2001-04-25
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 25 april 2001, kl 13.15-15.40

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Sekreterare

Jan-Erik Svensson
Jan-Åke Nordin
Ingrid Clausen
Sonja Andersson
Lars Eklund
Eva Ottosson
Sylva Lilja
Ingeborg Palmberg
Kent Lewén
Birger Vernersson
Maj Olsson
Ewa Carlsson-Sjögren
Ewa Carlsson-Sjögren
Per-Anders Nygård
Anita Seaberg
Göran Pettersson
Lennart Cederblad
Lena Hjorth
Helene Oskarsson

13.15-15.10

13.15-15.35

Anders Nordberg
Helen Wolf
Kerstin Nilsson
Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

tjg 13.15-15.10
tjg 13.15-15.40
tjg 15.10-15.40

Paragraf: 8 -14

maj 2001 anslagits på kommunens

1

2001-04-25

§8
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-04-11
___________________
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2001-04-25
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Diariet
Ks
Ledn grupp
Ekonom
Pers sekr
§9
Direktiv för arbete med kompletteringsbudget 2001.
Mot bakgrund av Omsorgsnämndens bokslut för 2000 (-16.2 mkr ) och det
prognostiserade resultatet ( -27.3 mkr) för 2001, har en politisk överenskommelse
mellan samtliga partier träffats, med målet att skapa balans i äldre- och
handikappnämndens budget 2001.
Överenskommelsen innebär en ombudgetering omfattande ett tillskott - flerårs om11.0 mkr, ett tillskott - engångs- om 4 mkr, samt direktiv till nämnderna att
genomföra egna åtgärder – besparingar - i 2001 års budget om 12.5 mkr.
Därutöver erhåller handikappnämnden ett tillskott från socialbidragen om 2 mkr
för LSS placeringar.
Äldre- och handikappförvaltningen har gemensamt föreslagit hur summan för
egna åtgärder om 12.5 mkr skall fördelas mellan äldre- respektive handikappnämnd.
Förslaget baseras på procentuell fördelning om 80%/ 20% mellan äldre- och
handikappnämnd. Detta innebär att äldrenämnden skall genomföra egna åtgärder besparingar - om 10.0 mkr och handikappnämnden besparingar om 2.5 mkr med
effekt andra halvåret 2001.
Uppföljning av delårsbokslut och årsbokslut mot schablonfördelningen skall göras
av respektive nämnd, för att i efterhand eventuellt korrigera felaktigheter.
På samma sätt, schablon 80%/ 20% föreslås det tillskott om 11 mkr för 2001 som
tilldelats nämnderna fördelas.
Detta innebär att äldrenämnden erhåller 8.8 mkr och handikappnämnden 2.2 mkr
för 2001.
För övrigt föreslås förvaltningen få i uppdrag att i enlighet med upprättad tidsplan
inkomma till nämnden med förslag om åtgärder – besparingar – motsvarande 2.5
mkr under andra halvåret 2001.
Kent Lewén yrkar att förvaltningens förslag ska ses som ett underlag, för att täcka
underskottet för 2001 och att följande att satser läggs till
att fortsatta justeringar av ramarna mellan handikappnämnden och äldrenämnden
bereds och beslutas enligt kommunfullmäktiges tidigare fattat beslut,
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avskriva
handikappnämndens andel av omsorgsnämndens negativa kapital i bokslut 2000,
att framgent bemyndiga äldrenämnden och handikappnämnden att gemensamt
justera befintliga ramar mellan nämnderna till dess slutgiltig uppdelning har skett.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till Kent Lewéns förslag och tilläggsyrkanden.
forts

2001-04-25
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§ 9 (forts)
Direktiv för arbete med kompletteringsbudget 2001
Handikappnämnden har således beslutat.
att besluta godkänna föreslagen fördelning av egna åtgärder 2001 – besparingar –
om 12.5 mkr, med 10 mkr för äldrenämnden samt 2.5 mkr för handikappnämnden.
att besluta godkänna föreslagen fördelning av 4 mkr för återställande i budget
2002, med 3.2 mkr för äldrenämnden samt 0.8 mkr för handikappnämnden.
att besluta godkänna föreslagen fördelning om tillskott om 11mkr, med 8.8 mkr
för äldrenämnden och 2.2 mkr för handikappnämnden.
att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med föreslagen fördelning av egna
åtgärder om 2.5 mkr för 2001, inkomma med budgetförslag till nämndens
sammanträde den 27 juni.
att besparingarna om 2.5 mkr skall genomföras med effekt under andra halvåret
2001.
att av omsorgsnämnden/ förvaltningen framtaget material strateg för återskapa
balans mellan mål och medel för äldre- och handkappnämnden verksamheter
under 2001, används av förvaltningen i arbetet med kompletteringsbudgeten 2001
i den mån det är tillämpbart.
att fastställa upprättad tidsplan för nämndens arbete med kompletteringsbudgeten
2001.
att fortsätta justeringar av ramarna mellan handikappnämnden och äldrenämnden
bereds och beslutas enligt kommunfullmäktiges tidigare fattat beslut.
att förslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avskriva
handikappnämndens andel av omsorgsnämndens negativa kapital i bokslut 2000.
att framgent bemyndiga äldrenämnden och handikappnämnden att gemensamt
justera befintliga ramar mellan nämnderna till dess slutgiltiga uppdelning har
skett.
___________________
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§ 10
Information om budgetuppföljning avseende omsorgsnämndens verksamhet
per den 31 mars 2001.
Utfallet för omsorgsförvaltningen visar den 31 mars 2001 på ett underskott på 8
mkr för årets tre första månader, står den prognosen fast kommer man att hamna
på ett underskott på 27.5 mkr.
Det ligger ett besparingskrav på 12.5 mkr för bägge nämnderna, 10 mkr för
äldrenämnd och 2.5 mkr för handikappnämnd.
Vid nästa bokslut ser prognosen i handikappnämnden inte bättre ut, på grund av
att det ute i verksamheterna fortfarande finns en viss obalans.
Jan-Erik Svensson anser att handikappnämnden bör har en reserv på några mkr för
oförutsedda utgifter under löpande budgetår.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna rapporten från ekonomen.
___________________
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Diariet
Ledn grupp
Pers sekr
Ekonom

§ 11
Verksamhetschef inom Hälso- sjukvård.
Enligt 29 § HSL skall det där det bedrivs HSL- och sjukvård finnas någon som
ansvarar för verksamheten.
Bestämmelserna ställer krav på ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten
organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalité av vården och
främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelserna innebär också ett krav på att
ledningsansvaret skall vara tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv.
Det skall därför inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som
svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som
ansvarar för att det utses verksamhetschef för all den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefen ansvar för
verksamheten fråntar naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar.
Det faller sig naturligt att chefen för handikappförvaltningen/förvaltningschefen,
vilken har ansvaret för förvaltningens ledning och organisation, också få ansvaret
som verksamhetschef enligt HSL med vad det innebär.
Handikappnämnden beslutar
att utse förvaltningschefen Anders Nordberg som verksamhetschef för den hälsooch sjukvårdsverksamhet, som bedrivs inom nämndens verksamhet.
__________________
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Diariet
Kled
Ledn grupp
Pers sekr
Ekonom

§ 12
Förslag av val av representant från handikappförvaltningen att ingå i
kommunrådet.
Kommunstyrelsen beslutade på förslag från socialnämnden att från 1996-09-01
inrätta ett kommunråd för att utveckla stödet till de mest utsatta barnen och
ungdomarna.
Kommunrådet har under de första två åren bedrivits som ett kommunövergripande
projekt, för att därefter övergå att bli en permanent verksamhet.
Varje nämnd skall utse en tjänsteman från respektive förvaltning att ingå i rådet.
Från den tidigare omsorgsnämnden ingick Lars-Åke Nordin.
Handikappförvaltningen föreslår att handikappsekreteraren skall ingå i
kommunrådet.
Handikappnämnden beslutar
att utse handikappsekreterare att ingå i kommunrådet.
___________________
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Diariet
Ledn grupp
Ekonom
Pers sekr

§ 13
Beslut om attestreglemente.
I samband med att omsorgsförvaltningen upphörde 2001-03-31 och bland annat
ersattes med handikappförvaltningen, föreslås handikappnämnden fatta beslut om
attestreglemente för handikappförvaltningen enligt upprättat förslag.
Attest och internkontroll avser alla de rutiner som syftar till att
• Främja kommunens effektivitet så att resurserna används i enlighet med
fattade beslut.
• Trygga tillgångarna och förhindra förluster på grund av avsiktliga eller
oavsiktliga fel.
• Säkerställa en rättvisande redovisning samt
• Säkerställa att bestämmelser och överenskommelse efterlevs.
Handikappnämnden beslutar
att fastställa upprättat förslag för attestreglemente för handikappförvaltningen.
___________________
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§ 14
DELGIVNINGAR
Kommunledningsförvaltningen
Tidsplan för årets budgetarbete och inledande budgetsammanträde den 10 april.
Kultur- och Fritidsnämnden
§ 6 Förslag till depositionsavgift för ”vård och underhåll av kommunens konst”.
Jan-Åke Nordin yrkar att Kultur- och Fritidsnämnden § 6 förslag till
depositionsavgift för ”vård och underhåll av kommunens konst” tas upp som ett
ärende på nästkommande AU.
Handikappnämnden beslutar
att Kultur- och Fritidsnämnden § 6 förslag till depositionsavgift för vård och
underhåll av kommunens konst skrivs fram som ett ärende till nästkommande AU.
___________________

2001-05-23
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 23 maj 2001, kl 14.00-16.05

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Jan-Erik Svensson
Jan-Åke Nordin
Sonja Andersson
Lars Eklund
Eva Ottosson
Sylva Lilja
Ingeborg Palmberg
Kent Lewén
Birger Vernersson
Per-Anders Nygård

tjg 14.00- 16.05

Anita Seaberg
Göran Pettersson
Lennart Cederblad
Lena Hjorth
Anders Nordberg
Helen Wolf
Ingrid Hoffmann

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Birger Vernersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Birger Vernersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 15 -23

maj 2001 anslagits på kommunens

1

2001-05-23

§ 15
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2001-05-09
b) yttrande över detaljplan kv. Stärkelsen 2 m.fl. ( Lyckå Strand), Lyckeby,
Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
c) Biståndsbeslut från myndighetskontoret april månad.
___________________
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§ 16
Förstärkning daglig verksamhet.
Det ökade behovet av personalresurser till den dagliga verksamheten hanterades i
handikappnämndens arbetsutskott 2001-05-09, med resultatet att
förvaltningschefen fick i uppdrag att skriva fram förslag till beslut i ärendet i
handikappnämnden 2001-05-23.
Bakgrund
Den dagliga verksamheten vänder sig till personer som är i yrkesverksam ålder,
saknar förvärvsarbete och inte går utbildning. I dags läget är det 112 personer som
har daglig verksamhet. Målsättningen inom daglig verksamhet är att bl.a. att skapa
sysselsättning efter individens krav, behov och förutsättning.
Nuläge
De nuvarande situationen är att tre personer slutar särskolan den 15/6 har beviljats
daglig verksamhet. Två av dessa personer är gravt funktionshindrade och kräver
stora resurser i den dagliga verksamheten. Dessutom uppstår ett behov av daglig
verksamhet i Bastasjö autismboende, där en person slutar särskolan i juni.
För att klara dessa akuta behov har man från berörda enhetschefer meddelat att det
behövs en förstärkning med minimum 3.0 årsarbetare från och med juni i år.
Inför åren 2002-2005 slutar cirka 15 personer i särskolan och kommer
följaktligen att beviljas daglig verksamhet.
Förvaltningen har bedömt att inga prioriteringar är möjliga att göra inom den
befintliga budgetramen för handikappnämnden. Omprioriteringar skall då ses mot
de behov av ökade resurser, som finns inom andra verksamheter, samt de
besparingar som nämnden skall genomföra under 2001 motsvarande 2,5 Mkr
Förslag
För att möta det ökade antalet personer i daglig verksamhet på kort sikt måste
åtgärder vidtas. Dessa åtgärder kan vara av tre slag.
a) att nämnden beslutar at samtliga personer som beviljats bistånd under
2001skall tas emot i daglig verksamhet inom befintliga personalresurser
b) att nämnden beslutarom en personalförstärkning motsvarande den av
enhetscheferna begärda 3,0 årsarbetare, per 7 mån 594 tkr.
c) Att nämnden beslutar om en personalförstärkning lägre än de 3,0 begärda
årsarbetarna t.ex. 1,0 årsarbetare, i kombination med att den dagliga
verksamheten skall ta emot de personer som beviljats bistånd. Berörda
enhetschefer få sedan i uppdrag att ta emot och verkställa det
tillkommandebehovet av daglig verksamhet under 2001.
Det begärda behovet av personalresurser och behovet på längre sikt, efter 2001,
får hanteras i handikappnämndens budget för 2002 och planer för 2003-2005.
Forts
___________________

2001-05-23

§ 16
Förstärkning av daglig verksamhet
Forts
Beslutsförslag
att handikappnämnden beviljar daglig verksamhet ett personaltillskott om 1,0
årsarbetare från den 1 juni 2001.
Handikappnämnden beslutar
att behandlar ärendet i arbetsutskottet 13/6 2001.

___________________
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§ 17
Förslag om fortsatt hantering av kvalitetspris
Förre detta omsorgsnämnden hade som rutin att årligen utdela kvalitetspris till
någon av nämndens verksamheter och dess arbetslag.
Prissumman vilken utdelades var uppdelad i tre nivåer, ett första pris om 20 tkr,
ett andra pris om 10 tkr och ett tredje pris om 5 tkr.
Kriteriet för att erhålla pris var bl.a.: ” förbättringar till glädje för vårdtagaren
respektive verksamheten”, vision/ framtidssyn samt utveckling/samanhållning”,
”nytänkande och engagemang”.
Den ”nya” handikappnämndens verksamhet borde även den vara väl förtjänt av att
få tävla om ett kvalitetspris! Dock borde ett sådant kvalitetspris anpassas och
utformas utifrån handikappnämndens verksamhet.
Förvaltningen föreslår därför att förvaltningschefen får i uppdrag att i samband
med budgetarbetet 2002, ta fram lämpliga stadgar innehållande kriterier,
prissumma, jury etc. för ett dylikt pris.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att handikappnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i samband med
förslag till budget för 2002, ta fram förslag om hantering och stadgar till ett
kvalitetspris för handikappnämnden.
att inget kvalitetspris delas ut under 2001 för handikappnämndens verksamheter.
Ordförande påpekar att om stadgarna är klara i augusti- september, faller att-sats 2
bort.
Ordförande yrkar bifall till att-sats 1, samt att man i samråd med handikapprådet
arbetar fram förslag till stadgar. att-sats 2 utgår.
Handikappnämndens AU beslutar
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samband med handikapprådet utarbetar
förslag till kvalitetspris i samband med budget 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
___________________
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§ 18
Förslag om yttrande av demokratigruppen.
Demokratigruppens slutrapport har skickats för yttrande Handikappnämnden.
Syftet med arbetsgruppens arbeta har varit att starta ett utvecklingsarbete kring
demokratin för att utveckla nya metoder för medborgarnas inflytande samt att
utveckla politikerrollen i Karlskrona Kommun.
Från arbetsgruppens sida har det inte tagits några kontakter med Kommunala
handikapprådet eller projektledaren för Kommunens handikappolitiska program
under arbetet Från handikappförvaltningen sida kan vi konstatera att man
knappast tagit hänsyn till intentionerna i Kommunens handikappolitiska program
när de 23 förslagen arbetats fram.
Många funktionshindrade lever i ett utanförskap som leder till minskade
möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. De har ofta
lägre utbildning, sämre position på arbetsmarknaden och sämre ekonomi än den
genomsnittlige medborgaren.
Handikappförvaltningen menar därför att åtgärdsförslagen bör omarbetas så att de
funktionshindrades möjlighet att medverka i demokratiprocessen förtydligas.
Handikapp politik ska bedrivas ur ett medborgarperspektiv där funktionshindrade
ges samma möjligheter att medverka i den demokratiska processen som övriga
kommuninvånare.
Handikappnämndens AU beslutar
att antaga handikappförvaltningens yttrande angående Demokratigruppens
slutrapport som sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 19
Budgetuppföljning per den 30 april 2001.
Handikappnämndens ekonomiska utfall under perioden 2001-01-01-2001-04-30
visar på ett resultat om – 1,7 Mkr. Det ekonomiska utfallet är beräknat på det av
kommunfullmäktige tilldelade kommunbidraget om 123,7 Mkr, samt överförda
medel för färdtjänst om 0,9 Mkr, totalt 124,6 för handikappnämndens verksamhet
En viss osäkerhet finns i utfallet för handikappnämnden, då detta baseras på det
sammanlagda utfallet för äldrenämnden och handikappnämnden om –10,7 Mkr.
Prognosen för handikappnämnden del avseende per den 31 december 2001
beräknas ge ett underskott om – 1Mkr.
I prognosen har hänsyn tagits till det av kommunfullmäktige förväntade anslagna
tillskottet till äldre och handikappnämnden om 15 Mkr. Där av går 3 Mkr till
handikappnämnden. Dessutom har hänsyn tagits till de egna åtgärder/ besparingar
som skall göras i nämnderna under 2001 om totalt 12,5 Mkr. Därav skall
handikappnämnden genomföra 2,5 Mkr.
Avseende tillskott och egna åtgärder har äldrenämnden och handikappnämnden
preliminärt fördelat totalen utifrån 80% respektive 20%.
Likaså har obalanser inom handikappnämnden beaktats t.ex:
FemBo- boende för funktionshindrade start 2001-09-01. Beslut i förre detta
omsorgsnämnden utan finansiering. –0,5 Mkr.
Tjänster i samband med ny handikappförvaltning –0,9 Mkr.
Däremot har inte i prognosen beaktats, fortsatt ökade kostnader för personlig
assistans. Vi ser en tydlig ökning av kostnaderna under året. En analys på kort och
på lång sikt kommer att göras. Ej heller har hänsyn tagits till eventuella
merkostnader för övertagandet av Ringöhemmet per den 1 september.
Erforderliga beslut är ej fattade om övertagandet i nuläget.
Det måste beaktas, att osäkerheten i att få full effekt av de av nämnden
kommande, från 2001-07-01, egna åtgärder/ besparingar om 2,5 Mkr, är högst
preliminär. Beslut om åtgärder tas av handikappnämnden den 27 juni.
Med anledning av det negativa resultatet pågår ett ständigt analys- och
rekonstruktionsarbete, för att få balans i handikappnämndens budget.
Prognosen kommer med anledning av ovan, att justeras i takt med att detta arbete
får en större säkerhet och verkan. Till delårsbokslutet per den 31augusti borde en
säkrare prognos kunna avges.
_________________
Forts
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§ 19
Budgetuppföljning per den 30/4 2001
Forts
Beslutsförslag
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 2001-04-30
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att under innehavande år vidta
sådana åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.
Jan-Åke Nordin yrkar på
att eventuella merkostnader för ett övertagande av Ringöhemmet, ej ska belasta
tilldelad budgetram för 2001, samt
att nämnden får kontinuerlig information om vilka åtgärder som vidtagits och
vilka resultat som uppnåtts.
Kent Lewén yrkar bifall på Jan-Åke Nordins förslag.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till förvaltningschefens förslag, samt bifall till JanÅke Nordins yrkanden.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 2001-04-30.
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att under innehavande år vidta
sådana åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom den tilldelad budgetram.
att eventuella merkostnader för ett övertagande av Ringöhemmet, ej ska belasta
budgetram för 2001.
att handikappnämnden får kontinuerlig information om vilka åtgärder som
vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

__________________
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§ 20
Yttrande angående ändring av Vårdförbundet Blekinge förbundsordning.
Vårdförbundet Blekinge har vid sammanträde 01-04-01 beslutat att i egen regi
driva gymnasieskola.
Med anledning därav begärs ändring hos medlemskommunernas fullmäktige av
Vårdförbundets förbundsordning.
Gymnasieskolan kommer att svara för utbildningsinsatser för barn, ungdomar och
vuxna inom autismspektrat.
Handikappnämnden har idag visst samarbete med vårdförbundet vad avser
utbildningsinsatser till personal.
Utbildningsinsatser som motsvarar gymnasieskola eller annan skolform för
nämnda målgrupp, personer med autism, åvilar utbildningsnämnden.
Ärendet är i sin helhet även översänt till utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden för yttrande.
Handikappnämnden kan ej göra bedömning av föreslagna ändringar, eftersom
Detta inte ligger under handikappnämndens område.
Handikappnämndens Au föreslår handikappnämnden
Att godkänna ovanstående yttrande.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

___________________
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§ 21
Nulägesrapport Handikapplan.
Handikappsekreterare Ingrid Hoffmann informerade om det Handikapp politiska
programmet.
Projektet startades upp 1999 och projekttiden är t.om 2001-08-31.
Syftet med programmet är att ge en sammanfattning av kommunens ambitioner
beträffande tillgänglighet och delaktighet för funktionshindrade.
Programmet består av FNs 22 standardregler.
Målet för projektet är att i möjligaste mån undanröja de hinder, såväl attityder som
fysiska miljöer, som gör att funktionshindrade människor blir handikappade.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 22
Svar avseende snabbremiss på Miljöplan för Karlskrona Kommun.
Handikappförvaltningen har fått möjlighet att komma med synpunkter på
Miljöplan för Karlskrona Kommun inför utställningen av planen sommaren 2001.
Handikappförvaltningen har inget att erinra emot innehåll i föreslagen Miljöplan
för Karlskrona kommun.
Eftersom planen beräknas finnas för utställning under sommaren 2001 förutsätter
vi att det finns ytterliggare möjlighet att påverka det redovisade förslaget.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden beslutar
att Handikappnämnden har inget att erinra emot föreslagen miljöplan för
Karlskrona kommun
Jan-Åke Nordin påtalar att under Kommunala delmål och åtgärder är det viktigt
att det skrivs in under god tillgänglighet att det ska gälla för alla.
Natur- och grön områden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet
värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt att ett hälsosamt
lokalklimat kan tillgodoses.
Jan-Åke tillägger att det måste skrivas in hur man tänkt att lösa sorteringen för
våra handikappade under nedanstående punkt.
Avfall och resprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper
och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan staden och dess
omgivning.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag samt
att Jan-Åke Nordins tillägg skrivs in.
___________________
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§ 23
DELGIVNINGAR
Kommunala Handikapprådet
Kommunala handikapprådets AU 2 maj 2001.
Kommunala Handikapprådet
Yttrande av detaljplan kv. Stärkelsen 2 m.fl ( Lyckå Strand), Lyckeby, Karlskrona
Kommun.
Karlskrona Kommun Omsorgsförvaltningen
Avvikelserapportering för första kvartalet.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2001:46 Personal- och kompetensförsörjningsprojekt.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2001:49 2001 års ekonomiska vårproposition.
Kommunala Handikapprådet
Svar avseende snabbremiss på miljöplan för Karlskrona Kommun
___________________

2001-08-08

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 8 augusti 2001, kl 13.30- 13.50

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson
Jan-Åke Nordin
Ingrid Clausen
Sonja Andersson
Lars Eklund
Eva Ottosson
Sylva Lilja
Ingeborg Plamberg
Malin Gånemo
Kent Lewén
Per-Anders Nygård

tjg 13.30- 13.50

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson- Sjögren
Anita Seaberg
Göran Pettersson
Solveig Einarsdottir
Lennart Cederblad
Lena Hjorth

Övriga deltagare tjänstemän

Anders Nordberg

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten

Paragraf: 36

augusti 2001 anslagits på kommunens

_________________
Elisabeth Arebark
Diariet
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§ 36
Förslag till beslut avseende övertagandet av inventarier m.m vid
Ringöhemmet.
Bakgrund
Karlskrona Kommun erbjöds under slutet av år 2000 att överta Ringöhemmet,
fastigheter, mark och vårdrörelse, av nuvarande ägare Barbro och Lars Olof
Eriksson.
En grupp tjänstemän fick under februari månad 2001 i uppdrag att bedöma, värdet
av fastigheten, tekniska möjligheter samt vårdverksamheten. Verksamheten avser
vårs och boende för psykiskt funktionshindrade personer och omfattar 31 platser,
varav 22 personer är skrivna i Karlskrona Kommun och 9 personer är skrivna i
övriga Blekinge kommuner.
Sammanfattning
Handikappförvaltningen har gjort bedömningen att verksamheten på kort sikt, bör
bedrivas med samma inriktning och på samma nivå, avseende kvalité och
kvantitet som de tidigare ägarna bedrivet Ringöhemmet på. Därav har
förvaltningen funnit det tvunget att öka personalstyrkan från 19,55 till 21,55
årsarbetare.
Verksamheten kommer att ha 31 platser, fördelat på 14 lägenheter och 17 rum. Av
platserna disponerar Karlskrona kommun 22 platser och övriga
Blekingekommuner 9 platser.
Verksamheten har intäkter om 4 504 530 kr och kostnader om 11 898 000 kr, i
handikappnämndens budget finns avsatta medel om 7 094 000 kr. Ett
kostnadstillskott måste tillföras handikappnämnden per helår om 299 170 kr. För
perioden 2001, 99 723 kr.
Förvärvet av Ringöhemmets inventarier om 1 mkr fodras ett investeringstillstånd
och en finansiering från kommunfullmäktige.
Handikappförvaltningen kommer under hösten att gå igenom Ringöhemmets
verksamhet med avseende på att lämna rapport och förslag till nämndens
sammanträde i december 2001 vad gäller Ringöhemmets fortsatta organisation,
inriktning, drift, bemanning, samordning, hyror, nyttjande av tomma fastigheter
etc. Därefter får man en betydligt bättre, säkrare uppgift om vad Ringöhemmet
kommer att kosta framöver.
forts
Dnr 2001.0082.252
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§ 36 forts
Förslag till beslut avseende övertagande av inventarier m.m vid
Ringöhemmet.
Jan-Åke Nordin, Kent Lewén, Eva Ottosson, Malin Gånemo, Ingeborg Palmberg
och Lennart Cederblad ställer sig inte bakom detta förslag och deltar därför ej i
beslutet.
Sylva Lilja yrkar bifall till förvaltningens förslag
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämndens beslutar
att förvärva inventarier vid Ringöhemmet, till en kostnad om 1 mkr i enlighet
med ovan villkor och bilagda avtal,
att köpeskilling och handpenning utbetalas under förutsättning att
kommunfullmäktige så beslutar,
att en redovisning skall ske till nämndens sammanträde i december, avseende
förslag till hur verksamheten fortsättningsvis ska drivas,
att handikappnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
att erhålla ett budgettillskott om 299 tkr per helår för verksamhetens drift., samt
att bevilja nämnden investeringstillstånd och finansiering motsvarande 1 mkr
______________________

2001-08-22

Plats och tid

Ellida, Ruthensparre
onsdagen den 22 augusti 2001, kl 14.00-16.55

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

Jan-Erik Svensson
Jan-Åke Nordin
Ingrid Clausen
Birger Vernersson
Lars Eklund
Eva Ottosson
Sylva Lilja
Ingeborg Palmberg
Malin Gånemo
Kent Lewén
Ewa Carlsson Sjögren
Per-Anders Nygård
Göran Pettersson
Lennarts Cederblad
Lena Hjorth

Övriga deltagare tjänstemän

Anders Nordberg
Helene Wolf

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Eva Ottosson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

tjg 14.00-16.55

14.00-15.30
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§ 37
Delegationsbeslut
a)
b)
c)
d)

Arbetsutskottets protokoll 2001-08-08.
Ansökan särskilda insatser enl SoL § 6g
Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni och juli månad.
Yttrande över detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp- Stora
Vörta, ( del av fastigheten Skärva 1:1, Verstorp 2: 14, Stora Vörta 1:7 m fl).
e) Yttrande över detaljplan för södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl.
f) Yttrande över detaljplan för Gälbgjutaren 8 m fl.
g) Yttrande över detaljplan för Grönadahl 14:1, Nättraby.
___________________
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Dnr 2001.0077.214

§ 38
Yttrande över detaljplan Vrestorp 2:14 m fl, Karlskrona Kommun, Blekinge
Län.
Detaljplan är översänd för samråd fr o m den 25 juni t o m den 13 augusti 2001.
Syftet med planen är att skapa en bymiljö som utformas med tyngdpunkt på
naturens förutsättningar, social aktivitet och trivsel. Målsättningen är att uppnå en
mångfasetterad miljö för boende, distansarbete, lek- och friluftsliv mm.
Förslaget omfattar ett område norr om G Landsvägen mot Nättraby och innehåller
ca 60 bostäder samt viss annan verksamhet i anslutning till det centralt belägna
bytorget. I anslutning till bytorget kommer också ett antal mindre flerbostadshus, i
två plan, att uppföras.
Handikappnämnden har inget att erinra mot föreslagen detaljplan för Vrestorp
2:14.
Handikappnämnden vill dock framhålla vikten av
att Gamla Landsvägen kompletteras med separerad gång- och cykelväg i
den del detta saknas.
att övergångsställe till busshållplats på södra sidan av vägen
iordningsställs enligt de riktlinjer som framtagits i samråd med
Kommunala Handikapprådet.
att busshållplatserna får standard enligt de riktlinjer som framtagits i
samråd med Kommunal Handikapprådet.
att flerbostadshusen utrustas med hiss även om de bara byggs i 2 plan.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att antaga handikappförvaltningens yttrandet angående detaljplan för Vrestorp
2:14 m fl som sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________
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§ 39
Fortsatt målarbete för handikappnämnden.
Målarbetet för handikappnämnden skall vara klart till november månad och beslut
kommer att fattas i december.
Följande dagar föreslås till det fortsatta arbetet med att arbeta fram ett
måldokument, de 12/9 fm, 4/10 fm och den 16/10 em.
Arbetet med måldokumentet kommer att i samråd med Kommunala
Handikapprådet.
Jan-Erik Svensson föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta hit en föreläsare i
projektet lättläst tillsammans med socialnämnden och äldrenämnden.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att fastställa följande datum 12/9 fm, 4/10 fm och den 16/10 em för att fortsätta
arbetet med att arbeta fram ett måldokument för handikappnämnden, samt
att förvaltningen får i uppdrag att bjuda in en föreläsare för att i samråd med
övriga nämnder har en föreläsning i projektet lättläst
Jan- Åke Nordin tillägger att den borgliga gruppen har lämnat över sitt förslag till
måldokument.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_______________________________

Diarie
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§ 40
Förslag till budget för handikappnämnden år 2002 samt planer för åren
2003-2004.
Kommunfullmäktiges direktiv för nämndens budgetarbete 2002 samt planer 20032004 bygger på den finansiella målsättningen att,
Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat.
Ny investeringar skall finansieras med skattemedel.
För år 2002 ska minst 2 % av skatteintäkterna och statsbidrag avsättas för
amortering av låneskulden och för 2003 och 2004 planeras det för samma
inriktning.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till planerade förändringar
avseende besparingar i handikappnämndens budget under år 2002 med 1 400 tkr.
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till, planerade
förändringar avseende volymökningar i handikappnämndens budget under år 2002
med 600 tkr.
att i enlighet med upprättat förslag till planerade återställa
handikappnämndens andel om 800 tkr till kommunfullmäktige avseende erhållit
andel av engångsanslag för 2001.
att godkänna, i enlighet med bilaga B, förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden om 9 386 tkr för år 2002, 15 563 tkr för år 2003 och 17 118
tkr för år 2004.
att föreslå kommunfullmäktige godkänna en utökad budgetram i enlighet med
upprättat tilläggsförslag under åren 2002-2004 med 9 386 tkr, 15 563 tkr samt
17 118 tkr.
att godkänna upprättat om- och tillbyggnadsprogram enlighet med bilaga D, av
särskilt boende under åren 2002-2004.
att föreslå kommunfullmäktige godkänna handikappnämndens upprättat om- och
tillbyggnadsprogram av särskilt boende under åren 2002-2004.
att föreslå tekniska nämnden till kommunfullmäktige begära investeringsanslag
för genomförande av upprättat om- och tillbyggnadsprogram av särskilt boende.
att godkänna upprättat förslag av inventarieinvesteringar i enlighet med bilaga C,
avseende om- och tillbyggnadsprogram under åren 2002-2004 med motsvarande
1220 tkr, 400 tkr och 240 tkr
forts

§ 40 Forts
Förslag till budget för handikappnämnden år 2002 samt planer för åren
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2003-2004.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag, men att adresserna tas
bort och att det istället står icke fullvärdigt boende.
Jan- Åke Nordin yrkar bifall till den borgliga gruppens förslag till budget om 13
att-satser, och ställer sig bakom Jan-Eriks Svensson förslag om att det ska stå icke
fullvärdiga boende, samt att förvaltningen får i uppdrag att omarbeta
omsorgsnämndens gamla program för boende-, livs och vårdmiljö vid utredning
av särskilt boende inom Karlskrona kommuns handikappomsorg. Bilaga 1.
Kent Lewén vill ge en eloge till förvaltningen med arbetet att göra en överskådligt
och tydligt budgetförslag och yrkar bifall på den borgliga gruppens budgetförslag.
Birger Vernersson yrkar avslag på den borgliga gruppens budgetförslag på
följande att-satser 1, 2, 3, 4, 6, 7 och 9, men yrkar att handikappnämnden för egen
del beslutar i att-satserna 5, 8, 11 och 12 och att att-sats 10 skrivs in i
måldokumentet, samt yrkar bifall till den socialdemokratiska gruppens förslag till
att handikappnämnden beslutar att under budgetåret 2002 inte konkurensutsätta
någon verksamhet.
Sylva Lilja yrkar bifall till Birger Vernerssons förslag.
Kent Lewén och Jan-Åke Nordin yrkar bifall till Birger Vernerssons yrkanden att
handikappnämnden för egen del tar att-satserna 5, 8, 11 och 12.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till Birger Vernerssons förslag, samt att
förvaltningen får i uppdrag att omarbeta omsorgsnämndens gamla program för
boende-, livs och vårdmiljö vid utredning av särskilt boende inom Karlskrona
kommuns handikappomsorg.
Handikappnämnden är överens om att att-satserna 5, 8 ,11 och 12 tas för egen del.
forts

§ 40 Forts
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Förslag till budget för handikappnämnden år 2002 samt planer för åren
2003-2004
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens 1:a att-sats mot den
socialdemokratiska gruppens förslag.
Ordföranden finner att handikappnämnden beslutat enligt det socialdemokratiska
gruppens förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder den borgliga gruppens förslag röstar JA och den som biträder den
socialdemokratiska förslaget röstar NEJ. Antal angivna röster 11. Omröstningen
utfaller med 6 NEJ röster, 5 JA röster.
JA röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo,
Kent Lewén.
NEJ röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Lars Eklund,
Sylva Lilja, Ewa Carlsson- Sjögren
Handikappnämnden har således beslutat enligt den socialdemokratiska gruppens
förslag
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 3 mot
Birger Vernerssons avslagsyrkande.
Ordförande finner att handikappnämnden har beslutat avslå den borgliga gruppens
förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder den borgliga gruppens förslag röstar JA och den som biträder Birger
Vernerssons förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 11. Omröstningen utfaller
med 6 NEJ röster, 5 JA röster.
JA röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo,
Kent Lewén.
NEJ röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Lars Eklund,
Sylva Lilja., Ewa Carlsson-Sjögren.
Handikappnämnden har beslutat enligt Birger Vernerssons avslagsyrkanden.

forts
§ 40 forts
Förslag till budget för handikappnämnden år 2002 samt planer för åren
2003-2004.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag på att- sats 4 mot
Birger Vernerssons avslagsyrkande.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat avslå på den borgliga gruppens
förslag.
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Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder den borgliga gruppens förslag röstar JA och den som biträder Birger
Vernerssons förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 11. Omröstningen utfaller
med 6 NEJ röster, 5 JA röster.
JA röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo,
Kent Lewén.
NEJ röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Lars Eklund,
Sylva Lilja, Ewa Carlsson- Sjögren.
Handikappnämnden har således beslutat enligt Birger Vernerssons
avslagsyrkande.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 6 mot
Birger Vernerssons avslagsyrkanden.
Ordförande finner att handikappnämnden har beslutat avslå den borgliga gruppens
förslag..
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 7 mot
Birger Vernerssons avslagsyrkande.
Ordföranden finner att handikappnämnden har beslutat avslå på den borgliga
gruppens förslag till att-sats 7.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder den borgliga gruppens förslag röstar JA och den som biträder Birger
Vernerssons förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 11. Omröstningen utfaller
med 6 NEJ röster, 5 JA röster.
JA röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo,
Kent Lewén.
NEJ röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Lars Eklund,
Sylva Lilja, Ewa Carlsson- Sjögren.
Handikappnämnden har således beslutat enligt Birger Vernerssons
avslagsyrkanden.
Forts

§ 40 forts
Förslag till budget för handikappnämnden år 2002samt planer för åren 20032004.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 9 mot
Birger Vernerssons avslagsyrkande.
Ordförande finner att handikappnämnden har beslutat att avslå den borgliga
gruppens förslag till att-sats 9
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Handikappnämnden är överens om att på Birger Vernerssons förslag att att-sats 10
skrivs in i måldokumentet.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 13 mot
Birger Vernerssons avslagsyrkande.
Ordförande finner att handikappnämnden har beslutat att avslå den borgliga
gruppens förslag.
Handikappnämnden är överens om Jan-Åke Nordins förslag att förvaltningen får i
uppdrag att omarbeta omsorgsnämndens gamla program för boende-, livs- och
vårdmiljö vid utredning av särskilt boende inom Karlskrona kommuns
handikappomsorg.
Handikappnämnden har således beslutat.
att godkänna , i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till planerade
förändringar avseende besparingar i handikappnämndens budget under år 2002
med 1 400 tkr.
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till, planerade
förändringar avseende volymökningar i handikappnämndens budget under 2002
med 600 tkr.
att i enlighet med upprättat förslag till planerade förändringar återställa
handikappnämndens andel om 800 tkr till kommunfullmäktige avseende erhållit
andel av engångsanslag för 2001.
att godkänna, i enlighet med bilaga B, förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden om 9 386 tkr för år 2002, 15 563 tkr för år 2003 och 17 118
tkr för år 2004.
att föreslå kommunfullmäktige godkänna en utökad budgetram i enlighet med
upprättat tilläggsförslag under åren 2002-2004 med 9 386 tkr, 15 563 tkr samt
17 118 tkr.
Forts

§ 40 Forts
Förslag till budget för handikappnämnden år 2002 samt planer för 20032004.
att godkänna upprättat om- och tillbyggandsprogram enlighet med bilaga D, av
särskilt boende under åren 2002-2004.
att föreslå kommunfullmäktige godkänna av handikappnämndens upprättat omoch utbyggnadsprogram av särskilt boende under åren 2002-2004.
att föreslå tekniska nämnden till kommunfullmäktige begära investeringsanslag
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för genomförande av upprättat om- och tillbyggnadsprogram av särskilt boende.
att godkänna upprättat förslag av inventarieinvesteringar i enlighet med bilaga C,
avseende om- och tillbyggnadsprogram under åren 2002-2004 med motsvarande
1220 tkr, 400 tkr och 240 tkr.
att man i bilaga D skriver in icke fullvärdigt boende.
att under budgetåret 2002 inte konkurrensutsätta någon verksamhet.
att förvaltningen får i uppdrag att omarbeta omsorgsnämndens gamla program för
boende-, livs- och vårdmiljö vid utredning av särskilt boende inom Karlskrona
kommuns handikappomsorg.
att ge förvaltningen en eloge för en lättöverskådlig och tydligt budgetförslag.
Handikappnämnden beslutar för egen del
att omgående genomföra de förslag till brukarinflytande och kvalitetsuppföljning
enligt den parlamentariska utredningsgruppens förslag.
att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av hur vi skall utveckla
källsorteringen och miljöarbetet inom handikappnämndens verksamheter, så att
alla kan vara delaktiga.
att förvaltningen får i uppdrag att se över i hur stor utsträckning individuella
planer, enligt LSS, har upprättads, samt att föreslå eventuella åtgärder.
att förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna vid ett eventuellt
avskaffande av omvårdnadsavgiften för funktionshindrade.
Handikappnämnden beslutar att följande skrivs in i måldokumentet
att uppdra åt förvaltningen att lägga fram förslag på hur omsorgsgarantier kan
genomföras.

Diare
ledningsgrupp

§ 41
Budget uppföljning per den 31/ 7 2001.
Resultat.
Totalt för både äldre- och handikappnämnden redovisas per den 2001-07-31 ett
resultat om minus 1,8 Mkr. Det totala resultatet har sedan fördelats och
handikappnämndens resultat vid motsvarande tidpunkt är + 0,2 Mkr. Det finns
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fortfarande en viss osäkerhet i fördelningen mellan nämnderna, dock bedöms
totalresultatet som rättvisande. Försiktighetsprincipen har liksom tidigare varit
starkt vägledande vid framtagandet av delårsbokslut.
Resultatet har således förbättrats med 1,2 Mkr jämfört med det redovisade utfallet
i maj.
Prognos
Prognosen för handikappnämnden del per 2001-12-31 bedömdes vid förra
budgetuppföljningen till ett underskott om 1,5 Mkr.
Då togs hänsyn till de av handikappnämnden föreslagna åtgärderna per den 1 juli
om 1,0 Mkr, samt justering av obalanser under andra halvåret om 0,3 Mkr samt
merkostnader för FEMBO om 0,5 Mkr. Dock beaktades inga merkostnader för
övertaget den 1 september av Ringöhemmet.
Under samma förutsättningar som ovan ser vi idag ingen anledning att revidera
vår prognos.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden
att godkänna upprättat delårsbokslut och rapport per
2001-07-31.
Jan-Åke Nordin yrkar
att åter uppmana förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så
att verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut och rapport per den 2001-07-31, samt
att åter uppmana förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så
att verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.

Diarie
Ledningsgrupp

§ 42
Handlingsplan för ökad kunskap inom Karlskrona kommuns grund- och
gymnasieskolor beträffande olika funktionshinder och dess konsekvenser.
För att tillvarata de funktionshindrades synpunkter inom den kommunala
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verksamheten finns det Kommunala handikapprådet KHR, där flertalet av
handikappförningarna i Karlskrona samt kommunens nämnder utom
socialnämnden är representerade. Samtliga ärenden inom kommunens olika
nämnder som i någon form berör funktionshindrades situation ska tas upp i
kommunala handikapprådet inför beslut.
1998 antog Karlskrona kommun det nu gällande handikappolitiska programmet.
Handikappolitiska programmet anger bl a att informationsinsatser ska genomföras
för att förståelsen för olika handikappgrupper ska öka.
Kommunala handikapprådet menar att handlingsplanen bör innehålla uppgifter
om
• Hur man bedriver information om funktionshinder och handikapp.
• Vilken handlingsberedskap som finns för att ta emot funktionshindrade
barn- och ungdomar.
• Elevassistenters kompetensutveckling.
• Samordning med andra rektorsområden i dessa frågor.
För att kunna gå vidare i arbetet med information och ökad kunskap om
funktionshinder och handikapp uppmanar därför Karlskronas kommuns
handikappråd Handikappnämnden att tillskriva Barn- och ungdomsnämnd samt
Utbildningsnämnd i nämnda fråga.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att tillskriva Barn- och ungdomsnämnden samt Utbildningsnämnden i enlighet
med ovanstående förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diare
Ledningsgrupp

§ 43
Yttrande över förslag till fördelning av omsorgsnämndens tidigare ram och
resurser.
Handikappförvaltningen har följande synpunkter på ” förslag till fördelning av
omsorgsnämndens tidigare budgetram”.
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Det första och viktigaste är vilket fördelningsmått som skall användas.
Vi menar att två fördelningsmått är aktuella;.
A.Utfall arbetad tid = totala utförda timmar/ månad omräknat i årsarbeten.
Detta fördelningsmått bör användas när de flesta personalresurser delas upp, t ex
chefer, arbetsledare, löneassistenter, näradmistratörer, personalsekreterare etc.
Kommunledningsförvaltningen har under en månad, maj 01 anmält att
årsarbetstiden för ÄN är 1143 årsarbetare och HKN 349 årsarbetare, i procent av
den totala antalet årsarbetare blir detta ÄN 70% och HKN 30%
B. Budgeterade medel= andel av det gemensamma kommunbidraget.
Detta fördelningsmått bör användas då rena ekonomiska resurser skall delas upp.
Gemensamt kommunbidrag 573 mkr. Vi har kalkylerat ÄN:s andel till 425 mkr
och HKN:s andel till 148 mkr efter den slutliga uppdelningen. I procent av det
totala kommunbidraget blir ÄN:s del 74% och HKN:s del 26%
Därutöver måste det fastställas från när fördelningen skall gälla.
Förvaltningschefen informera om att precidet och förvaltningscheferna har träffats
den 20/8 för överläggningar.
Under maj månad 01 har kommunledningsförvaltningen anmält att årsarbetstiden
för ÄN är 1143 årsarbetare och HKN 349 årsarbetare och i procent är det 76,6%
för ÄN och 23, 4% för HKN.
Rapporten till dagens protokoll.
_________________

KS
Kled
ledningsgrupp

Dnr 2001.0049.160

§ 44
Yttrande över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona Kommun.
Kommunstyrelsen ordförande har beslutat att yttrande skall begäras in från
nämnder och bolag över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Yttrandet skall vara samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast 2001-08-31.
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Föreliggande förslag till säkerhetspolicy är formulerat som ett övergripande
dokument för kommunens säkerhetsarbete som skall vara varaktigt och
långsiktigt. Policyn kompletteras med riktlinjer i form av regler och föreskrifter
som förändras och justeras efter förändrade förutsättningar och vunna
erfarenheter.
Förslaget behandlar:
• Syftet med säkerhetsarbetet,
• Övergripande mål,
• Ansvar och organisation,
• Tillämpningar,
• Ekonomi och finansieringsprinciper samt
• Uppföljning och värdering
Policyn skall vara vägledande för arbetet med skydd för den egna verksamheten,
skydd av allmänhet och företag samt skydd under kriser och krig.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att föreslagen säkerhetspolicy väl kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med
riktlinjer, anvisningar och instruktioner
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________

§ 45
DELGIVNINGAR
Kommunfullmäktige
§ 76 Årsredovisning för Karlskrona kommun 2000.
§ 100 Hem PC- paket- ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna.
§ 101 Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m.m.
§ 102 Delårsbokslut den 30 april- Karlskrona Kommun och kommunkoncern.
§ 107 Svar på motion om inrättande av kommunal garanti.
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsprognos för Karlskrona Kommun 2001-2010.
Miljö- och byggnadsnämnden
§ 251 Detaljplan för kvarteret Stärkelsen 2 m fl ( Lyckå strand), Lyckeby
Kommun, Blekinge län.
KOMREV
Utvecklas i din roll som nämndledamot.
Länsstyrelsen Blekinge Län
Återkallelse av trafikstillstånd.
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Återkallelse av trafikstillstånd.
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade
i Blekinge Län.
Upphörande av tillstånd enligt § 69 Socialtjänstlagen ( SoL).
Länsrätten Blekinge Län
Dom 2001-06-21 Mål nr 262-01.
Kammarrätten i Jönköping
Meddelande 2001-06-26 Mål nr 4007-2000.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulärförteckning nr 51-58.
Cirkulärförteckning nr 59-78.
Cirkulär 2001:63 LSS och kommunens ansvar för personlig assistans.
Cirkulär 2001:70 Ny socialtjänstlag.
Cirkulär 2001:85 Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och
handikappomsorg.
Protokoll
Blekinge FoU- enhet
Protokoll fört vid sammanträde 2001-06-15 med styrelsen för Blekinges FoUenhet.
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-06-20.
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Plats och tid

Tegelhuset Palanderska gården
onsdagen den 26 september 2001, kl 14.00-14.50

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson
Jan-Åke Nordin
Ingrid Clausen
Sonja Andersson
Lars Eklund
Eva Ottosson
Ingeborg Palmberg
Malin Gånemo
Per-Anders Nygård
Anita Seaberg
Lena Hjorth

Övriga deltagare ersättare

Göran Pettersson
Maj Olsson

Övriga deltagare tjänstemän

Anders Nordberg
Jan Johansson
Helen Wolf

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingeborg Palmberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Ingeborg Palmberg

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

tjg 14.00-14.50
tjg 14.00-14.50
tjg 14.00-14.50

Paragraf: 46- 52
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§ 46
Delegationsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll 2001-09-12.
b) Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti månad.
____________

Diarie

2
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Kled
ledningsgrupp
§ 47
Förslag om kvalitetspris inom handikappnämndens verksamheter.
Före detta Omsorgsnämnden hade som rutin att årligen utdela kvalitetspriser till
någon av nämndens verksamheter och dess arbetslag.
Prissumman vilken utdelades var uppdelad i tre nivåer, ett första pris om 20 tkr,
ett andra pris om 10 tkr och ett tredje pris om 5 tkr.
Kriteriet för att erhålla pris var bl.a.; ”förbättringar till glädje för vårdtagaren
respektive verksamheten”, ”vision/ framtidssyn samt
utveckling/sammanhållning”, ”nytänkande och engagemang”.
Den ”nya” handikappnämndens verksamhet borde även den vara väl förtjänt av att
få tävla om ett kvalitetspris! Dock borde ett sådant kvalitetspris anpassas och
utformas utifrån handikappnämndens verksamhet.
Med ovan skäl beslutade handikappnämnden 2001-05-23, att ge
förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med handikapprådet utarbeta förslag till
kvalitetspris i samband med budget 2002.
I budget 2002 har förvaltningen föreslagit att 25 tkr avsätts för en total prissumma
om utdelning av kvalitetspris.
Handikappförvaltningens måldokument och kvalitetsstrategi skall vara
grundstenar i utvecklingsarbetet för erhållande av priset.
Kvalité är ett svårfångat begrepp och vad som är en god kvalité låter sig inte
fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors olika behov och
förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är en god kvalité.
Försöken att definiera vad som är en god kvalitet inom handikappomsorgen leder
till slutsatsen att kvalitetsutveckling bör fokuseras på alla delar av verksamheten
såsom organisationsstrukturen, arbetsprocessen och resultatet. I fokus står
naturligtvis vårdtagaren/kunden. Det är ju denne som processen är till för!
Handikappförvaltningen har arbetat fram ett förslag till regelverk som överlämnas
till handikapprådet för beredning.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att i enlighet med föreslaget regelverk avseende utdelning av ett årligt
kvalitetspris inom verksamheten.
att kvalitetspriset utdelas första gången år 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diare
Kled
Ledningsgrupp
KHR

Dnr 2001.0119.003
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§ 48
Förslag till nytt reglemente för Kommunala handikapprådet.
Handikappförvaltningen har på uppdrag av handikappnämnden i samverkan med
representanter från KHR arbetat fram förslag till ett nytt reglemente för
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådet beslutade godkänna förslaget vid sammanträdet
2001-08-29.
Jan-Åke Nordin yrkar att under § 3 i förslag till reglemente, skall det står 2
ledamöter ifrån handikappnämnden, varav 1 är ordföranden, samt
att under § 7 skall det framgå i texten att handikapprådet skall i övrigt verka för att
protokoll och handlingar blir kända hos allmänheten t.ex. Kommunens hemsida,
lättläst och talband m.m.
Birger Vernersson yrkar bifall på Jan-Åke Nordins förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag till nytt reglemente för Kommunala handikapprådet,
att under § 3 skall det stå 2 ledamöter ifrån handikappnämnden, varav 1 är
ordföranden,
att under § 7 skall det framgå i texten att handikapprådet skall i övrigt verka för
att protokoll och handlingar blir kända hos allmänheten t.ex. Kommunens
hemsida, lättläst och talband m.m.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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Diarie
Kled
KS
Ledningsgrupp
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§ 49
Förslag till beslut avseende fördelning av Omsorgsnämndens tidigare
budgetram.
I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om en delning av
Omsorgsnämnden i en äldrenämnd och en handikappnämnd fördelades också
delar av budgetramarna.. Det som överfördes till handikappnämnden var de
delprogram som endast dess specifika verksamhet. (131 mkr). Delprogram med
gemensamma kostnader fördelades ej.
Förslag till fördelning av dessa delprogram har arbetats fram.
Undantag har gjorts avseende Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Någon
uppdelning har ej genomförts, utan verksamheten ligger kvar tills vidare hos
äldrenämnden, men betjänar båda nämnderna. Slutligt beslut om hur HSL
organisationen skall fördelas, föreslås att tas senare under hösten 2001.
Förvaltningarna och nämndernas presidier har nu enats om förslag till fördelning
av de gemensamma kostnader som hittills har legat kvar inom omsorgsnämnden.
Fördelningen skall gälla per den 1 januari 2002.
Fördelningen innebär att ytterligare 20 517 244 kronor, till de tidigare av
kommunfullmäktige beslutade 131 061 000 kronor, skall överföras till
handikappnämnden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden
att godkänna föreslagen uppdelning om 20 517 244 kronor till
handikappnämnden, att överföras per den 1 januari 2002,
att förvaltningarna innan 2001 års slut skall återkomma med förslag om hur HSLorganisationens resurser skall fördelas,
att i övrigt godkänna redovisning av tjänsteköp och fördelning av personal i
avvaktan på ett mer långsiktigt ställningstagande för respektive organisation,
att handikappnämnden till kommunfullmäktige begär att få överfört från
äldreförvaltningen 20 517 244 kronor per den 1 januari 2002,
att handikappnämnden till kommunfullmäktige begär att få en utökad budgetram
för år 2002 avseende merkostnader om 540 tkr för behov av administrativa
resurser som en konsekvens av nämndfördelningen, samt
att handikappnämnden till kommunfullmäktige begär att få en utökad budgetram
för år 2002 avseende kostnader om 408 tkr för den politiska
nämndorganisationen.
forts

§ 49 Forts
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Förslag tillbeslut avseende fördelning av Omsorgsnämndens tidigare
budgetram.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall på handikappförvaltningens beslutsförslag, men att
det under att sats 1-4 skrivs in under förutsättning att äldrenämnden fattar samma
beslut och att sats 5-6 beslutar man för egen del.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall på Jan-Åke Nordins förslag.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna föreslagen uppdelning om 20 517 244 kronor till
handikappnämnden, att överföras per den 10 januari 2002,
att förvaltningen innan 2001 års slut skall återkomma med förslag om HSLorganisationens resurser skall fördelas,
att i övrigt godkänna redovisning av tjänsteköp och fördelning av personal i
avvaktan på ett mer långsiktigt ställningstagande för respektive organisation,
att handikappnämnden till kommunfullmäktige begär att få överfört från
äldreförvaltningen 20517 244 kronor per den 1 januari 2002, under förutsättning
att äldrenämnden fatta samma beslut, samt
att beslutet gäller under förutsättning att Äldrenämnden fattar samma beslut
Handikappnämnden beslutar för egen del
att handikappnämnden till kommunfullmäktige begär att få en utökad budgetram
för år 2002 avseende merkostnader om 540 tkr för behov av administrativa
resurser som en konsekvens av nämndelningen.
att handikappnämnden till kommunfullmäktige begär att få en utökad budgetram
för år 2002 avseende kostnader om 408 tkr för den politiska nämndorganisationen.
____________________

Diarie
Ledningsgrupp

§ 50
Redovisning av erhållit bistånd för kontaktmannaskap.
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Områdeschef Jan Johansson informerar om att det finns två lagstiftningar som
man måste följa LSS och SoL.
Antal beviljade personer enligt LSS är 155 och därav är ca110 verkställda beslut,
enligt SoL är det 29 beviljade och ca 25 som är verkställda.
Myndighetskontoret beslutar om kontaktpersoner enligt LSS eller SoL,
enhetschefer och kurator ser till att besluten blir verkställda.
Enhetschefen ansvarar för gruppboende. Fritidskonsulent och kuratorn ansvara för
alla som bor hemma.
Det finns flera olika rekryteringsvägar för att finna kontaktpersoner.
• Annons till allmänheten
• Riktade rekryteringar t ex föreningsliv och intresseorganisationer
• Vikarier
• Ordinarie personal
• Via personalens nätverk
Om man misslyckas med att rekrytera kontaktpersoner, så ska det återrapporteras
till myndighetskontoret.
Vissa administrativa rutinerna behöver vi blir bättre på såsom
• Översyn av datarutiner
• Översyn av uppföljningsrutiner
• Kontraktsskrivning
• Rekryteringsvägar
Kontaktpersonen skall har en personlig kontakt 1 gång i veckan med den person
som man är kontaktperson för.
Arvodet är idag mellan 1500-1800 i mån, 50% är arvode och övriga 50% är
omkostnadsersättning.
Jan-Åke Nordin ställer frågan om det finns någon som är kontaktperson åt två
personer och vad lagstiftningen säger
Jan Johansson tillägger att i dag finns det ingen som är kontaktperson åt två och
att det finns inga hinder för det i lagstiftningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
KS
Kled
Ledningsgrupp

§ 51
Budgetuppföljning/delårsbokslut per 01-08-31.
Handikappnämnden redovisar för perioden 2001-01-01- 2001-08-31 ett resultat på
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minus 40 tkr. Det är en försämring av resultatet med 262 tkr sedan föregående
månad. Fortfarande råder en viss osäkerhet i fördelningen av resultatet- och
handikappnämnden, dock bedöms totalresultatet ( -2 259 tkr) som rättvisande.
Försiktighetsprincipen har liksom tidigare varit starkt vägledande vid
framtagandet av delårsbokslutet.
Vid budgetuppföljningen i April redovisade handikappnämnden ett resultat om
-1,7 Mkr. Att resultatet förbättrats nu under sommarmånaderna förklaras av att
semesteruttagen minskat semesterlöneskulden, och därmed också
personalkostnaderna, åter öka. Därför borde resultatet i augusti ha varit betydligt
bättre för att ett nollresultat skall kunna uppnås på helårsbasis.
Prognosen för handikappnämndens del avseende den 31 december 2001 beräknas
ge ett underskott om - 1 Mkr.
I prognosen har beaktats de förslag om besparingar motsvarande 1 028 tkr som
handikappnämnden har fattat beslut om för perioden 2001-07-01 - 2001-12-31.
Helårseffekten blir 2 621 tkr. Nämndens beslut om besparingar får inte samtliga
halvårseffekt per den 1 juli. Effekten varierar i stället per 1 juli, 1 september och
1 oktober.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden att beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-08-31, samt
att hemställa hos kommunfullmäktige,att erhålla ett budgetillskott om 550 tkr för
2001 motsvarande kostnader för Ringöhemmet.
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att under innevarande år vidta
sådana åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall på att-sats 1 och 3, men att i att-sats 2 tillägger
att man hemställer hos kommunfullmäktige, att erhålla ett budgettillskott om
1 Mkr för att täcka prognostiserat underskott per 31/12 2001.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall på Jan-Åke Nordins förslag.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-08-31.
att hemställa hos kommunfullmäktige, att erhålla ett budgettillskott om 1Mkr för
att täcka prognostiserat underskott per 31/12 2001.
att uppmanar förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.

§ 52
DELGIVNINGAR
Kommunfullmäktige
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§ 126 Övertagande av inventarier m.m. vid Ringöhemmet.
§ 127 Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider.
§ 133 Fembo, nytt kopperativt boende för funktionshindrade ungdomar.
§ 134 Folkhälsoarbetet i Karlskrona Kommun.
§ 136 Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning.
Miljö- och byggnadsnämnden
§ 311 Detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp- Stora Vörta ( del av
fastigheten Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl), Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
Kommunförbundet Kronoberg
Avgifter inom äldre och handikappomsorg samt ny socialtjänstlag.
Att arbeta mångfaldsorienterat- en utbildningsdag för anställda i offentlig sektor
samt politiker.
Etik i socialtjänsten.
Länsrätten Blekinge län
Dom 2001-09-04
Mål nr 595-01.
Socialstyrelsen
”Anhörig 300”- uppföljning och utveckling av stöd till anhöriga.
Svenska Kommunförbundet
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2000.
Protokoll
Kommunala Handikapprådet
Protokoll fört vid sammanträde 2001-08-29.
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-06-20.
____________________
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2001-10-24

Plats och tid

Ringöhemmet, Ringövägen 40, Lyckeby
onsdagen den 24 oktober 2001, kl 14.00- 15.55

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Malin Gånemo (C)
Kent Lewén (FP)

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson- Sjögren (S)
Per-Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Helen Wolf
Ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Malin Gånemo

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Malin Gånemo

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 53- 64

oktober 2001 anslagits på kommunens

1

2001-10-24

§ 53
Delegeringsbeslut
a)
b)
c)
d)

Arbetsutskottets protokoll 2001-10-10.
Biståndsbeslut från myndighetskontoret september månad.
Ansökan om tillfälligt utökad ledsagarservice enligt SoL § 6 g.
Yttrande över detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f.d 2:14) Nättraby

Vice ordförande Jan-Åke Nordin deltager ej under § 53 c.
_______________________

2

2001-10-24

3

Diarie
ledningsgrupp

§ 54
Deltagande i seminariet om Psykiatrireformen.
Tisdagen den 27 november anordnar handikappförvaltningen/ psykiatrin och
äldeförvaltningens anhörigprojekt en psykiatridag om bl.a psykiatrireformen och
sysselsättningsprojektet.
Samtidigt med denna dag, på eftermiddagen, har handikappnämnden
sammanträde.
Förslag är att handikappnämndens ledamöter deltar i seminariet och att nämndens
möte ställs in. Om akuta ärenden skulle uppkomma får ett nämndsammanträde
läggas senare på eftermiddagen.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämndens ledamöter deltar i seminariet den 27 november, samt
att om akuta ärenden skulle uppkomma får ett nämndsammanträde läggas senare
på eftermiddagen.
Jan-Erik Svensson tillägger att var och en ledamot som ej kan delta den 27
november, anmäler det till nämndsekreteraren.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt
att var och en ledamot anmäler förhinder till nämnd/förvaltningssekreteraren.
____________________

2001-10-24

4

Diarie
Kled
Ledningsgrupp

§ 55
Rekryteringsplan för handikappförvaltningen.
Catharina Sörnhed informerar om rekryteringsplanen för handikappförvaltningen.
Kommunens handikappförvaltning befinner sig i ett utvecklingsskede. Vi driver
en alltmer kvalificerad vård och omsorg av kommunens vårdtagare, vilket medför
ett större behov av kvalificerad och kompentent personal. Det är förvaltningens
ansvar för vård och omsorg om den enskilde som styr kompetenskravet. Förutom
en grundutbildning för yrket kommer det med största sannolikhet att behövas
olika specialkompetenser.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till rekryteringsplan.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på rekryteringsplan för handikappförvaltningen.
Jan-Åke Nordin tillägger att man skulle vilja har en djupare analys utifrån de
yrkeskategorier som finns inom handikappförvaltningen
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled

2001-10-24

5

KS
§ 56
Ledningsgrupp Yttrande angående förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Samtliga nämnder har erhållit förslag angående ändrad organisation för icke
nämndspecifik administration. Yttrandet skall vara kommunledningsförvaltningen
tillhanda senast 2001-10-22.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden med hänsyn till vikten av att minska sårbarheten
beträffande ekonomi- och personaladministration tillstyrker förslaget,
att handikappnämnden därtill föreslås godkänna ovan synpunkter över förslag till
ändrad organisation för icke nämndspecifik administration,
Kent Lewén yrkar att avslag på förvaltningens förslag till yttrande, samt
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda personalgrupper.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall på Kent Lewéns yrkanden.
Jan-Erik Svensson och Sylva Lilja yrkar bifall tillförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på den borgliga gruppens förslag mot
handikappförvaltningens förslag.
Ordföranden finner att handikappnämnden beslutat enligt
handikappförvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Handikappförvaltningens förslag röstar JA och den som biträder den
borgliga gruppens förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 11. Omröstningen
utfaller med 5 NEJ röster, 6 JA röster.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gårnemo,
Kent Lewén.
JA röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Sonja
Andersson, Lars Eklund, Sylva Lilja
Handikappnämnden har således beslutat
att handikappnämnden med hänsyn till vikten av att minska sårbarheten
beträffande ekonomi- och personaladministration tillstyrker förslaget,
att handikappnämnden därtill föreslås godkänna förvaltningens förslag om
synpunkter över förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration,
Den borgliga gruppen lämnar in en skriftlig reservation till förmån för det egna
förslaget.
Bilaga 2.
Diarie
Kled
KS

2001-10-24

6

Ledningsgrupp

§ 57
Analys av sjukfrånvaro
Personaldelegationen har föreslagit Kommunstyrelsens AU att uppmana berörda
nämnder att analysera sjuktalet i intervallet 29-90 dagar.
Målgruppen som är undersökt, är personal som har en sjukfrånvaro i intervallet
29-90 dagar vid undersökningstillfället.
Denna period, vilken analysen är utförd, är i vår förvaltning vecka 36.
Handikappförvaltningen hade under denna period en person i detta intervall under
mätningstillfället.
Jan-Åke Nordin påpekar att det vore intressant om man gör jämförelsetal och
kostnader gentemot de andra nämnderna
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

2001-10-24
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Diarie
Kled
KS
Ledningsgrupp

§ 58
Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden år 2002.
Handikappnämnden föreslås sammanträda vid nio tillfällen under år 2002 och
arbetsutskottet vid elva tillfällen.
Vid de två tillfällen (9 januari och 9 oktober) då inte arbetsutskottet direkt
efterföljs av nämndsammanträde, kan ett dylikt arbetsutskott ha en temainriktning.
Samtliga nämndens sammanträden är offentliga.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden beslutar
att handikappnämnden fastställer upprättad sammanträdesplan för 2002.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till datum förslaget, samt
att handikappnämnden har en frågestund för allmänheten en gång per tertial,
att Handikappnämndens sammanträden i januari och oktober har en
temainriktning.
Birger Vernersson ställer sig bakom Jan-Åke Nordins yrkanden, samt
att man någon gång under år 2002 har två temadagar för handikappnämnden på
någon av handikappnämndens fastslagna sammanträdestider.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag på sammanträdesplan för år 2002, samt
att under 2002 har två temadagar på någon av handikappnämndens fastslagna
sammanträdestider,
att under den sista månaden i varje tertial, inleda med en frågestund för
allmänheten, samt
att det offentliggörs.
____________________

2001-10-24
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Diarie
§ 59
Kled
Budgetuppföljning per 2001-09-30
KS
Ledningsgrupp Ekonom Helen Wolf informerar om att Handikappnämnden redovisar för
perioden
2001-01-01- 2001-09-30 ett resultat på minus 855 tkr. Det är en försämring av
resultatet med 815 tkr sedan föregående månad. Fortfarande råder en viss
osäkerhet i fördelningen av resultatet mellan äldre- och handikappnämnden, dock
bedöms totalresultatet (- 4 412 tkr) som rättvisande.
Huvudorsaken till den kraftiga resultatnedgången står att finna i verksamheten
personliga assistenter där obalansen har ökat med ytterligare 630 tkr sedan augusti
månad och uppgår nu till 2.2 Mkr. Kontakt har tagits med de enhetschefer som
ansvarar för verksamheten och en grundlig genomgång av utfallet kommer att
göras.
Helen informerar även om att på 70 % av ärendena så stämmer ej verkställighet
med beslutet, detta innebära att det kan vara så att mer timmar är utlagda en vad
som är beslutat.
Prognosen för handikappnämndens del avseende den 31 december 2001 beräknas
ge ett underskott om –1 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-09-30,
att uppmana förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram,
Jan-Erik Svensson påpekar att man från handikappnämnden ser allvarligt på att
man inte följer fattade beslut och har olika bedömningar.
Jan-Åke Nordin påpekar att man samordnade alla handläggare till
biståndskontoret för att det skulle bli lika bedömningar, samt yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-09-30.
att uppmana förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram,
att Handikappnämnden ser allvarligt på situationen med att enhetschefer icke har
verkställt beslut i enlighet med myndighetskontoret, samt
att man ser fram mot en uppföljning och redovisning.

2001-10-24
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2001-10-24
Diarie
Ledningsgrupp

10

Dnr 2001.0066.041

§ 60
Förslag till budget för år 2002 och planer 2003-2004
Anders Nordberg informerar om socialdemokraternas och vänsterpartiets
budgetförslag. Förslaget skall behandlas i fullmäktige den 28-29 november 2001.
Budgetberedningen ( S+ V) föreslår att handikappnämndens ram redan från år
2002 utökas för att kunna finansiera flera av de i princip ofrånkomliga
tilläggsförslag som nämnden presenterat. Således bör ramen utökas med 1 Mkr för
att täcka redan inträffad kostnadsökning för dom personliga assistenterna. En
ytterligare uppräkning med 2 Mkr bör också göras för att täcka merkostnaderna
för ett antal tillkommande LSS-ärenden rörande funktionshindrade ungdomar, där
ansvaret har överförts från socialnämnden.
Ramen bör även räknas upp med 0.5 Mkr för att möjliggöra kompensation, till
följd av den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen.
Ramarna för åren 2003 och 2004 föreslås därmed bli oförändrade jämfört med
budgetramen för åren 2002.
Budgetberedningen föreslår att handikappnämnden ges i uppdrag att till den 1
april 2002 presentera en långsiktig plan för utbyggnad av särskilda boenden, samt
ombyggnation av befintliga icke fullvärdiga boenden.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie

2001-10-24

11

Byggnadsnämnden

§ 61
Yttrande över detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby Karlskrona
kommun
Blekinge län
Detaljplanen är översänd för granskning fr o m den 17 september t o m 15 oktober
2001.
Syftet med planen är att tillskapa en attraktiv boendemiljö nära natur och hav samt
att medverka till att va-sanering i området möjliggörs.
Förslaget omfattar ett område öster om vägen som leder till Skavkulla brygga.
Området planeras att bebyggas med 12 st bostadshus. Området gränsar till ett
befintligt planlagt område med blandat åretrunt- och fritidsboende;
trädgårdsmästeri och skogsmark.
Området är strandnära.
Närmsta hållplats för kollektivtrafiken finns ca 1,5 km ifrån planområdet.
Handikappnämnden vill framhålla vikten av
• att en separerad gång- och cykelväg anläggs till planområdet för att öka
tillgängligheten till området
• att gång- och cykelvägen ansluter till busshållplatsen vid Skavkullavägens
anslutning till Mjöviksvägen.
• att hållplats för kollektivtrafik anläggs i anslutning till planområdet för att öka
tillgängligheten
• att befintlig busshållplats utformas enligt de riktlinjer som framtagits i samråd
med Kommunala Handikapprådet
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att Handikappnämnden antar yttrandet enligt ovan angående detaljplan för
Skavkulla 1:2 som sitt eget
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled

2001-10-24
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Ledningsgrupp

§ 62
Fastställande av hyror för Ringöhemmet.
Ringöhemmet var tidigare ett enskilt hem för vård eller boende jml § 69 SoL.
Sedan 1 september 2001 har AB Karlskronahem köpt fastigheten och kommunen
har övertagit ansvaret för driften av verksamheten.
Numera är Ringö att betrakta som bostäder med särskild service för personer med
psykiska funktionshinder jml §§ 6f och 21 SoL. Vissa av de boende har så
omfattande psykiska funktionshinder att de kan komma att erhålla insatserna
enligt LSS.
Kommunen har rätt att ta ut hyra och avgift för mat. För insatser enligt SoL äger
kommunen också rätt att ta ut skäliga avgifter för omvårdnaden (§ 35 SoL). För
omvårdnadsinsatser enligt LSS får man ej ta ut avgift.
Förslag.
Kommunens avgiftssystem för särskilt boende enligt SoL som
Kommunfullmäktige fastställt för äldre- och handikappomsorgen skall gälla.
Detta innebär att nämnden skall fastställa hyror på gamla delen (för den nyare
delen administrerar och förhandlar Karlskronahem), samt avgift för kost.
Förbehållsbelopp och avgifter justeras årligen i takt med förändringar i
basbeloppet.
Avgiftssystemet innebär att man beaktar aktuell inkomst och aktivt tillförsäkrar
samtliga ett förbehållsbelopp.
Hyror.
De hyror som skall fastställas kan jämställas med hyran på icke fullvärdiga
gruppbostäderna i handikappomsorgen. Med anledning av detta föreslås att en
hyra tas ut om 2 137:- per månad
Kost.
Här föreslås att en avgift utgår med den summa handikappnämnden fastställer per
kalenderår. Denna är f n 2 460:- per månad.

forts

§ 62 Forts
Fastställande av hyror för Ringöhemmet.

2001-10-24
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Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa föreslagen hyressättning för enkelrum på Ringö,
att avgiften för kost följer vad handikappnämnden fastställer per kalenderår, samt
att i övrigt kommunens avgiftsregler för särskilt boende gäller.
Birger Vernersson och Sylva Lilja yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att- sats 1 och 2, samt avslag på att- sats 3 på
grund av konsekvens av tidigare beslut som har fattats.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens avslag på 3:e att-satsen
mot den socialdemokratiska gruppens bifall till den 3:e att-satsen.
Ordföranden finner att handikappnämnden har beslutat enligt den
socialdemokratiska gruppens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder den borgliga gruppens förslag röstar NEJ och den som biträder den
socialdemokratiska gruppens förslag röstar JA. Antal angivna röster är 11.
Omröstningen utfaller med 5 NEJ röster, 6 JA röster.
JA röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Sonja
Andersson, Lars Eklund, Sylva Lilja.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gårnemo,
Kent Lewén.
Handikappnämnden har således beslutat
att fastställa föreslagen hyressättning för enkelrum på Ringö.
att avgiften för kost följer vad handikappnämnden fastställer per kalenderår.
att i övrigt kommunens avgiftsregler för särskilt boende gäller.
Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gårnemo, Kent Lewén
borgliga gruppen reservera sig till förmån för eget förslag.
____________________

2001-10-24
Diarie
Kled
Ledningsgrupp
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§ 63
Handikappnämndens förslag till måldokument.
Anders Nordberg informerar om förslag till måldokument 4 byggstenar för att
forma ett samhälle för alla som Handikappnämndens arbetsutskott har arbetet
fram.
Handikappnämnden har fastställt en vision samt ett antal verksamhetsmål som
gäller för all verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Dessa har fått
benämningen inriktningsmål och kvalitetsmål.
Inriktningsmålen och kvalitetsmålen utgår från de fyra byggstenar som är
övergripande representativa för nämndens verksamheter. Dessa är:
• Det tillgängliga samhället
• Forma sitt eget liv
• Ett rikare liv
• Omsorg med engagemang och kompetens
Därutöver har det fastställts hur målen skall följas upp och vilka mätmetoder som
skall gälla.
Jan-Åke Nordin påpekar att det är viktigt att Kommunala handikapprådet får se
hela nämndens arbete och inte enbart majoritetens förslag, utan även dom
borgligas förslag till måldokument för att dom skall kunna välja, samt att man
under punkt 2 forma sitt eget liv, under kvalitetsmål skrivs in:
• Samtliga biståndsbedömda personer som erhållit kontaktpers/er skall får detta
verkställt inom 3 månader om så önskas .
Birger Vernersson och Sylva Lilja yrkar bifall till att den borgliga gruppens
förslag skall skickas med till Kommunal Handikapprådet.
Kent Lewén yrkar bifall till den föreslagna remisshanteringsbehandlingen, samt
tillägger att sidorna bör numreras och att man eventuellt tar bort det föreslagna
med personalen.
Informationen om den fastställda tidsplanen tas till dagens protokoll.
____________________

2001-10-24

§ 64
MEDDELANDEN
Kommunledningsförvaltningen
Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration.
Miljö- och byggnadsnämnden
§ 311 Detaljplan för del av Gälbjutaren 8 m fl (ny tillfartsväg), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
Handikappförvaltningen
Avvikelserapporter april- juni 2001.
Länsrätten Blekinge län
Beslut 2001-09-14
Mål nr 727-01.
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2001-10-05
Mål nr 4007-2000
Meddelandeblad Nr 9/01
Möjligheter för kommunen att lämna utredningsuppdrag enligt
50 § socialtjänstlagen till externa utredare.
Cirkulär
Personuppgiftslagens övergångsbestämmelse upphör; personinformation
på webbsidor; m m.
Kurser Handikappnämnden
Se bilaga
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-09-19.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2001-09-13.
____________________
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2001-11-27

Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 27 november 2001, kl 15.00- 15.45

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Malin Gånemo (C)
Maj Olsson (C) tjänstgörande ersättare
Lena Hjorth (FP) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson- Sjögren (S)
Per-Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 65- 76

december 2001 anslagits på kommunens

1

2001-11-27

§ 65
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)
e)

Arbetsutskottets protokoll 2001-11-14.
Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober månad.
Ansökan om utökad ledsagarservice enligt SoL § 6 g.
Ansökan om ekonomiskt bidrag.
Tillsyn enligt § 26, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
länsrättsdom 2001-09-04 avseende insats i form av korttidsvistelse.

_______________________

Diarie

2

2001-11-27

3

ledningsgrupp

§ 66
Information angående övergripande plan för Pottholmen.
Ärendet är ute på samråd till den 20/12.
Förslag till beslut kommer att läggas fram på Handikappnämndes AU den 4/12.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie

2001-11-27

4

Ledningsgrupp

§ 67
Information om ny lagstiftning för behandling av personuppgifter inom
Socialtjänsten.
Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten trädde i
kraft den 1 oktober 2001. Syftet med lagen är att se till att socialtjänsten har
möjlighet att utnyttja IT för att höja effektiviteten och kvaliteten i sitt arbete
samtidigt som ett fullgott integritetsskydd garanteras.
Den nya lagstiftningen påverkar inte på något sätt vilka personuppgifter som
behandlas inom socialtjänsten. Om och vilka personuppgifter som skall samlas in
eller lämnas ut i det enskilda fallet avgörs av annan lagstiftning (t.ex.
tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, socialtjänstlagen och föräldrabalken).
Lagen anger istället när det är tillåtet att inom socialtjänsten behandla
personuppgifter helt eller delvis automatiserat (datoriserat) och i vissa register.
Informationen tas till dagens protokoll
____________________

Diarie
Ledningsgrupp

2001-11-27

§ 68
Information med anledning av att Personuppgiftslagens (SFS 1998:204)
övergångsbestämmelser har upphört samt förslag att utse
personuppgiftsombud.
När personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 innehöll lagen
övergångsbestämmelser som innebar att Datalagen fortsatte att gälla i tre år för
befintlig verksamhet. Från den 1 oktober har Datalagen helt upphört.
Att datalagen helt har upphört innebär i sig inte ett stort merarbete för
förvaltningen. Dock pågår en genomgång för att kunna redovisa om det finns
register, inklusive manuella register, i verksamheten.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll,
att utse Elisabeth Arebark till personuppgiftsombud, samt
att Personuppgiftsombudet redovisar en förteckning av nämndens samtliga
register vid nämndens sammanträde i mars 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________________
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§ 69
Redovisning av förbehållsbelopp och taxor för 2002 med anledning av nytt
basbelopp samt fastställande av hyror och avgifter för kost samt larm.
Riksdagen kommer innan årsskiftet att besluta om avgiftstak (maxtaxa),
förbehållsbelopp m m inom äldre- och handikappomsorgen. Förändringarna
kommer ej att träda i kraft förrän 1.7.2002. Med anledning av detta gäller
nuvarande avgiftssystem tills dess.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till nya förbehållsbelopp och
avgifter kopplade till prisbasbeloppet.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa avgifter för kost från 1.1.2002,
att höja hyror enligt upprättat förslag,
att ta informationen om övriga förändringar av avgifter och förbehållsbelopp till
protokollet, samt
att förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvensen för en bibehållen avgift
för trygghetslarm.
Jan- Åke Nordin yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att-satserna 1-3, samt
att förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en sänkt avgift för
trygghetslarm.
Detta för att kunna se vad det skulle innebära i samband med att maxtaxan införs.
Birger Vernersson yrkar på bifall på att-sats 1-3 och Jan-Åke Nordins
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden har således beslutat
att fastställa avgifter för kost från 1.1. 2002,
att höja hyror enligt upprättat förslag,
att ta informationen om övriga ändringar av avgifter och förbehållsbelopp till
protokollet, samt
att förvaltningen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en sänkt avgift för
trygghetslarm
____________________
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§ 70
Förslag till beslut till regler och riktlinjer för avgiftsfri avlösarservice.
Många äldre och närstående vårdas av sina anhöriga och närstående. Utan dessa
insatser skulle samhället inte klara av vården och omsorgen av de äldre, långvarigt
sjuka eller funktionshindrade. Riksdagen har därför avsatt 100 Mkr årligen under
tre år ( 1999-2001) för att landets kommuner i samverkan med anhöriga och
frivilligorganisationer, skall utveckla stödet till familjer och andra närstående som
vårdar. Karlskrona kommun erhåller 712tkr för varje år.
För att anhöriga ska känna att kommunen uppskattar det arbete som anhöriga utför
föreslås att avlösarservice blir avgiftsfri upp till 18 timmar.
Rätten till avgiftsfri avlösning gäller både dag- och kvällstid under hela veckan.
Beslut om rätt till avgiftsfri avlösning fattas av kommunens handläggare enligt
Socialtjänstlagen §6f. För verkställigheten av handläggarens beslut ansvara
respektive hemtjänstområde.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att på försök införa avgiftsfri avlösning för anhörigvårdare som vårdar personer
under 65 år enligt SoL § 6f, att gälla under 18 månader och utvärderas efter 12
månader från den 1 juli 2001 enligt upprättade riktlinjer, samt
att i enlighet med äldrenämndens beslut om finansiering av avgiftsbortfallet
belasta beviljade stimulansmedel från socialstyrelsen om 250 tkr.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 71
Information angående avstämning av mål för Handikappnämndens
verksamheter.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att förslag på
handikappnämndens målprogram har varit ute på remiss och att det har inkommit
synpunkter.
Jan-Åke Nordin påpekar att under kvalitetsmål så har man ändrat från 90% till
50%, under rubriken 50% av totalt offentliga informationsmaterial som
handikappnämnden/förvaltningen ger ut under 2002, skall vara anpassat för
lättläst. Vilka 50% skall prioriteras?
Handikappförvaltningen får i uppdrag att till nästa AU den 4/12 göra en
prioriteringslista.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 72
Förslag till beslut avseende val av representant att ingå i Kommunrådet.
Kommunstyrelsen beslutade på förslag från socialnämnden att från 1996-09-01
inrätta ett kommunråd för att utveckla stödet till de mest utsatta barnen och
ungdomarna.
Varje nämnd skall utse en tjänsteman från respektive förvaltning att ingå i rådet.
Handikappnämnden beslutade 2001-04-24, att utse handikappsekreteraren att ingå
i rådet.
Det har visat sig att det är mer lämpligt att en myndighetshandläggare ingår i
gruppen.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att upphäva tidigare beslut om att handikappsekreteraren skall ingå i
kommunrådet,
att utser biståndshandläggare Ingrid Karlsson att ingå i kommunrådet, samt
att mandatet för Ingrid Karlsson träder i kraft i samband med protokolljustering.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 73
Gallrings- och bevarandeplaner för handikappnämndens handlingar.
Enligt gällande arkivreglemente skall varje facknämnd besluta om gallring av sina
allmänna handlingar.
Gallrings- och bevarandeplanen är upprättade i samarbete mellan kommunarkivet
och handikappförvaltningen enligt riksarkivets råd och anvisningar om gallring
och bevarande av kommunala handlingar.
Kommunarkivet har upprättat ett förslag gallrings- och bevarandeplan.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att anta gallrings- och bevarandeplanen för nämndens handlingar.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 74
Avgifter för särskilda insatser enligt socialtjänsten § 6g.
Handikappnämndens arbetsutskott behandlade ärendet om avgifter för särskilda
insatser enligt socialtjänstlagen § 6g vid sitt sammanträde 2001-10-10.
Arbetsutskottet fattade beslut om att återremittera ärendet och att inte ta ut
avgifter förrän slutligt beslut är fattat, för att handikappförvaltningen skulle kunna
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utreda om det finns tidigare ärenden där avgift har utgått.
Ärendet avser personer med funktionshinder som har bedömts ha behov av
särskilda stödinsatser i eget boende, där hemtjänstinsatser (§ 6f SoL) ej är
tillräckliga.
Enligt tidigare skrivelse från handikappförvaltningen föreslogs nämnden
att avgifter skall utgå för stöd i eget boende där hemtjänst (§ 6f SoL) ej är
tillräckligt och bistånd beslutas enligt § 6g SoL, dvs. bistånd i annan form.
Samt att avgiften skall följa den avgift som tas ut vid hemtjänst (§ 6f SoL).
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att avgift skall utgå för insatser i enlighet med socialtjänstlagen § 6g,
att avgiften skall följa den avgift som tas ut vid hemtjänst, § 6f SoL, samt
att avgiften skall träder i kraft i samband med protokolljustering.
Jan-Åke Nordin och Lena Hjorth yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Birger Vernersson och Sylva Lilja yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Jan-Åke Nordin och Lena Hjorth
avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag.
Ordförande finner att man har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA och den som biträder Jan-Åke Nordins
och Lena Hjorths avslagsyrkande röstar NEJ. Antal angivna röster 11.
Omröstningen utfaller med 6 JA röster, 5 NEJ röster.
JA röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Birger Vernersson, Sonja
Andersson, Lars Eklund och Sylva Lilja.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Malin Gånemo, Maj Olsson och Lena
Hjorth
Handikappnämnden har således beslutat
att avgift skall utgå för insatser i enlighet med socialtjänstlagen § 6g,
att avgiften skall följa den avgift som tas ut vid hemtjänst, § 6f SoL, samt
att avgiften skall träder i kraft i samband med protokolljustering.
Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Malin Gånemo, Maj Olsson och Lena Hjorth
reservera sig till förmån för eget yrkande.

Diarie
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Budgetuppföljning per 2001-10-31
Ekonom Helen Wolf informerar om att man för perioden redovisar ett resultat på
minus 648 tkr. Det är en förbättring av resultatet med 207 tkr sedan föregående
månad. Förbättringen förklaras av att nämnden erhållit ett tilläggsanslag om totalt
1 Mkr för 2002.
Bortses från detta tilläggsanslag har nämndens resultat försämrats med ca 0,6
Mkr. Fortfarande råder en viss osäkerhet i fördelningen av resultatet mellan äldreoch handikappnämnden, dock bedöms totalresultatet (+3 840 tkr) som rättvisande.
Huvudorsaken till det negativa resultatet står att finna i verksamheten personliga
assistenter där obalansen har ökat med ytterliggare 300 tkr sedan september
månad och uppgår nu till 2,5 Mkr.
Prognosen för handikappnämndens del avseende den 31 december 2001 beräknas
ger ett underskott om – 1 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-10-31, samt
att uppmana förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.
Ordförande Jan-Erik Svensson påpekar att man från handikappnämnden ser
allvarligt på att man inte har verkställt beslut i enlighet med myndighetskontoret
och att man ser fram mot en analys på handikappnämndens AU den 4/12.
För att man därefter kan diskutera vilka åtgärder som skall vidtas.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 76
MEDDELANDEN
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Kommunfullmäktige
§ 155 Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen.
§ 162 Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001.
Landstinget Blekinge
Landstinget Blekinge startar en länsgemensam sjukvårdsrådgivning.
Meddelandeblad Nr 10/01
Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten- ny lagstiftning från och
med den 1 oktober 2001.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2001:102 Pensionsnämndens beslut angående förändring av
Pensionsbehållning enligt PFA 98
Cirkulär 2001:106 Budgetproposition år 2002.
Cirkulär 2001:110 Budgetförutsättningar 2002-2004.
Cirkulär 2001:122 Bidrag och stöd till gymnasieelevers resor, inackordering m.m
Cirkulär 2001.124 Om bemötande av människor med funktionshinder.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-10-17.
____________________
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Plats och tid

Elineberg,, Rödebyvägen 20, Rödeby
tisdagen den 18 december 2001, kl 14.00- 15.40

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Malin Gånemo (C)
Kent Lewén (FP) tjg 14.00-14.30
Ewa Carlsson- Sjögren (S) tjänstgörande ersättare
Per-Anders Nygård (S) tjänstgörande ersättare
Lena Hjorth (FP) tjg 14.30-15.40

Övriga deltagare ersättare

Göran Pettersson (S)
Lena Hjorth (FP) 14.00-14.30

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Jan Johansson områdeschef
Helen Wolf ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jan-Åke Nordin

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Jan-Åke Nordin

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 77- 89

januari 2002 anslagits på kommunens
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§ 77
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)

Arbetsutskottets protokoll 2001-12-04.
Biståndsbeslut från myndighetskontoret november månad.
Synpunkter på bostadsförsörjningsplan för Karlskrona kommun.
Utdelning av Krister Nilssons donation.

_______________________

Diarie
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ledningsgrupp

§ 78
Information angående förslag till fortsatt verksamhet vid Ringöhemmet.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om hur verksamheten ser ut idag
och vilka förändringar man har tänkt inom följande områden på Ringöhemmet:
• Enhetschefstjänst
• Skötartjänster
• Köket
• Vaktmästeri
• Städtjänster
• Läkartjänst
• Sjuksköterskor
• Sommarstugan
• Medicinadministration
• Hyror
• Omvårdnadsavgift
• Samordning av nattpersonal
• Uppdragsutbildning/terapi
• Avtal
• Annan boendeform
Informationen tas till dagens protokoll
____________________
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§ 79
Förslag till fortsatt tillhörighet för Smaragden och Lagunen.
Vid kommunfullmäktiges beslut (01-03-22) om delning av omsorgsnämnden i en
äldre- och handikappnämnd, fick handikappnämnden ansvar och medel för
verksamheterna Smaragden och Lagunen, exklusive arbetsledning.
Vid beslutet i handikappnämnden ( 01-09-26) om förslag till fördelning av
omsorgsnämndens tidigare ram och resurser, fick handikappförvaltningen i
uppdrag att återkomma med slutligt förslag om tillhörighet för verksamheterna
Smaragden och Lagunen.
Handikappförvaltningen finner det självklart att verksamheterna Smaragden och
Lagunen även fortsättningsvis skall tillhöra handikappnämnden.
Förvaltningen finner också en naturlig koppling till Ringöhemmet som
tillsammans med Smaragden och Lagunen kan utgöra en gemensam enhet och
ledning.
Handikappnämnden har inte fått resurser för arbetsledning för Smaragden och
Lagunen från äldreförvaltningen. Resurserna motsvarande Smaragdens och
Lagunens del av respektive enhetschef, som innehar ansvaret för nuvarande
arbetsledning, skall regleras från 2002-01-01.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att inte vidta några ändringar avseende Smaragden och Lagunens tillhörighet gent
emot vad kommunfullmäktige tidigare beslutat, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen reglera
resurser för arbetsledning.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 80
Yttrande över förslag till övergripande plan för Pottholmen, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planen är utställd för samråd fr o m den 20 oktober t o m den 20 december 2001.
Pottholmen har sedan tillkomsten av Karlskrona fungerat som ett
kommunikationsstråk till och från Trossö och dess bebyggelse. Området utgörs
idag av i huvudsak utfylld mark som utgör trafikytor.
De två infarterna till Karlskrona och Trossö passerar igenom området; centralt i
området ligger också järnvägens spårområde. Huvudterminalen för kommunens
busstrafik finns inom Pottholmsområdet.
Väster om området finns Borgmästarfjärden med småskalig bebyggelse och gångcykelväg. Öster om Pottholmen i nära anslutning till trafikleden är en
småbåtshamn belägen.
Ett förslag till yttrande har upprättats.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förslaget.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag angående övergripande plan för Pottholmen som sitt
eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 81
Yttrande över motion arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen i
Karlskrona Kommun.
Handikappnämnden har erhållit en motion (2001.281.029) ställd till
kommunfullmäktige från Sven Otto Ullner (m), om arbetskläder inom äldre- och
handikappomsorgen i Karlskrona.
Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp vilken stödjer
motionärens uppfattning att det är angeläget att anställda inom
handikappnämndens verksamhet har tillgång till arbetskläder som är anpassade till
verksamhetens behov.
SKTF och Kommunal har poängterat att behovet av arbetskläder är likvärdigt
inom äldre- och handikappomsorgen.
Några budgetmedel för arbetskläder finns inte avsatta i handikappnämndens
budget för år 2002. Kostnader för att utrusta förvaltningens vårdpersonal, 350
personer, med en uppsättning arbetskläder/anställd torde uppgå till 175 000
kronor. Kostnaderna är beräknade utifrån äldreförvaltningens beräkningar och
budgetäskande för år 2002.
Förvaltningen instämmer därtill i motionärens förslag om att tillsammans med
personal ta fram riktlinjer och policy för användande av arbetskläder inom
verksamheten.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att bifalla motionens två första att-satser,
att avslå motionens tredje att-sats mot bakgrund av att detta bör diskuteras i
framtagande av policy och riktlinjer, samt
att hemställa hos kommunfullmäktige med begäran om ett extra anslag för år
2002 motsvarande 175 tkr.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie

2001-12-18

7

Ledningsgrupp
§ 82
Ersättning till ledamöter i handikappråd, arbetsutskott och arbetsgrupper.
Handikappnämnden bör för år 2002 fastställa vilken ersättning som skall utgå till
ledamöter i handikappråd, arbetsutskott och arbetsgrupper.
Handikappnämnden föreslår att arvode utgår enligt arvodesberedningens förslag
och av kommunfullmäktige fastställt till nämndledamöter. För 2001 är denna 410
kronor per sammanträde upp till 4 timmar. För arbetsgrupper som handikapprådet
fattat beslut om, föreslås utgå en timersättning om 102,50 kronor per timme.
I samband med att arvodesberedningen föreslår och kommunfullmäktige
fastställer uppräkning för 2002, följer handikapprådet densamma.
Utöver timersättning utgår reseersättning till ledamöter i handikappråd,
arbetsutskott och arbetsgrupper. Reseersättningen följer den i arvodesberedningen
fastställda ersättningen.
Kostnaderna för sammanträden i handikappråd, arbetsutskott samt arbetsgrupper
under 2002 beräknas uppgår till 50 tkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa ersättning till handikappråd, arbetsutskott samt arbetsgrupper enligt
upprättat förslag, samt
att uppräkning för 2002 sker i enlighet med de av arvodesberedningen föreslagna
till kommunfullmäktige.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, men påpekar att det skulle
vara intressant att följa upp hur konsekvenserna blir för gruppen som arbetar med
tillgänglighetsguiden, om ej ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
Sylva Lilja och Jan-Erik Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt till
Jan-Åke Nordins tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar
att fastställa ersättning till handikappråd, arbetsutskott samt arbetsgrupper enligt
upprättat förslag,
att uppräkning för 2002 sker i enlighet med de av arvodesberedningen föreslagna
till kommunfullmäktige, samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna avseende
arbetsgrupp tillgänglighetsguiden, avseende ej ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.

Diarie
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§ 83
Budgetuppföljning per 30 november 2001.
Ekonom Helen Wolf redovisar för perioden 2001-01-01 –2001-11-30
Ett resultat på minus 98 tkr. Det är en förbättring av resultatet med 550 tkr sedan
föregående månad.
Förbättringen förklaras av att äldrenämnden har överfört resterande medel för
verksamhet dagligresor, drygt 300 tkr, till handikappnämnden samt att en
genomgång har gjorts av verksamhet personliga assistenter där vi funnit att ej
inkomna intäkter från försäkringskassan uppgår till ca 200 tkr.
Huvudorsaken till det negativa resultatet står att finna i verksamheten personliga
assistenter där obalansen har ökat med ytterligare 500 tkr sedan oktober månad
och uppgår nu till 3,0 Mkr.
Prognosen för handikappnämndens del avseende den 31 december 2001 beräknas
ge ett underskott om – 1Mkr.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat delårsbokslut per 2001-11-30, samt
att uppmana förvaltningen att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram.
____________________
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§ 84
Hälso- och sjukvårdsorganisation.
Vid delningen av före detta omsorgsnämndens verksamhet, beslutades avseende
Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL);
att verksamheten skulle placeras inom äldrenämndens ansvar året ut.
att äldrenämnden skulle sörja för sjukvårdsansvaret till handikappnämnden.
att äldreförvaltningen och handikappförvaltningen skulle återkomma till
nämnderna med förslag om fortsatt organisation.
HSL- organisationens insatser riktar sig till vårdtagare i särskilt boende för äldre,
samt gruppboende och funktionshindrade.
Befintliga resurser i HSL organisationen fördelas utifrån antalet vårdtagare och
deras behov totalt inom äldrenämnden och handikappnämnden. I snitt avsätts ca
10% av totala resurser till handikappomsorg och psykiatri.
Kommunen är skyldig att ha en medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) enligt
hälso- och sjukvårdslagen. MAS är till funktionen en myndighetsroll med ansvar
för att det finns rutiner, viss anmälningsskyldighet etc. I rollen ingår att kunna ta
initiativ i organisationen där behov påkallas.
MAS föreslås formellt tillhöra äldrenämnden, men ansvara inför såväl
äldrenämnden som handikappnämnden.
Handikappförvaltningen har behandlat frågan om framtida HSL- organisation i
den av förvaltningens sammansatta styrgruppen för ny nämnd nya förvaltningar.
Det är högst troligt efter att har lyssnat av de olika personalkategorierna, att en för
handikappnämnden egen HSL- organisation vore det mest optimala. I en
organisation skulle man uppnå en bättre kontinuitet och en bättre spetskompetens
i för handikappnämndens vårdtagares bästa.
Att i dag med nuvarande resurser dela organisationen mellan äldre- och
handikappnämnden är inte lämpligt. Resurserna är inte tillräckliga för en dylik
åtgärd.
Istället föreslås att HSL organisationen kvarstår odelad inom äldrenämndens
ansvar under 2002, för att i slutet av året göra en utvärdering för den fortsatta
verksamheten

Forts

§ 84 Forts
Hälso- och sjukvårdsorganisation.
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Detta innebär att äldrenämnden och HSL organisationen fortsätter sörja för
sjukvårdande resurser till handikappnämnden i enlighet med nuvarande
omfattning och kvalitet. Någon överföring av ekonomiska resurser till
handikappnämnden föreslås ej, utan tjänsterna (10%) är en fri resurs inom
äldrenämndens ram för HSL- organisationen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att äldrenämnden fortsättningsvis skall sörja för sjukvårdsinsatser till
handikappnämnden i enlighet med HSL i samma omfattning och med samma
kvalitet som hittills,
att någon överföring av ekonomiska resurser till handikappnämnden inte
genomförs, utan tjänsterna, motsvarande 10%, betraktas som en fri resurs inom
äldrenämndens ram för HSL organisationen, samt
att en utvärdering av HSL organisationens stöd till handikappnämnden görs i
slutet av 2002
Jan- Åke Nordin tillägger att målet måste vara en egen HSL organisation och
yrkar därför på följande att-satser.
att målet skall vara en egen HSL-organisation,
att HSL- organisationen kvarstår odelad inom äldrenämndens ansvar under 2002,
att någon överföring av ekonomiska resurser till handikappnämnden inför eller
under 2002, inte genomförs, utan tjänsterna- motsvarande 10%, betraktas som en
fri resurs inom äldrenämndens ram för HSL – organisationen, samt
att en utvärdering av HSL- organisationens stöd till handikappnämnden görs i
slutet av 2002.
Jan Erik Svensson och Sylva Lilja yrkar bifall på Jan-Åke Nordins yrkande.
Handikappnämnden har således beslutat
att målet skall vara en egen HSL-organisation,
att HSL- organisationen kvarstår odelad inom äldrenämndens ansvar under 2002,
att någon överföring av ekonomiska resurser till handikappnämnden inför eller
under 2002, inte genomförs, utan tjänsterna- motsvarande 10%, betraktas som en
fri resurs inom äldrenämndens ram för HSL – organisationen, samt
att en utvärdering av HSL- organisationens stöd till handikappnämnden görs i
slutet av 2002.
____________________
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§ 85
Förslag till organisation av handikappförvaltningens verksamhet.
Vid handikappnämndens sammanträde 2001-04-11 beslutades att ge
förvaltningschefen i uppdrag att se över befintlig organisation utifrån nämndens
uppdrag och mål, samt att översynen skall ske med en bred samverkan av
förvaltningens personalgrupper.
Organisationsförändringen skall genomföras inom ramen för handikappnämndens
resurser.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om vilka förslag till förändringar
som är aktuella att göra inom handikappförvaltningens organisation enligt
upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar
att fastställa föreslagen organisation för handikappförvaltningen,
att organisationen gäller fr om 2002-01-01, samt
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med de förslag som framkommit i
utredningsarbetet, för att på sätt fortsätta utveckla organisationen i enlighet med
intentionerna.
____________________
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§ 86
Internbudget 2002.
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Ekonom Helen Wolf informerar om vilka principer som använts:
Årsarbetspriset för dagpersonal har räknats upp till 354 000 kronor (340 000)
Årsarbetspriset för nattpersonal har räknats upp till 414 900 kronor (398 600)
Övriga kostnader har justerats med 1 %. Undantag lokalkostnaderna där
prisjusteringen är 2%, samt verksamhet som köps där den verkliga kostnaden har
beaktats.
Kostnaderna för extern verksamhet ökar med drygt 500 tkr utöver den 1% ökning
vi kommer att kompenseras för. En sammanställning av dessa kostnader har
överlämnats till kommunledningen och full kompensation utlovas.
Samtliga verksamheter som skall växlas över från Äldrenämnden har ej räknats
upp, vi avvaktar den tekniska justeringen.
Daglig verksamhet har fått en budgetförstärkning. Det har avsatts pengar till att ta
in semestervikarier under två veckor. Detta motsvar 11 213 kr /årsarbetare eller
ca 420 000 kronor för verksamheten totalt.
Verksamheten personliga assistenter har endast räknats upp med 1 000 000 kr
(budgetförstärkningen).
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
De slutgiltiga ramarna för 2002 är ej klara ännu. Utfallet av de s.k. tekniska
justeringarna (uppräkning avseende löner, övrig priskompensation) har ej
redovisats till förvaltningen.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättade principer för upprättande av interbudget för år 2002
samt,
att godkänna att förvaltningen återkommer med tekniska justeringar när underlag
har lämnats från kommunledningsförvaltningen.
____________________
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§ 87
Avvikelserapportering
Tidigare har en årsrapportering av avvikelserapporteringen skett till
omsorgsnämnden. Det dataprogram som använts för årsrapportering av
avvikelser under några år används inte längre. Därför kommer inte en jämförelse
enligt detta program att göras på årsbasis.
Under våren 2002 har rutinerna för avvikelserapportering setts över och en ny
blankett för dels avvikelserapportering och dels för fall har utarbetats. De nya
blanketterna började användas fr o m den 1 juli 2001 efter nämndens beslut.
Sammanställningen har skett kvartalsvis till verksamheterna under året.
Handikappnämnden kommer att få två rapporter per år. Upprättad rapport
omfattar kvartal 1 och kvartal 2 år 2001.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 88
Förslag till beslut angående mål för handikappnämndens verksamheter.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att materialet är omskrivet
utifrån de synpunkter som har framkommit under remisstiden.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till den borgliga gruppens förslag till förändringar i
måldokumentet,
bilaga 2
Samt bifall till FUB:s förslag till ändringar i måldokumentet
bilaga 3.
Jan-Erik Svensson och Sylva Lilja yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt till
förändringarna som inkommit från FUB.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till måldokument
mot arbetsgruppens förslag till måldokument.
Ordförande finner att man har beslutat enligt arbetsgruppens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder arbetsgruppens förslag röstar JA och den som biträder den borgliga
gruppens förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 11. Omröstningen utfaller med
6 JA röster, 5 NEJ röster.
JA röstade Jan-Erik Svensson, Ingrid Clausen, Lars Eklund, Sylva Lilja, Ewa
Carlsson- Sjögren och Per-Anders Nygård.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo
och Lena Hjorth.
Handikappnämnden har således beslutat
att anta arbetsgruppens förslag till måldokument 4 byggstenar att forma ett
samhälle för alla, samt
att ändra utifrån FUB:s förlag till ändringar i måldokumentet.
Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo och Lena
Hjorth lämnar skriftlig reserveration sig till förmån för eget yrkande. Bilaga 4
____________________

§ 89
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 171 Gallringsplan för postlistor.
Handikappförvaltningen
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Avvikelserapporter juli- september 2001.
Länsrätten Blekinge län
Dom 2001-11-27
Mål nr 1016-01.
Dom 2001-11-28
Mål nr 90-01.
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 2001-12-03
nr 502-6002-01
Länsstyrelsen Blekinge län
Information om länsstyrelsens handläggning av ärenden då kommunen inte
fullgör vad som i lagakraftvunna domar enligt SoL och LSS.
Landstinget Blekinge
Skrivelse från förtroendenämnden Dnr 2001.0197.779.
Socialstyrelsen
SOSFS 2001:12, användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i
hälso- och sjukvården.
Cirkulär
Cirkulär 2001:118 Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar
utbildning av anställda.
Cirkulär 2001:120 Kommunernas ekonomiska läge – oktober 2001.
Cirkulär 2001:123 Överenskommelse om pensions- och försäkringsavtal- PFA 01.
Cirkulär 2001:128 Samarbetet kring medicinskt
färdigbehandlade/utskrivningsklara patienter.
Cirkulär 2001:129 Folkhögskolan och funktionshindrade personer.
Cirkulär 2001:134 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2002.
Kurser Handikappnämnden
Se bilaga
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-11-20.
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Handikapprådets protokoll 2001-10-31.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2001-10-18.
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Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B,Karlskrona
Onsdagen den 13 februari 2002, kl 14.20- 15.00

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Kent Lewén (FP)
Maj Olsson (C) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson- Sjögren (S)
Per- Anders Nygård (S)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Mikael Jansson Personalsekreterare
Kajsa Samuelsson Handikappsekreterare § 2-3

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 1- 8
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§1
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Arbetsutskottets protokoll 2002-01-09.
Arbetsutskottets protokoll 2002-01-30.
Biståndsbeslut i från myndighetskontoret december månad 2001.
Biståndsbeslut ifrån myndighetskontoret januari månad 2002.
Redovisning av anmälningar enligt 71a socialtjänstlagen, Lex Sarah.
Ansökan om ledsagning enligt LSS § 9:3 med 15 timmar per vecka.
Ansökan om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt § 9 a LSS.

Lena Hjorth anmäler jäv i ärende d.
_______________________

2
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Diarie
ledningsgrupp
Handikappsekreterare

§2
Stöd till nämndledamot med funktionshinder
Riksdagen antog den 31 maj 2000 propositionen ”Från patient till medborgare - en
nationell handlingsplan för handikappolitiken. Målet är ett samhälle som gör det möjligt
för människor med funktionshinder att bli fullt delaktiga i samhällslivet.
Detta innebär till exempel att personer med olika typer av funktionshinder skall kunna
engagera sig politiskt och åta sig ett politiskt uppdrag.
Stödet måste utformas enligt varje individs behov och önskemål utifrån den
funktionsnedsättning som personen har.
Stöd som kan behövas kan till exempel vara följande
Alla politiska möten/sammanträden skall hållas i lokaler som är tillgängliga för alla
(exempelvis för individer med nedsatt rörlighet och/eller orienteringsförmåga . detta
ställer krav på fysisk tillgänglighet, men också att lokalen till exempel är utrustad med
hörslinga).
Alla handlingar till ledamöter skall kunna göras tillgängliga (genom att inläsning sker;
att handlingarna finns tillgängliga på Karlskrona kommuns hemsida; tillika en version
på Lättläst; att möjlighet att förstora texten på handlingarna finns; tillgång till teckentolk
skall finnas så att sammanträden kan tolkas för döva/hörselskadade.
Ansvaret för att nämndledamot, som har behov av någon form av stöd för att kunna
fullfölja sitt politiska uppdrag, får detta bör åvila berörd nämnd.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa ovanstående anvisningar för stöd till delaktighet i handikappnämnd och
handikappråd, samt
att föreslår kommunfullmäktige att fastställa handikappnämndens anvisningar som
policy gällande samtliga nämnder och styrelser.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§3
Förslag till beslut om reviderat Handikappolitiskt program
Handikappförvaltningen har reviderat det av Omsorgsnämnden och Kommunfullmäktige fastställda Handikappolitiska programmet 22 april 1999.
Det reviderade programmet har behandlats i kommunala handikapprådet 12 december
2001.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden beslutar
att beslutar i enlighet med upprättat Handikappolitiskt program.
Jan-Åke Nordin yrkar
att godkänna de av handikappförvaltningen föreslagna konsekvensändringar föranledd
av omsorgsnämndens delning, samt
att delge kommunfullmäktige genomförda konsekvensändringar.
Handikappnämnden besluta
att godkänna de av handikappförvaltningen föreslagna konsekvensändringar föranledda
av omsorgsnämndens delning, samt
att delge kommunfullmäktige genomförda konsekvensändringar.
____________________
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§4
Förslag till delegationsreglemente.
Handikappnämndens verksamhet regleras av reglemente antaget av
kommunfullmäktige i Karlskrona 2001-04-26.
Den nu gällande delegationsordningen som reglerar beslutanderätten från nämnd
till förvaltning antogs den 11 april 2001 av handikappnämnden.
Handikappnämnden lämnar bilagt förslag till reviderat delegationsreglemente,
samt nyupprättad delegationsordning för arbetsgivaransvaret i arbetsmiljöfrågor
för nämndens verksamhet.
Förvaltningens nya organisation, liksom att Riksdagen har beslutat att fr. o.m
2002-01-01 skall en ny Socialtjänstlag träda i kraft, har inneburit justeringar i
tidigare delegationsreglemente, vilket har vägts in i det reviderade
delegationsreglemente för handikappnämnden.
Förslag till riktlinjer för tillfällig placering i familjehem för barn och ungdomar
under 18 år.
Riktlinjerna föreslås vara;
Att delegation ges till biståndshandläggare att fatta beslut om tillfällig placering i
familjehem för barn och ungdomar under 18 år upp till tre månaders vårdtid.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa reviderat delegationsreglemente för sin verksamhet i enlighet med
upprättat förslag,
att fastställa delegationsordning för arbetsmiljöområdet i enlighet med upprättat
förslag, samt
att fastställa riktlinjer i enlighet med upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§5
Budgetuppföljning per den 31 januari 2002.
Kommunstyrelse har beslutat vid sitt sammanträde 2001-11-13, att
Handikappnämnden under 2002 skall följa upp sin verksamhet via månadsbokslut.
Därtill har kommunfullmäktige beslutat 2001-11-28- -29, att handikappnämnden
skall bedriva sin verksamhet inom den medelstilldelning som kommunfullmäktige
beslutat för 2002, samt i enlighet med angivna målsättningar.
Handikappnämndens ekonomiska utfall för årets första månad pekar på en
prognos om – 5,7 Mkr per helår! Underskottet redovisas helt på verksamheten
personliga assistenter.
Verksamheten personliga assistenter växlades vid handikappnämndens tillkomst
2001-04-01. Utförandet av verksamheten togs över av handikappnämnden den 1
september 2001.
Det underskott som redovisades från tidigare omsorgsnämndens verksamhet
uppgick till 1,2 Mkr för år 2000. Då det överfördes budgetmedel till
handikappnämnden, belastades verksamheten med ett sparbeting på 0,3 Mkr,
varför den ingående obalansen blev 1,5 Mkr.
Inför år 2002 har en grundlig genomgång av samtliga ärenden, som redovisas
under denna verksamhet, gjorts tillsammans med myndighetskontor och ansvariga
områdeschefer. Denna genomgång visar på att kostnaderna under 2002, ej beaktat
av under året tillkommande nya ärenden = volymökningar, kommer att uppgå till
19,7 Mkr. Detta resulterar i att verksamheten beräknas redovisa ett underskott per
helår om 5,7 Mkr, trots en budgetförstärkning om 1 Mkr. Underskottet har m a o
ökat med 5,2 Mkr på ett år!
forts
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§ 5 Forts
Budgetuppföljning per den 31 januari 2002.
Förvaltningen har prövat möjligheten att anpassa verksamheten till den av
kommunfullmäktige givna budgetramen för 2002. Vi anser inte det vara möjligt i
nuläget att genomföra åtgärder under 2002 motsvarande underskottet.
Nedskärningar i verksamheten skall också bedömas utifrån ett ökat behov av
insatser samt en volymökning inom flera områden.
Sanningen att säga måste kommunfullmäktige ta hänsyn till hur underskottet har
uppkommit och kanske också beakta det som en av flera konsekvenser av
delningen.
Handikappnämnden bör i detta avseende inte belastas för det uppkomna
underskottet, eftersom möjligheten att påverka dess motsats har varit näst intill
obefintliga.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning och analys av
befarat underskott.
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om ett utökat
kommunbidrag för 2002 motsvarande 5,7 Mkr.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§6
Förslag till beslut avseende årsbokslut och verksamhetsberättelser för
handikappnämnden 2001.
Handikappförvaltningen har framtagit bokslut för verksamhetsåret 2001.
Nämnden har utifrån fördelningen av omsorgsnämndens tidigare ram för sin verksamhet
erhållit 151 578 tkr. I kommunbidrag och årets nettokostnad uppgår till 153 078 tkr.
Avvikelsen mot budget är således – 1 500 tkr.
Investeringarna har under året uppgått till 1 385 tkr.
Semesterlöneskulden har under året uppgått till 1 385 tkr.
Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till 7 518 tkr, en ökning med 106 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade om att tillföra äldrenämnden respektive
handikappnämnden ett flerårstillskott om 11,0 mkr, ett engångstillskott om 4,0 mkr,
samt direktiv till nämnderna att genomföra besparingar i 2001 års budget om 12,5 mkr.
Av tillskotten fick handikappnämnden 2,2 mkr samt 0,8 mkr. Därutöver gjordes en
ombudgetering från socialnämnden till handikappnämnden om 2 mkr, för kostnader
som uppstod i samband med LSS placeringar.
I enlighet med kommunfullmäktiges direktiv beslutade handikappnämnden om egna
åtgärder motsvarande 2,6 mkr på helårsbasis.
Den 25 oktober beslutade kommunfullmäktige att bevilja handikappnämnden ett
tilläggsanslag motsvarande 1,0 mkr.
Trots tilläggsanslag om 4,0 mkr och egna genomförda åtgärder om 1,1 mkr under 2001,
slutade handikappnämndens resultat på – 1,5 mkr.
Avvikelsen redovisas i sin helhet på verksamheten personliga assistenter.
Dessutom har nämnden ej blivit kompenserade för löneökningar under 2001
motsvarande 363 tkr.
Det ekonomiska resultatet ger ingen rättvis bild av handikappnämndens verksamhet och
de gemensamma ansträngningar som ledamöter och medarbetare gjort under de nio
månader som nämnd och förvaltning existerat.
Resultatet måste istället ses i samband, där handikappförvaltningen har givits felaktiga
förutsättningar för att göra ett korrekt arbete, vilket har berott på konsekvenser av
tidigare fel och brister i f.d omsorgsförvaltningens redovisning.
forts
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Förslag till beslut avseende årsbokslut och verksamhetsberättelser för
handikappnämnden 2001.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för 2001 och översänder detsamma till kommunstyrelsen,
att föreslår kommunstyrelsen att årets underskott om 1,5 mkr avskrivs i nämndens
räkning, samt
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KF
KS
Ledningsgrupp
§7
Internbudget 2002.

9

13 februari 2002

10

Följande principer har använts:
Årsarbetspriset för dagpersonal har räknats upp till 354 000 kronor (340 000)
Årsarbetspriset för nattpersonal har räknats upp till 414 900 kronor (398 600)
Övriga kostnader har justerats med 1 %. Undantag lokalkostnaderna där
prisjusteringen är 1,25%, samt verksamhet som köps där den verkliga kostnaden
har beaktats.
Kostnaderna för extern verksamhet ökar med drygt 570 tkr utöver den 1% ökning
vi kommer att kompenseras för. En sammanställning av dessa kostnader har
överlämnats till kommunledningen och full kompensation utlovas.
Daglig verksamhet har fått en budgetförstärkning. Det har avsatts pengar till att ta
in semestervikarier under två veckor. Detta motsvar 11 213 kr /årsarbetare eller
ca 420 000 kronor för verksamheten totalt.
Verksamheten personliga assistenter har räknats upp med 1 000 000 kr
(budgetförstärkningen) En genomgång av beviljade timmar per december 2001
ger en kostnad per årsbasis med 19 659 tkr, beräknat per den nya Lassersättningen
om
191 kr/timme. Detta innebär att verksamheten visar ett underskott om 5,7 Mkr
inför 2002.
Budgetramen för år 2002 inklusive full priskompensation för externa tjänster
kommer att uppgå till 157 306 940 kronor och fördelningen mellan
verksamheterna föreslås enligt upprättad bilaga.
Hanikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättad internbudget för år 2002.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt
avlämna ett särskilt yttrande från den borgerliga gruppen.
1.

Bilaga

Birger Vernersson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar
att fastställa upprättad internbudget för år 2002.
§8
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004.
§ 183 Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning
avseende transporter.
§ 184 Måldokument för Agenda 21- arbetet i Karlskrona kommun.
§ 185 Miljöplan för Karlskrona kommun.
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§ 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001.
Kommunledningsförvaltningen
Minnesgåva vid pensionsavtackning.
Kommunala uppdrag 2002, förteckning över förtroendevalda utsedda av
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen m fl.
Socialstyrelsen
SOSFS 2001:16, kompetenskrav för sjuksköterskor vid föreskrivning av
läkemedel.
SOSFS 2001:17, ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 200:1)
om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2001:18, Upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOFS 1994:28)
tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m.
Socialstyrelsen, meddelandeblad
Nr 12/01 Försörjningsstöd- ny socialförtjänstförordning 2002.
Cirkulär
Cirkulär 2001:133 Ersättningar till familjehem, feriehem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer för år 2002.
Cirkulär 2001:135 Ersättning till familjehem för vuxna för år 2002.
Cirkulär 2001:138 Underlag för beslut om delegering inom det sociala området
och LSS- området m.m.
Cirkulär 2001:139 Socialtjänstlagen- en vägledning.
Cirkulär 2001:140 Höjning av riksnormen.
Cirkulär 2001:147 Timbelopp för LASS år 2002.
Cirkulär 2001:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
Cirkulär 2002:9 Ändring i författning om läkemedelshantering.
Landstinget Blekinge
Svar på skrivelse från förtroendenämnden Dnr 2001.0197.779.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2001-12-11.
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-01-16.
Kommunala Handikapprådet
Kommunala Handikapprådets protokoll 2001-12-12.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2001-12-06.
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26 mars 2002

Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B,Karlskrona
Tisdagen den 26 mars 2002, kl 14.00- 16.30

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

1

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S) kl 14.00-15.45 §§ 9-14
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (S)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Kent Lewén (FP)
Malin Gånemo (C)

Tjänstgörande ersättare

Maj Olsson (C)
Ewa Carlsson –Sjögren (S)
Per-Anders Nygård (S) kl 15.45-16.30 §§ 15-17

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S kl 14.00-15.45 §§ 9-14
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Helen Wolf ekonom
Mikael Jansson Personalsekreterare kl 15.15- 16.30 §§ 13-17

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Birger Vernersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Birger Vernersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 9- 17

mars 2002 anslagits på kommunens

26 mars 2002

§9
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-03-13.
b) Biståndsbeslut i från myndighetskontoret februari månad 2002.
_______________________

Diarie

2

26 mars 2002

3

KF/KS
ledningsgrupp
§ 10
Förslag till beslut avseende reviderat avgiftssystem.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till regler för avgifter enligt
Socialtjänstlagen för äldre- och funktionshindrade vari framgår samtliga regler och
riktlinjer.
• Bibehållna grundprinciper i att efter aktuell inkomst fastställa ev avgiftsutrymme
och att avgift uttas i procent av fraktiskt utrymme.
• Införande av avgiftstak.
• Övergång från fyra till tre nivåer av insatser.
• Övergång till endast ett förbehållsbelopp i både eget och särskilt boende.
• Höjt förbehållsbelopp.
• Höjt tillägg av förbehåll för yngre funktionshindrade.
• Specificering av tillägg resp avdrag på förbehållsbeloppet.
• Begränsning av högsta godtagbara hyreskostnad har tagits bort.
• Från 1.1.2003 övergång till att beakta faktiska ränteinkomster, samt
• Att makars inkomst slås samman och delas endast om det är till fördel för den
enskilde.
Samtliga förändringar, med undantag av beräkningen av ränteinkomster, föreslås träda i
kraft 1.7.2002.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen,
att förändringarna träder i kraft 1.7.2002.
att förändringarna som avser ränteinkomster träder i kraft 1.1.2003, samt
att Handikappnämnden erhåller full täckning för reformen
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt efterhör när
konsekvensbeskrivningen av omvårdnadsavgifterna är klar. Den borgerliga gruppen
kommer att lämna en röstförklaring, för att förklara varför man accepterar
förvaltningens förslag och vad den borgerliga gruppen vill.
Bilaga 2
Birger Vernersson yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar
att följande text tas bort i förslag till reviderat avgiftssystem, sid 1 femte stycket Till
skillnad fråm maxtaxan……., sid 3 femte stycket högkostnadsskyddet ger d ………,samt
sid 3 åttonde stycket ordet sparbeting ändras till kostnader.
Sylva Lilja yrkar bifall till Birger Vernerssons förslag.

26 mars 2002

§ 10 forts
Förslag till beslut avseende reviderat avgiftssystem.
Handikappnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige
att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen, med föreslagna ändringar.
att förändringarna träder i kraft 1.7.2002,
att förändringarna som avser ränteinkomster träder i kraft 1.1.2003,
att Handikappnämnden erhåller full täckning för reformen, samt
____________________

Diarie
kled

4
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Ledningsgrupp
IT-samordnare

§ 11
Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
Handikappnämnden har upprättat en IT-plan för sin verksamhet, vilken bedriver det ITstöd som krävs för att bedriva verksamheten och vilka planerade utvecklingsarbeten
som ger eller kommer att kräva IT- resurser.
Handikappnämndens IT-plan skall utgå från Karlskrona kommuns IT vision och vara ett
viktigt styr- och ledningsdokument samt bedriva de mål som handikappnämnden vill
uppnå på kort och lång sikt.
Handikappförvaltningens skall i enlighet med IT-planen upprätta en handlingsplan för
genomförande av målen och med koppling till budget för respektive år.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens beslutar
att godkänna upprättat förslag till IT-plan, samt
att uppdra åt förvaltningen utarbeta och genomföra en handlingsplan för verkställighet
av upprättade mål.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag, men påtalar att det är viktigt med
en snabb utredning.
Sylva Lilja yrkar bifall till förvaltningens förslag
Kent Lewén yrkar bifall till förvaltningens förslag men påtalar att det är viktigt att ta
bort dom omvägar som finns och göra administrationen bättre.
Handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till IT-plan, samt
att uppdra åt förvaltningen utarbeta och genomföra en handlingsplan för verkställighet
av upprättade mål.
____________________

Diarie
Ledningsgrupp
Kled
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TF
§ 12
Förslag till beslut avseende om- och nybyggnadsplan för särskilda boende inom
handikappomsorgen.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att Handikappnämnden av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att presentera såväl en långsiktig plan för utbyggnad
av särskilda boenden och ombyggnad av särskilda boenden till fullvärdiga.
De personer som beviljas gruppboendeplats enligt LSS skall erhålla ett fullvärdigt
boende. (Gäller ej fullt ut för psykiskt funktionshindrade personer). Fem boenden med
21 platser uppfyller inte lagen.
Förslag till om- och nybyggnadsplan omfattar åren 2002-2005 och innebär i korthet,
fyra nybyggnationer, en ombyggnation samt övertagande av två fullvärdiga f.d
äldreboenden. Dessutom tillkommer ett särskilt boende för ungdomar och ett
korttidsboende för barn och ungdomar.
Åtgärderna ger en tillkomst av nio nya gruppboendeplatser och fem nya korttidsplatser,
genom att fyra av fem icke fullvärdiga boende ersätts fram till och med 2005.
Särskilt boende med fem nya lägenheter innebär ett tillskott av tre lägenheter samt en
omflyttning av Villavägens två lägenheter.
Om – och nybygganden innebär ökade driftkostnader enligt upprättat förslag.
Anhöriga till boende på Elersväg 1 har lämnat in en skrivelse till
handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden
att godkänna upprättad förslag till om- och tillbyggnadsplan för särskilt boende under
åren 2002-2005, samt översänder densamma till kommunfullmäktige med begäran om
medel för genomförande,
att i händelse av kommunfullmäktige beslut om genomförande, översända förslag om
ny- och ombyggnadsplan för särskilda boende till tekniska nämnden, för
ställningstagande avseende begäran om igångsättning och investering, samt
att skrivelsen från anhöriga till boende på Elersväg 1 beaktas vid nybyggnation av villa,
samt
att man tittar på hyresalternativ även på den privata den marknaden
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie
Kled
Ledningsgrupp
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§ 13
Avgift för tillfälligt boende på Ringöhemmet.
Handikappförvaltningen har sedan den 1 september 2001 övertagit verksamheten vid
Ringöhemmet. I strävan att infoga enheten i förvaltningens övriga
psykiatriverksamheter har utrymme skapats för personer som är medicinskt
färdigbehandlade i ett annex till Ringöhemmet.
Boendet är en tillfälligt i väntan på en permanent lösning.
Individen får ett boende utanför institutionen med möjlighet till ADL-träning. Eftersom
kostnaden för medicinskt färdigbehandlade uppgår till 2 753:-/dygn, ser också en
möjlighet att hålla nere denna kostnad för förvaltningen.
Den enskilde har att beakta följande kostnader;
• Hyra, möblerad 50:-/dygn
• Övriga avgifter baseras på de biståndsbedömda insatserna och debiteras enligt
gällande omsorgstaxa antagen av handikappnämnden.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens AU föreslår
Handikappnämnden
att fastställa en avgift om 50:/ dygn för tillfälligt boende på Ringöhemmet.
att övriga avgifter baseras på de biståndsbedömda insatserna och debiteras enligt
gällande omsorgstaxa antagen av Handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledningsgrupp

26 mars 2002
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§ 14
Information om fortsatt hantering av sjukfrånvaron i kommunen.
Personalsekreterare Mikael Jansson informera vilka åtgärder man ska vidta för att
minska sjuktalet i Handikappförvaltningen. Följande förslag till åtgärder är framtagna
•
•
•
•
•
•

Organisationsutveckling
Utbildning av arbetsledare
Friskvård/personalbefrämjade åtgärder
Rekrytering
Rehabilitering
attityder

Förvaltningarna kommer att använda sig av personal nyckeltal för att kunna följa
sjukfrånvaron. Nyckeltalen består av:
• Antal anställda
• Arbetad tid timanställda
• Sjukdagar per anställd
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad
• Övertid/fyllnadstid per anställd
• Genomsnittsålder
• Antal medarbetare per anställd
Många frågor ställdes som blev besvarade av personalsekreterare Mikael Jansson.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

Diarie
KS
KF
Ledningsgrupp
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§ 15
Budgetuppföljning per den 28 februari 2002.
Ekonom Helen Wolf informerar att Handikappnämndens verksamhet beräknas visa en
avvikelse från budget med – 4,9 mkr för år 2002.
I verksamheten personliga assistenter i budgetuppföljningen per den 31 januari har
handikappnämnden prognostiserat ett negativt resultat i verksamheten om - 5,7 Mkr.
Detta underskottet är framräknat på myndighetskontorets beviljade timmar och en
timkostnad á 191 kr/timme.
Efter en grundlig genomgång av samtliga 94 ärenden i verksamheten personliga
assistenter, anser vi att vi skulle kunna klara verksamheten till en snittkostnad om 181
kr/timme. Detta innebär att nettokostnaden skulle sjunka med ca 1 Mkr.
Övriga verksamheter beräknas sammantaget hålla sig inom dom givna budgetramarna.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2002-02-28.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2002-02-28.
____________________

Diarie
Kled
Ledningsgrupp
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§ 16
Förslag till beslut avseende teckningsrätt för Handikappförvaltningen.
I samband med att handikappförvaltningen får en egen balansräkning 2002-01-01
behöver handikappnämnden fatta beslut om teckningsrätt för nedanstående personer.
Nedanstående förtecknig avser de personer som skall ha teckningsrätt för
handikappnämndens bank- och postgirokonton:
Anders Nordberg
Helen Wolf

tills vidare
tills vidare

Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt för
handikappförvaltningens bank- och postgirokonton.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 17
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 4 Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration

26 mars 2002
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Äldrenämnden
§ 11 Bokslut 2001.
§ 12 Förslag till reviderat avgiftssystem..
Socialstyrelsen
Individuell plan på den enskildes villkor. Slutrapport.
Socialstyrelsen, meddelandeblad
NR 2/02 Ny socialtjänstlag (2001:453) från den 1 januari 2002.
Blekinge FoU- enhet
Årsrapport och verksamhetsberättelse för år 2001.
Förtroendenämnden Blekinge
Verksamhetsberättelse 2001
Cirkulär
Cirkulär 2002:14 Förbehållsbelopp år 2002 i de fall kommunen uppbär folkpension.
Cirkulär 2002:21 Trygghet mot brand hos äldre.
Cirkulär 2002:25 Egenvård alternativt sjukvård vid personlig assistans.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-02-20.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2002-02-11.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2002-02-08.
____________________

24 april 2002

Plats och tid

Tegelhuset Palanderska gården
Onsdagen den 24 april 2002, kl 14.00-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Ingeborg Palmberg (KD)
Ewa Carlsson –Sjögren (S) §§ 18-24
Solveig Einarsdottir (V) §§ 18-24
Maj Olsson (C) §§ 18-24
Lena Hjorth (FP) §§ 18-24

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg förvaltningschef
Inge Boman planerings- och utredningssekreterare

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Sonja Andersson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Sonja Andersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 18-24

april 2002 anslagits på kommunens

1
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§ 18
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)

Arbetsutskottets protokoll 2002-04-10.
Biståndsbeslut i från myndighetskontoret mars månad 2002.
Ansökan om ledsagarservice med 15 timmar per vecka enligt SoL kap 4 § 1.
Yttrande över ansökan om bygglov/bygganmälan för uppförande av
handikappramp till Fredrikskyrkan, Karlskrona.

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

24 april 2002
Diariet
KS
Ledningsgrupp

3

Dnr 2001.0006.212

§ 19
Förslag till yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun,
karlskrona.se
Översiktsplanen för Karlskrona kommun, karlskrona.se, är ute för utställning
under perioden 1 mars till och med den 30 april 2002. Utställningshandlingarna
består av planbeskrivning och samrådsredogörelse.
Kommunala handikapprådet yttrade sig över förslaget till översiktsplan under
samrådsskedet 3 april – 30 juni 2001.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Inga synpunkter har inkommit från Kommunala handikapprådet.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat yttrande angående översiktsplan för Karlskrona kommun, som
sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

24 april 2002
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§ 20
Information avseende tidplan för budget 2003
Anders Nordberg informerar om upprättad tidplan för kompletteringsbudget 2002
och budget 2003.
Stor delaktighet från verksamheten ska gälla. Konsekvensbeskrivning ska
medfölja alla inkomna förslag.
Förvaltningen inväntar budgetberedningens direktiv.
Ett preliminärt förlag till budget 2003 ska vara klart före semestern.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

24 april 2002

§ 21
Information om förslag till handikappnämndens hemsida avseende
utformning/innehåll
Anders Nordberg ger en kort information om utformning/innehåll av
handikappnämndens hemsida.
Målet är att innehållet ska vara lättläst.
Ansvarig för hemsidan kommer Elisabeth Arebark att vara.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

5

24 april 2002
Diariet
KS
KF
Ledningsgrupp

6

Dnr 2001.0186.730

§ 22
Redovisning av vilka register handikappförvaltningen använder sig av enligt
Personuppgiftslagen (PuL)
När personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 innehöll lagen
övergångsbestämmelser som innebar att Datalagen fortsatte att gälla i tre år för
befintlig verksamhet. Från den 1 oktober 2001 har Datalagen helt upphört.
En kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför.
Detta innebär att respektive nämnd och styrelse är personuppgiftsansvarig.
I lagen ges möjlighet att utse personuppgiftsombud. Handikappnämnden beslöt
den 27 november 2001, att utse personuppgiftsombud.
Personuppgiftsombudet fick i uppdrag att redovisa en förteckning av nämndens
samtliga register.
Handikappförvaltningen har upprättat en förteckning över aktuella register.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning över aktuella register.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

24 april 2002
Diarie
KS
KF
Ledningsgrupp
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Dnr

§ 23
Budgetuppföljning per den 31 mars 2002.
Handikappnämnden har i budgetuppföljning per den 30 mars prognostiserat ett
negativt resultat i verksamheten personliga assistenter om 5,2 Mkr. Detta
underskott är framräknat på av myndighetskontoret beviljade timmar och en
genomsnittlig timkostnad om 181 kr/timme. Hänsyn har då tagits till att
timkostnaden kan variera åtskilligt från ärende till ärende.
Övriga verksamheter beräknas sammantaget hålla sig inom de givna budgetramarna.
Förvaltningen har begärt 570 tkr i ytterligare priskompensation enligt en särskild
sammanställning. I denna prognos har förutsatts att förvaltningen erhåller denna
kompensation.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per 2002-03-31.
___________________

24 april 2002
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§ 24
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 43 Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001.
Kommunfullmäktige
§ 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001.
§ 27 Amsvarig nämnd för folkhälsofrågor.
§ 32 Svar på motion om utbildning i EcoDriving.
§ 33 Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad Nr 4/02
Den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken – uppföljning av statliga
stimulansbidrag för anhörigstöd och fortbildning av arbetledare/biståndsbedömare.
Räddningsverket
FoU-Rapport: Utrymningssäkerhet för rörelsehindrade.
Protokoll
Förtroendenämnden Blekinge 2002-02-28.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp 2002-03-19.
_________________

24 april 2002
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns Handikappnämnd sammanträde
den 24 april 2002
§ 18

Delegeringsbeslut

§ 19

Förslag till yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona
kommun, karlskrona.se

§ 20

Information avseende tidplan för budget 2003

§ 21

Information om förslag till handikappnämndens hemsida avseende utformning/innehåll

§ 22

Redovisning av vilka register handikappförvaltningen använder sig av enligt
Personuppgiftslagen (PuL)

§ 23

Budgetuppföljning per den 31 mars 2002.

§ 24

MEDDELANDEN

22 maj 2002

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
Onsdagen den 22 maj 2002, kl 14.00-14.55

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Malin Gånemo (C)
Kent Lewén (FP)

Övriga deltagare ersättare

Ewa Carlsson –Sjögren (S)
Per- Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)
Maj Olsson (C)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän
Sekreterare

Anders Nordberg förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Mikael Jansson, personalsekreterare
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 25-31

maj 2002 anslagits på kommunens

1

22 maj 2002

§ 25
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-05-08 och 2002-05-16.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret april.
c) Ansökan om bistånd för ledsagning 9:3 utöver riktlinjerna.
d) Ansökan om bistånd för ledsagning 9:3 utöver riktlinjerna.
e) Ansökan bistånd för boendeutbildning på Aspbergergymnasiet.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Jan-Åke Nordin deltar ej i beslut avseende punkt e).
_______________________

2

22 maj 2002
Diariet
Kled
Ledngr

3

Dnr

§ 26
Förslag till yttrande angående överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från handikappnämnden
avseende förslag, att ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) överflyttas från tekniska nämnden till handikappnämnden.
Tekniska nämnden har idag ansvaret för att utreda och bevilja parkeringstillstånd
till personer med rörelsehinder.
Om kommunfullmäktige beslutar om överföring av ansvaret för PRH till
handikappnämnden, kan samma modell avseende ramfördelning användas som
vid ändrad organisation för icke nämndspecifik administration. Kostnader för
arbetsplats och material tillkommer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att ansvaret för parkeringstillstånd överförs från tekniska nämnden till
handikappnämnden, samt
att resurser motsvarande en 50 % handläggartjänst, samt övriga för
handläggningen nödvändiga resurser överförs till handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

22 maj 2002
Diariet
Kled
Ledngr

4

Dnr

§ 27
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 30 april 2002
Handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med – 1.3 Mkr för år 2002 och resultatet för årets första fyra månader uppgår till
– 1,8 Mkr.
Enligt Kommunförbundet har kostnaden för handikappomsorgen ökat i Sveriges
kommuner med 10 miljarder kronor under perioden 1997-2000. Detta innebär en
årlig volymökning med 14 % (exkl löne- och prisökningar). Statistik över insatserna enligt LSS visar att kommunernas åtaganden ökat kraftigt. Allt fler beviljas
stöd i form av särskilt boende, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice
eller personlig assistans. Den enda form av insats som minskar är råd och stöd,
som i huvudsak är landstingets insats.
I den prognos som nu presenteras har handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar (t o m april –02).
Då förvaltningen gör månatliga bokslut och prognoser revideras ständigt
prognoserna utifrån aktuell verklighet. En prognos är att volymökningen årligen
kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut med tillhörande prognos per 2002-04-30.
Jan-Erik Svensson yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt att
handikappförvalt-ningen får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i juni
återkomma med förslag till åtgärder för att balansera årets budget.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till förvaltningens förslag och Jan-Erik Svenssons
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att godkänna upprättat delårsbokslut med tillhörande prognos per 2002-04-30,
samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträde i
juni återkomma med förslag till åtgärder för att balansera årets budget.
___________________

22 maj 2002

5

§ 28
Muntlig rapport avseende sjukfrånvaron i förvaltningen
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om nuläget vad gäller sjukfrånvaro
och arbetsledares situation inom handikappförvaltningen.
Vid kartläggning har framkommit att 9 arbetsledare har fler än 25 underställda
och 5 arbetsledare har färre. Utöver dessa tillsvidareanställda har arbetsledarna
personalansvar för kontaktpersoner osv.
Handikappnämndens ledamöter erhåller en sammanställning av antalet sjukdagar i
förvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

22 maj 2002
Diariet
Kled
Ledngr

6

Dnr

§ 29
Förslag till yttrande över Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003 2005
BlekingeTrafiken AB har lagt ett förslag till Marknadsplan för åren 2003-2005,
vilken tillställts Karlskrona kommun för yttrande. Kommunledningsförvaltningen
har begärt in yttrande från handikappnämnden över planen.
BlekingeTrafiken ska enligt trafikavtalet med ägarna årligen fastställa en
marknadsplan som ska utgöra en samordnad plan för trafik och ekonomi.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att anta yttrandet som sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

22 maj 2002
Diariet
Ledngr

7

Dnr

§ 30
Avvikelserapportering
Fr o m den 1 juli 2001, efter nämndens beslut, används dels en blankett för
avvikelserapportering och dels en blankett för fall.
Från hösten 2001 gör förutom områdeschef och sjuksköterska även arbetsterapeut
och sjukgymnast tillsammans en uppföljning och analys av samtliga inträffade fall
och individuella preventiva åtgärder sätts in efter behov.
Sammanställning över avvikelserapportering har skett kvartalsvis till verksamheterna under året. Handikappnämnden får två rapporter per år. Upprättad rapport
omfattar år 2001.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

22 maj 2002

§ 31
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 70 Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2002:39
2002 års ekonomiska vårproposition.
_________________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommuns Handikappnämnd sammanträde
den 22 maj 2002
§ 25

Delegeringsbeslut

§ 26

Förslag till yttrande angående överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd för
personer med rörelsehinder

§ 27

Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 30 april 2002.

§ 28

Muntlig rapport avseende sjukfrånvaron i förvaltningen

§ 29

Förslag till yttrande över Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003 - 2005

§ 30

Avvikelserapportering

§ 31

MEDDELANDEN

26 juni 2002

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
Onsdagen den 26 juni 2002, kl 14.00-14.50

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Malin Gånemo (C)
Kent Lewén (FP)

Tjänstgörande ersättare

Ewa Carlsson-Sjögren (S)

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Göran Pettersson (S)
Maj Olsson (C)
Lena Hjorth (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Jan Johansson verksamhetschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Eva Ottosson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 32-39

juli 2002 anslagits på kommunens

1

26 juni 2002

§ 32
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-06-12.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj.
c) Ansökan om tillfällig ledsagning enligt LSS.
d) Ansökan om tillfällig ledsagning enligt SoL.
e) Svar avseende detaljplan del av Verkö 3:1 (ny förskola).
f) Förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

2

26 juni 2002
Diariet
Kled
Ledngr

3

Dnr

§ 33
Beredskapsplan för handikappnämndens verksamheter.
Handikappförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en beredskapsplan för
särskilda händelser i fred under höjd beredskap. Med särskilda händelser menas
brand, elavbrott, gas-/oljeutsläpp, snöoväder, storm och epidemi.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till beredskapsplan.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättad beredskapsplan.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till en bra och lättläst beredskapsplan.
Birger Vernersson yrkar bifall till upprättad beredskapsplan.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad beredskapsplan för handikappnämndens verksamheter.
____________________

26 juni 2002
Diariet
KS/KF
Kled
Ledngr

4

Dnr
§ 34
Delårsbokslut maj 2002/ förslag till åtgärder avseende uppkommen obalans i
budget 2002.
Handikappförvaltningen anmäler att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med –2,0 Mkr för år 2002 och att resultatet
för årets fem första månader uppgår till – 580 tkr.
Beräknade avvikelser för år 2002 enligt prognos (i maj) anges i miljontal kronor
med en decimal nedan.
Personliga assistenter, beräknade avvikelser –0,7
Övriga verksamheter, beräknade avvikelser –1,3.
Boendeplan
Egna investeringar var tidigare upptagna till 980 tkr för år 2002, dessa kan i den
reviderade bostadsplanen sänkas till 500 tkr.
Nämndens egna investeringsbudget upptar totalt för år 2002 400 tkr, varför
möjligheten att själva inrymma detta belopp ej bedöms möjligt.
Volymökningar
År 2001 genomförde handikappförvaltningen cirka 700 insatser enligt SoL och
LSS. En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen. Detta gör det näst intill omöjligt att planera eller budgetera
kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då vår förvaltning gör månatliga bokslut och prognoser
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningen årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna vid upprättande av
budgetuppföljningar/delårsbokslut också skall lämna förslag och besluta om
åtgärder för att innevarande års budget skall vara i balans.
Om nämnden tvingas vidta åtgärder vid volymökningar pga av att man följer
rådande lagstiftning, så kommer handikappnämndens budget att urholkas inom de
områden som inte styrs av tvingande sociallagstiftning.
För att få ner underskottet i nämndens budget måste det ske en koncentration på
åtgärder i den verksamhet som är mer eller mindre påverkbar och där de facto
råder en stor obalans gentemot fördelad internbudget, med andra ord de särskilda
boenden
Handikappförvaltningen har upprättat ett åtgärdsförslag.
forts

26 juni 2002
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§ 34 forts
Delårsbokslut maj 2002/ förslag till åtgärder avseende uppkommen obalans i
budget 2002.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut med tillhörande
prognos per 2002-05-31,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta sådana åtgärder inom
särskilda boenden att underskottet minimeras för år 2002,
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr,
att handikappnämnden uppmanar delegater om en striktare tillämpning vid
delegationsbeslut i LSS och SoL,
att handikappnämnden beslutar godkänna föreslagna åtgärder avseende
psykiatrins sysselsättningsverksamhet motsvarande 300 tkr per år,
att vidtagna åtgärder inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet och minskade
kostnader för obekväm arbetstid för bl.a. anhörigvårdare, skall finansiera
uppkomna kostnader i om - och nybyggnadsplanen för 2002.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till
att-satserna 1 och 3, att att-sats 4 utgår,
samt avslag på att satserna 2,5,6, samt yrkar att begära hos fullmäktige full
kompensation för volymökningar inom LSS och SoL för innehavande år, att
handikappnämnden ber kommunstyrelsen att omfördela budgetmedel mellan
socialnämnden och handikappnämnden, vad gäller personer med missbruks- och
socialmedicinska problem och är verksamma inom socialpsykiatriska
sysselsättningsverksamheten, samt
att för egen del uppdra åt förvaltningen att inför budget 2003,plan 2004-2005,
skriva fram en prognos för framtida volymökningar.
Bilaga 08
Birger Vernersson yrkar bifall till förvaltningens att-sats 1,3,5,6 att-sats 4 utgår,
samt yrkar bifall på den borgliga gruppens sista att-sats.
Sylva Lilja yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag, samt att-sats 4 utgår.
Kent Lewén yrkar bifall till handikappförvaltningens att-sats 1 och 3, avslag på
att-sats 2,5,6 att att-sats 4 utgår, samt bifall till den borgliga gruppens förslag på
att-sats 5 och 6.
forts
§ 34 forts
Delårsbokslut maj 2002/ förslag till åtgärder avseende uppkommen obalans i
budget 2002.

26 juni 2002
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Handikappnämnden är överens om förvaltningens att-sats 1,3 och den borgliga
gruppens sista att-sats, samt att förvaltningens att-sats 4 utgår.
Ordförande ställer proposition på Birger Vernerssons förslag till bifalls yrkanden
till handikappförvaltningens förslag till att-sats 2, 5 och 6 mot den borgliga
gruppens förslag till att-sats 4 och 5
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt Birger Vernerssons
förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Birger Vernerssons förslag röstar JA och den som biträder den borgliga
gruppens förslag röstar NEJ. Antal givna röster 11.
Omröstningen utfaller med 6 JA röster, 5 NEJ röster.
JA röstade Jan-Erik Svensson, Birger Vernersson, Sylva Lilja, Sonja Andersson,
Lars Eklund, Ewa Carlsson-Sjögren.
NEJ röstade Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo,
Kent Lewén.
Handikappnämnden har således beslutat
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut med tillhörande
prognos per 2002-05-31,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta sådana åtgärder inom
särskilda boenden att underskottet minimeras för år 2002,
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr.
att handikappnämnden beslutar godkänna föreslagna åtgärder avseende
psykiatrins sysselsättningsverksamhet motsvarande 300 tkr per år,
att vidtagna åtgärder inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet och minskade
kostnader för obekväm arbetstid för bl.a. anhörigvårdare, skall finansiera
uppkomna kostnader i om - och nybyggnadsplanen för 2002.
Handikappnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt förvaltningen att inför budget 2003, plan 2004-2005, skriva fram en
prognos för framtida volymökningar.
Jan-Åke Nordin, Eva Ottosson, Ingeborg Palmberg, Malin Gånemo, Kent Lewén.
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Bilaga nr 09
Diarie
Kled
Tekniska förv
Ledngr

Dnr

26 juni 2002
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§ 35
Förslag till beslut avseende revidering av tidigare beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden.
Handikappnämnden tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram förslag till en
om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden inom handikappomsorgen och
psykiatrin.
Planen beslutades i handikappnämnden 2002-03-26
Om- och nybyggnadsplanen innebar ökade driftskostnader, netto, om totalt 9 816
tkr över åren 2002-2005.
Egna investeringar vilka avser bl.a inventarier var totalt 1 740 tkr fram till och
med 2005. För år 2002 fördelade sig driftkostnaderna med 698 tkr och egna
investeringar med 980 tkr.
Vid Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sammanträde i maj 2002 beslutades
att handikappnämnden fick ett extra tillskott på årsbasis med 5 mkr. Dock med
förutsättningen att tillskottet skulle inrymma utökade kostnader för personliga
assistenter och åtgärder i enlighet med beslutad boendeplan.
Eftersom underskottet för personliga assistenter var beräknat till gott och väl
5 mkr, anser sig förvaltningen inte kunna genomföra boendeplanen i enlighet med
beslut.
Förvaltningen föreslår därför att boendeplanen revideras med en påföljd att
kostnaderna sänks utifrån de 698 tkr, till 307 tkr för 2002.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden beslutar
att genomföra revidering av tidigare beslutad boendeplan i enlighet med upprättat
förslag.
att genom åtgärder i budget 2002, (ärende budgetuppföljning maj 2002) inrymma
merkostnaden om 307 tkr i befintlig budgetram.
att Handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för 2002 med 5 00 tkr,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att i budget 2003 återkomma
med ekonomisk och verksamhetsmässig konsekvens av revidering avseende omoch nybyggnadsplanen av särskilda boenden budgetåret 2003.
Birger Vernersson yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag
forts

26 juni 2002
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§ 35 forts
Förslag till beslut avseende revidering av tidigare beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden.
Handikappnämnden har således beslutat
att genomföra revidering av tidigare beslutad boendeplan i enlighet med upprättat
förslag,
att genom åtgärder i budget 2002, (ärende budgetuppföljning maj 2002) inrymma
merkostnaden om 307 tkr i befintlig budgetram,
att Handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett utökat
investeringsanslag för 2002 med 5 00 tkr.
att Handikappnämnden uppmanar förvaltningen att i budget 2003 återkomma
med ekonomisk och verksamhetsmässig konsekvens av revidering avseende omoch nybyggnadsplanen av särskilda boenden budgetåret 2003.
____________________

Diarie
ledngr

26 juni 2002
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§ 36
Information om handikappförvaltningens förslag till budget
för handikappnämnden år 2003 samt planer för åren 2004-2005.
Handikappförvaltningen har arbetat fram ett arbetsmaterial till budget för
handikappnämnden år 2003, samt planer för åren 2004-2005. Beslut kommer att
fattas i augusti.
Jan-Åke Nordin efterlyser bilagorna till förslag till budget
för handikappnämnden år 2003 samt planer för åren 2004-2005,
som lovats till Handikappnämndens sammanträde.
Handikappnämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll, samt
att bilagorna skall skickas ut senast den 1 augusti.
____________________

26 juni 2002
Diariet
Kled
Ledngr

10

Dnr

§ 37
Läs och skrivsvårigheter/dyslexi i Karlskrona.
Kommunstyrelsen, Karlskrona kommun, tog 1998-08-11 beslut om att den
framtagna handlingsplanen angående läs- och skrivsvårigheter ifrån förbundet
Mot läs- och skrivsvårigheter (FMLS) skulle ligga till grund för arbetet i
kommunen med dessa frågor.
Beslutet ålade dels kommunledningsförvaltningen och dels respektive nämnd
ansvar för genomförande av olika delar i projektet och av handlingsplanen.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att tillskriva kommunstyrelsen med en förfrågan om en utvärdering har gjorts
avseende projekt Läs- och skrivsvårigheter i Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

26 juni 2002
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Ledngr

§ 38
Sommarhälsning.
Ordförande Jan-Eriks Svensson och vice ordförande Jan-Åke Nordin önskar alla
en skön och härlig sommar.
____________________

26 juni 2002
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§ 39
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd.
§ 50 Ekonomiska reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och
funktionshindrade.
§ 51 Karlskronas kommuns jämställdhetsprogram 2002.
§ 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002.
§ 67 Karlskronas kommuns årsredovisning 2001.
§ 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda
i dessa organ.
§ 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari
2002.
Kommunstyrelsen
§ 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
§ 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till
uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.
§ 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor.
§ 91 Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2001-12-31.
Preliminär tidsplan för budgetarbetet inför år 2003-2005.
Länsrätten i Blekinge Län
Mål nr 1174-01
Socialstyrelsen, meddelandeblad
NR 7/02 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Cirkulär
Cirkulär 2002:39 2002 års ekonomiska vårproposition.
Cirkulär 2002:43 Anställningsstöd dom kombineras med vård- och
omsorgsutbildning.
Cirkulär 2002:46 Delegering inom socialtjänsten m.m.
Cirkulär 2002:48 Nya och ändrade bestämmelser för anställningsstöd.
Kurser till Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-05-15.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2002-04-10.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2002-04-12.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-04-10.

26 juni 2002
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26 juni 2002

_________________
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26 juni 2002
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 september 2002.
§ 49 Delegationsbeslut
§ 50 Förändring av reglemente avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
§ 51 Förslag till yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
§ 52 Budget/uppföljning/delårsbokslut per den 31 augusti.
§ 53 Redovisning av rekryteringsprognos för handikappförvaltningens verksamhet.
§ 54 Yttrande över remiss angående forskningsstrategi för Landstinget Blekinge.
§ 55 Deltagande i utvecklingsprojekt Investor in People.
§ 56 Redovisning av sjukfrånvaron.
§ 57 Förslag till sammanträdesplan för Handikappnämnden år 2003.
§ 58 Meddelanden.
____________
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Plats och tid

Palanderska gården, Ruthensparre
Onsdagen den 25 september 2002, kl 14.45-16.00

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Kent Lewén (FP) kl 14.45-15.15 § 50-52, 55
Maj Olsson (C)
Eva Ottosson ( M)

Tjänstgörande ersättare

Lena Hjorth (FP) kl 15.15-16.00 § 49,53-54, 56-58

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)
Weste Brynestam (C)
Anita Seaberg (S)
Lennart Cederblad (KD) kl 14.45-15.20 § 50- 52, 55

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 14.45-15.20 § 50-52, 55
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 15.00-16.00 § 49,52-54
§ 56-58
Inge Boman, utredningssekreterare kl 15.00-16.00 § 49,52-54
§ 56-58
Kerstin Nilsson § 50-52, § 55,
Elisabeth Arebark § 49, § 53-54, § 56-58

Sekreterare
Utses att justera

Ingeborg Palmberg

Sekreterare

__________________ _____________ Paragraf: 49- 58
Kerstin Nilsson
Elisabeth Arebark
___________________
Jan-Erik Svensson

Ordförande
Justerande

___________________
Ingeborg Palmberg
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den oktober 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 49
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-09-11.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti.
c) Ansökan avser utökad tid för ledsagning enligt SoL 4 kap 1 §
d) Yttrande över Blekingetrafikens förslag till nytt linjenät för
stadsbusstrafiken i Karlskrona samt Pottholmsprojektets genomförande.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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Diariet
Ledngr
Kled
KS/KF
Tekniska nämnden

Dnr

§ 50
Förändring av reglemente.
Enlig förslag från kommunledningsförvaltningen till kommunfullmäktige
angående överflyttande av ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (PRH) från tekniska nämnden till handikappnämnden, skall detta
följas av en förändring i respektive nämnds reglementen.
I handikappnämndens reglemente § 1 verksamhetsområde tillförs;
Nämnden har ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i
enlighet med Trafikförordningen (TrF) 1998:1276.
I tekniska nämnden reglemente § 1:1 verksamhetsområde punkt 8 gator och trafik
tillförs;
Ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i enlighet med
Trafikförordningen (TrF) 1998:1276 är undantaget nämndens verksamhet.
Ärendet om överföring av PRH kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges
oktobersammanträde, varför nämnderna beslutar i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag. Förändringarna i reglementen föreslås
träda i kraft 2003-01-01.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta om förändring i nämndens reglemente i
enlighet med upprättat förslag, att gälla från och med 2003-01-01
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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Diariet
Kled
Ledngr

Dnr
§ 51
Förslag till yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har
erhållit för yttrande från kommunledningsförvaltningen ärende om förslag till
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. (KS 2002.358.001)
Kommunledningsförvaltningen hemställer hos kommunfullmäktige att ansvaret
för bostadsanpassningsbidragen flyttas över från byggnadsnämnden till
handikappnämnden från och med 2003-01-01.
Som skäl för sin hemställan om överflyttning anförs bl.a en eftersträvan att den
enskilde i största utsträckning skall ha en ingång/handläggare i kommunen.
Eftersom många av personerna vilka söker bostadsanpassningsbidrag också är
föremål för andra insatser på grund av sitt funktionshinder, kan kontakterna
minimeras.
Förvaltningen har i utredningsskedet pekat på fördelarna med en överflyttning till
handikappnämnden, vilket överensstämmer med kommunledningsförvaltningens
yttrande.
Vid ett eventuellt beslut om överflyttning av ansvaret för
bostadsanpassningsbidragen, förutses att de resurser som avsätts av
byggnadsnämnden förs över till handikappnämnden, (exkl. byggkompetensen)
I kommunledningsförvaltningens förslag föreslås 1,0 tjänst flyttas över. Enligt
uppgifter avsätts för närvarande 1,5 tjänst för handläggning av ärenden. Detta bör
tas hänsyn till vid justering av budgetramarna.
För övrigt har handikappnämnden inget att erinra mot
kommunledningsförvaltningens förslag i ärendet.
I händelse av beslut i kommunfullmäktige om överflyttning av
bostadsanpassningsbidragen till handikappnämnden, föreslås följande tillägg
göras i nämndens reglemente under rubriken;
Handikappnämndens verksamhetsområde § 1.
Nämnden ansvarar för handläggning och beslut till funktionshindrade personer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att ställa sig positiv till kommunledningsförvaltningens förslag om överflyttning
av ansvaret för bostadsanpassningsbidragen till handikappnämnden från och med
2003-01-01,
att motsvarande resurser förs över till handikappnämnden, som idag avsätts hos
byggnadsnämnden för handläggning av bostadsanpassningsärenden,
att handikappnämnden får möjlighet att kostnadsfritt använda sig av
samhällsbyggnadsförvaltningens byggtekniska kompetens som är nödvändig vid
beslut i ärenden, samt
forts
§ 51 Forts
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Förslag till yttrande över handläggning av bostadsanpassningsbidrag.
att i händelse av beslut i kommunfullmäktige om överflyttning av
bostadsanpassningsbidrag, föreslå kommunfullmäktige besluta om tillägg i
handikappnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall och tillägger att de resurser som idag används förs
över till Handikappnämnden och även pengarna.
Lennart Cederblad yrkar att anvisningsregler vid bostadsanpassning följer med
protokollet ut.
Handikappnämnden har således beslutat
att ställa sig positiv till kommunledningsförvaltningens förslag om överflyttning
av ansvaret för bostadsanpassningsbidragen till handikappnämnden från och med
2003-01-01,
att motsvarande resurser förs över till handikappnämnden, som idag avsätts hos
byggnadsnämnden för handläggning av bostadsanpassningsärenden,
att handikappnämnden får möjlighet att kostnadsfritt använda sig av
samhällsbyggnadsförvaltningens byggtekniska kompetens som är nödvändig vid
beslut i ärenden,
att i händelse av beslut i kommunfullmäktige om överflyttning av
bostadsanpassningsbidrag, föreslå kommunfullmäktige besluta om tillägg i
handikappnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag, samt
att när Kommunfullmäktige har fattat beslut kommer handikappnämndens
ledamöter att erhålla Boverkets anvisningar.
_______________
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Diare
KF/KS
Ledn

Dnr

§ 52
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 31 augusti
Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa
en avvikelse från budget med – 2,2 Mkr för år 2002 och att resultatet för årets
första åtta månader uppgår till – 16 tkr.
Den prognos som handikappförvaltningen presenterar har endast beaktade redan
inträffade volymökningar. Eftersom handikappförvaltningen gör månatliga
bokslut och prognoser, revideras dessa ständigt utifrån aktuell verklighet. En
prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med
tillhörande prognos för årets utfall,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2002,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober 2002 återkomma med förslag om åtgärder för att uppnå en
balanserad budget 2003, samt
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett ökat investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att-satserna 1 och 4. Vad beträffar att-satserna 2
och 3 har en enig nämnd haft kravet på pengar till volymökningar.
Jan-Erik Svensson påtalar vikten av att ha en budget i balans. Kompensation för
volymökningar enl LSS bör erhållas.
Jan-Erik Svensson hemställer att arbetsutskottet beslutar om de åtgärder för att få
budgeten i balans som förvaltningen lägger till sammanträdet den 9 okt.
Handikappnämnden har inget sammanträde i oktober.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till att-satserna 1, 2 och 4, samt att att-sats 3 utgår.
Anders Nordberg redovisar en ändring av att-sats 3 till att handikappnämnden
uppmanar förvaltningen att till arbetsutskottet den 9 oktober 2002 redovisa
genomförda åtgärder i enlighet med att-sats 2.
forts
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§ 52 Forts
Budgetuppföljning/delårsbokslut per den 31 augusti
Handikappnämnden är överens om denna ändring av att-sats 3.
Handikappnämnden har således beslutat
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med
tillhörande prognos för årets utfall,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2002,
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober 2002 redovisa genomförda åtgärder i enlighet med att-sats 2,
samt
att handikappnämnden till kommunstyrelsen anhåller om ett ökat investeringsanslag för år 2002 med 500 tkr.
___________________
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Diarie
Ledngsgr

§ 53
Redovisning av rekryteringsprognos för handikappförvaltningens
verksamhet.
Personaldelegationen har uppmanat förvaltningschefen att inkomma med en
riskbedömning och konsekvensanalys med förslag till alternativa åtgärder om inte
kompetent personal kan rekryteras.
Handikappförvaltningen har gjort en bedömning fram till år 2005 inom följande;
Verksamhetsområdet,
Pensionsavgångar,
Psykiatriverksamhet,
Personlig assistans,
Rekrytering av vissa yrkesgrupper,
Rekrytering av semestervikarie,
Timavlönad personal,
Uppdragstagare, samt
Ungdomsgymnasiet.
Handikappförvaltningen har arbetat fram förslag till åtgärder, som man alla redan
arbetar med idag;
Önskad sysselsättningsgrad,
Flexibilitet,
Resursenhet,
LAS- 3 åringar,
Rekrytering- utbildning,
Anställningsvillkor, samt
Fortbildning.
Informationen tas till dagens protokoll
____________________
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Diarie
Kled
ledngr
KS/KF

§ 54
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge.
Landstinget Blekinge har låtit utreda ny Forskningsstrategi för landstinget.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna utredningen för
yttrande.
Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2001 att utreda all landstingets
forskningsverksamhet i syfte att skapa en tydlig, strategisk och framåtsyftande
handlingsplan för landstingets forskningspolitik. Detta mot bakgrund av centrala
och regionala förändringar. I de nationella handlinsplanerna för hälso- och
sjukvård respektive äldrepolitiken föreslås satsningar för att stärka och stimulera
till forskning och utveckling.
Landstinget har upprättat ett förslag med fördelar ur kommunens perspektiv.
Handläggare vid berörda förvaltningar har träffats och utarbetat ett gemensamt
förslag till yttrande från Karlskrona kommun.
Kommunen föreslås biträda landstingets förslag under förutsättning att
• Kommunen ges ett inflytande på politisk nivå,
• En kraftfull kompetens på sociala frågor rekryteras,
• Företrädare för länets kommuner ingår i berörda referensgrupper och
nätverk,
• Kraven ej ökar på ekonomisk ersättnings, samt
• Reella möjligheter till inflytande.
Hanikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag
Inge Boman redovisar att kontakt tagits med Fokus i Kalmar och ställt frågan om
dom var intresserade av att vi i Karlskrona Kommun anlitade deras
forskningsresurser.
Fokus svarade med att det fanns intresse och kunde tänka sig fortsatta
diskussioner.
Jan-Åke Nordin yrkar bifall till forskningsstrategin för landstinget Blekinge, dock
med den reservation att FoU-enheten kvarstår som egen enhet.
Birger Vernersson yrkar bifall till utredarnas förslag och bifall till Jan-Åke
Nordins reservation, samt yrkar att följande tilläggs att-sats skrivs in,
att handikappnämnden anser att forskning med inriktning på problematiken kring
fysiska och psykiska funktionshinder prioriteras.
Forts
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§ 54 Forts
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättat förslag,
att forskningsenheten kvarstår som egen enhet, samt
att forskning med inriktning på problematiken kring fysiska och psykiska
funktionshinder prioriteras.
___________________

Dnr
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Ledngr

§ 55
Deltagande i utvecklingsprojekt Investor in People.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Svenska kommunförbundet
har erbjudit Karlskrona kommun och dess förvaltningar att delta i utvecklingsprojektet Investor in People.
Investors in People är en internationellt erkänd standard, ett utvärderingsinstrument, vars syfte är att förbättra organisationens resultat genom att ständigt
utveckla medarbetarna.
Att utveckla och förbättra en verksamhet allt eftersom behoven skiftar är viktigt.
Genom att systematiskt förankra organisationens visioner och mål för verksamheten hos alla medarbetare, förstärks helhetssynen och förståelsen för den egna
arbetsinsatsens betydelse.
Att delta i Investors in People innebär att undersöka om den vision och de mål
som finns, genomsyrar organisationen, samt att det finns ett systematiskt sätt att
arbeta med kompetensutveckling i förhållande till syfte och mål. Genom denna
analys av nuläget tar man pulsen på organisationen och identifierar viktiga
områden som behöver förbättras i förhållande till de krav som standarden gäller.
Resultatet skall ligga till grund för en handlingsplan som formuleras. Här är det
viktigt att nämnd och förvaltningsledning ger sitt fulla stöd för att planen skall
kunna förverkligas.
Med andra ord kan planens genomförande innebära ökade kostnader för
handikappnämnden.
Handikappnämndens AU föreslår Handikappnämnden besluta
att ge sitt godkännande till deltagande i Investors in People, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att anmäla handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

DIarie
Ledngr
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§ 56
Redovisningen av sjukfrånvaron.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om att nu är augusti månad klar i
redovisningen av sjukfrånvaron. Antal sjukdagar per anställd i
handikappförvaltningen ligger i dag på 4,01.
En viss ökning kan ses i intervallet dag 15-28 och dag 28-90.
När september månad är klar så har handikappförvaltningen analyserat
sjukfrånvaron under ett helt år.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 57
Förslag till sammanträdesplan för Handikappnämnden år 2003.
Jan-Erik Svensson yrkar att Handikappnämndens AU får i uppdrag att fastställa
sammanträdestiderna för Handikappnämnden.
Jan-Åke Nordin påpekar att det är viktigt att man ser vilka personer som
nomineras till Handikappnämnden och anpassa tiderna där efter och att man även
kan lägga sammanträdestiderna tidigare på dagen.
Birger Vernersson informera om att socialdemokratiska diskuterat
sammanträdestider och vill att man undersöker om Handikappnämndens
sammanträden kan starta kl 9.00.
Jan-Erik Svensson påpekar att det skulle vara bra om dubbla förslag togs fram.
Handikappnämnden beslutar
att Handikappnämndes AU beslutar den 9 oktober om sammanträdestiderna för
Handikappnämnden för år 2003.
____________________
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§ 58
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 101 kommunala val.
Karlskrona Kommun revision
Revisionsrapport FB-01: Ny nämndorganisation och nya förvaltningar.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2002:72 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt
avvikelsehantering.
Cirkulär 2002:79 Ändring i sekretessförordningen.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2002-08-21
Mål nr 508-02
Länsstyrelsen Blekinge Län
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade
i
Blekinge Län.
Kurser Handikappnämnden
Protokoll
Centrala samverkansgruppen i Handikappförvaltningen
Centrala samverkansgruppens protokoll 2002-08-21.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden 2002-08-29.
Jan-Åke Nordin ser fram mot fortsatta diskussioner i Handikappnämndens AU
avseende ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och
funktionshindrade i Blekinge Län.
____________________

27 november 2002

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 november 2002.
§ 59 Delegationsbeslut
§ 60 Förslag till beslut avseende reviderat handikappolitiskt program.
§ 61 Riktlinjer för basanpassning.
§ 62 Förslag till riktlinjer och rutiner av klagomål och synpunkter.
§ 63 Förslag till beslut avseende frågeformulär för uppföljning av handikappnämndens mål.
§ 64 Förslag till riktlinjer för brandlarm i handikappförvaltningens olika boende former.
§ 65 Förslag till ändrat regelverk för utdelning av kvalitetspris inom handikappnämndens
verksamheter..
§ 66 Delårsbokslut per den 31 oktober 2002..
§ 67 Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan- för om- och nybyggnad
av särskilda boenden
§ 68 Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice.
§ 69 Förslag till beslut att utkvittera värdehandlingar.
§ 70 Redovisning av åtgärder för att uppnå målsättningen om 25 arbetstagare per arbetsledare,
samt redovisning av plan för att hantera arbetsledarsituationen vid
handikappförvaltningen.
§ 71 Meddelanden.
____________

1

27 november 2002

Plats och tid

Palanderska gården, Ruthensparre
Onsdagen den 27 november 2002, kl 14.00-14.45

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

2

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Hjorth (FP)
Veste Brynestam (C)

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Jan Johansson, verksamhetschef
Helen Wolf, ekonom, kl 14-14.30 § 60-81
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare, kl 14-14,15
§60-81
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare, kl 14-14,15 §60-81

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 59- 71

december 2002 anslagits på kommunens

27 november 2002

§ 59
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-10-09.
b) Arbetsutskottets protokoll 2002-11-13.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret september.
d) Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober.
e) Ansökan avser fortsatt ledsagarservice enligt SoL 4 kap 1 §.
f) Yttrande över detaljplan för del av Verkö 3:1,ny förskola.
g) Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
h) Beslutsärende, dom 2002-11-04, mål nr 897-02.
i) Handikappnämndes sammanträdesplan 2003.
j) Redovisning av åtgärder avseende uppkommen obalans i budget 2002.
k) Redovisning avseende tänkbara åtgärder för att nå balans i budget 2003.
l) Delårsbokslut september 2002.
m) Yttrande över detaljplaneprogram för kv Havfrun, Hector m fl.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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§ 60
Förslag till beslut avseende reviderat handikappolitiskt program.
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar att det tidigare
handikappolitiska programmet för 1999-2002 har varit utgångspunkten i
Karlskrona kommuns arbete med att få kommunen mer tillgänglig.
Revideringen har gjorts under våren 2002. Arbetet har gjorts i samverkan med
samordningsgruppen för det handikappolitiska programmet och kommunala
handikapprådet.
Det reviderade handikappolitiska programmet bygger vidare på det tidigare
programmets struktur och långsiktiga strategi. Konkreta åtgärder för de av FN:s
standardregler som finns med i programmet har tagits fram
Förslag till handikappolitiskt program har upprättats.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat handikappolitiskt program.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att svar från Kommunstyrelsen avseende utvärdering
av läs- och skrivsvårigheter i Karlskrona kommun tas upp som ett enskilt ärende
på handikappnämndens arbetsutskott den 4 december.
Handikappnämnden har således beslutat
att föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat handikappolitiskt program,
samt
att svar från Kommunstyrelsen avseende utvärdering av läs- och skrivsvårigheter
i Karlskrona kommun tas upp på handikappnämndens arbetsutskott den 4
december.
____________________
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§ 61
Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler.
Inom ramen för Karlskrona kommuns handikappolitiska program (1999-2002)
finns ett uppdrag att utarbeta riktlinjer för utökad tillgänglighet i kommunala
lokaler och boenden. Riktlinjerna föreslås tas fram i samarbete med miljöbyggnads- och tekniska nämnderna samt Karlskrona Hem. I det handikappolitiska
programmet föreslås också att de utarbetade riktlinjerna ska gälla vid ny- och
ombyggnation.
Förslag på riktlinjer för basanpassning har upprättats.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjerna för basanpassning av i nyproduktion och vid ny- och
ombyggnad av kommunala lokaler inom Karlskrona Kommun,
att utvärdering görs av programmet, samt
att målsättningen skall vara att basanpassningen även skall gälla vid ombyggnad
Jan-Åke Nordin (M), Sylva lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 62
Förslag till riktlinjer och rutiner av klagomål och synpunkter.
I handikappnämndens målprogram fyra hörnstenar framgår det att senast
2002-12-31 skall handikappnämnden ha infört klagomålshantering. Ett förslag har
upprättats avseende riktlinjer och rutiner för hantering av klagomål och
synpunkter.
Jan-Åke Nordin (M), Sylva lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
upprättat förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att upprättade riktlinjer och rutiner för hantering av klagomål och synpunkter,
antas efter föreslagna förändringar, samt
att införa klagomålshanteringen från och med 1 januari 2003.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 63
Förslag till beslut avseende frågeformulär för uppföljning av
handikappnämndens mål.
Handikappnämnden har formulerat mål för handikappnämndens verksamheter
formulerade i fyra byggstenar. I målprogrammet finns tjugofem så kallade
serviceutfästelser som är mättbara.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till frågeformulär till utvärdering av
handikappnämndens mål.
En gång per år skall utvärdering av måluppfyllelserna göras genom ett
frågeformulär till vårdtagare, anhöriga, personal och föreningar.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättade frågeformulär.
Jan-Åke Nordin (M), Sylva lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 64
Förslag till riktlinjer för brandlarm i handikappförvaltningens olika boende
former.
Under våren 2002 har handikappförvaltningen inventerat befintliga brandlarm i
syfte att få en bild av hur situationen vad gäller brandlarm ser ut på de olika
boendena.
Inom handikappförvaltningens verksamhet i Karlskrona kommun finns ca 20
gruppboenden, 8 särskilda boenden, 2 korttidshem för barn, 1 korttidshem för
vuxna och 2 skolbarnstillsynsgrupper.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättade riktlinjer för brandlarm i handikappnämndens olika
boendeformer, samt
att uppdra åt handikappförvaltningen att senast i april 2003 återkomma med
redovisning och kostnadsberäkning av åtgärder i befintliga boende enligt upprättat
förslag.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag, samt
påpekar att det är mycket viktigt det som framgår i texten att ansvaret för
installation av brandvarnare ligger på ägare/innehavare av bostaden.
Birger Vernersson yrkar bifall handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 65
Förslag till ändrat regelverk för utdelning av kvalitetspris inom
handikappnämndens verksamheter.
Före detta omsorgsnämnden hade som rutin att årligen utdela kvalitetspris till
någon av nämndens verksamheter och dess arbetslag.
Handikappförvaltningen arbetade fram ett förslag till regelverk avseende årlig
utdelning av ett kvalitetspris inom verksamheten. I budgeten för 2002 avsattes 25
tkr till en total prissumma. Handikappnämnden beslutade 2001-09-26 att anta det
föreslagna regelverket som bygger på att verksamheten – arbetslag eller enskild
anställd – ska inkomma med förslag på förbättring och utveckling av
verksamheten.
Handikappförvaltningen föreslår att regelverket förändras så att utdelning av
kvalitetspris kopplas till uppfyllelse av de av nämnden uppsatta målen för
verksamheten. I november varje år ska en utvärdering av hur verksamheten
uppfyller de uppsatta målen göras och resultaten hur väl man lyckas uppnå målen
skall ligga till grund för utdelning av kvalitetspris.
Kvalitetsarbetet består av flera delar. En effektiv hantering av klagomål och
synpunkter är en viktig del, systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete för
att uppnå de av nämnden fastställa målen är en annan. Utdelning av kvalitetspris
kan utgöra en extra uppskattning från nämnden för ett effektivt och utvecklande
arbete, allt i syfte att göra det bättre för vårdtagaren.
Handikappförvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt regelverk för utdelning
av kvalitetspris som överlämnas till handikapprådet för beredning.
Jan-Åke Nordin och Birger Vernersson yrkar bifall på handikappförvaltningens
förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat regelverk avseende utdelning av ett årligt kvalitetspris inom
verksamheten.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie
KS/KF
Ledngr
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§ 66
Delårsbokslut per den 31 oktober 2002.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med –1,0 Mkr för år 2002 och att
resultatet för årets första tio månader uppgår till – 378 tkr.
Beräknade avvikelser för år 2002 enligt prognos ( i september) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.
Verksamhetens netto (personliga assistenter),Beräknade avvikelser: -0,5.
Övriga verksamheter, Beräknade avvikelser: - 0,5.
Svenska Kommunförbundet lämnar rekommendationer avseende arvoden och
omkostnadsersättningar till familjehem. En nyhet är att arvodena, från och med år
2003, beräknas med utgångspunkt i löneutvecklingen inom olika vårdyrken och
inte utifrån pris-basbeloppet. Det tidigare beräkningssättet har inneburit att
arvodena inte har ökat i takt med löneutvecklingen i jämförbara vårdyrken. Detta
har bl.a. skapat missnöje bland familjehemmen. Det rådande systemet har också
försvårat möjligheten att behålla och rekrytera familjehem. Det nu
rekommenderade beräkningssättet innebär att eftersläpningen rättas till genom att
arvodena höjs med 20 % fr.o.m. januari 2003. Därefter sker en årlig höjning per
den 1 januari med det då kända genomsnittet av lönehöjningarna i vård- och
omsorgsyrkena.
Omkostnadsersättningen kommer precis som tidigare att beräknas utifrån
pris-basbeloppet.
För handikappförvaltningens del kommer den förändrade rekommendationen att
innebära att kostnaderna för våra familjehem kommer att uppgå till ca 3,3 Mkr för
år 2003, vilket innebär en ökning med 380 tkr jämfört med i år.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 oktober, med tillhörande prognos
för årets utfall
att anhålla till kommunstyrelsen om en kompensation för uppräkning av arvodena
till familjehem motsvarande 380 tkr för år 2003.
att även fortsättningsvis uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet för år 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Diarie
Ledngr
Kled
Tekniska förv
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§ 67
Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden.
Handikappnämnden tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram förslag till en
om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden inom handikappomsorgen och
psykiatrin.
Planen fördelades och beslutades i handikappnämnden 2002-08-28, i samband
med budget för år 2003 och planer för 2004-2005.
Om- och nybyggnadsplanen innebär ökade driftskostnader, netto, om totalt 6 300
tkr över åren 2003-2004. Avseende kostnader för 2004 uppgav nämnden i beslutet
att denna var högst preliminär och att handikappnämnden skulle återkomma under
hösten till Kommunstyrelsens budgetberedning med mer exakta kostnader.
Andledningen härtill var att handikappförvaltningen inte vid det tillfället fått in
kostnadsuppgifter från tilltänkta entreprenörer.
Egna investeringar vilka avser bland annat inventarier var totalt 800 tkr under åren
2003 och 2004.
Handikappnämnden beslutade att planen skulle verkställas med början hösten
2002. Finansieringen av 2002 års kostnader svarade handikappnämnden själv för
inom ramen för sin budget.
För kostnader som uppstod under 2003 har handikappnämnden i samband med
budget 2003 begärt hos kommunfullmäktige få ett budgettillskott om 2 700 tkr.
Inventarieinvesteringar under 2003 uppgår till 200 tkr.
Handikappförvaltningen har nu gjort vissa revideringar i tidplanen av om- och
nybyggnadsåtgärder under 2004 och därmed justeringar av kostnaderna.
För att planering och projektering av föreslagna nyproducerade gruppboenden
skall kunna sättas igång och vara inflyttningsklara enligt upprättat förslag, behövs
ett principbeslut i kommunfullmäktige under 2002. Ett principbeslut som ger
handikappnämnden ett tillskott i 2004 års budgetram om 2 400 tkr (helårseffekt
4 300 tkr)
forts
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§ 67 Forts
Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan för om- och
nybyggnad av särskilda boenden. Forts
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att genomföra revidering av tidigare beslutad boendeplan i enlighet med upprättat
förslag.
att till kommunfullmäktige anhåller om ett principbeslut för igångsättning av nyoch ombyggnad i enlighet med upprättat förslag för år 2004.
att till kommunfullmäktige i plan för budget 2004 anhåller om ett tillskott
motsvarande 2 400 tkr för genomförande av upprättat förslag till om- och
nybyggnadsplan.
att till kommunfullmäktige i plan för budget 2004 anhåller om ett
investeringstillskott om 600 tkr för egna investeringar i samband med
genomförande av upprättat förslag till om- och nybyggnadsplan.
Jan–Åke Nordin (M) Och Birger Vernersson yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 68
Förslag om fortsatt avgiftsfri avlösarservice.
Under perioden 1999-2002 har försöksverksamhet bedrivits avseende
avlösarservice inom handikappnämnden och äldrenämnden. Kostnaderna för
genomförandet har finansierats av erhållna medel från riksdagen.
Statens medel upphör i samband med årsskiftet och handikappnämnden måste
därför ta ställning till om man skall fortsätta med den fria avlösarservicen och i så
fall finansiera den själv inom sin budgetram.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer.
Handikappförvaltningen föreslår att avlösarservicen skall permanentas som ett
bistånd enligt SoL från och med 2003-01-01 och vara avgiftsfri upp till max 18
timmar per månad.
Beslut om rätt till avgiftsfri avlösarservice fattas av handikappförvaltningens
biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen kap 4§1.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att från och med 2003-01-01 permanenta en avgiftsfri avlösarservice i enlighet
med upprättade förslag och riktlinjer, samt
att kostnaderna för biståndsbeslutet finansieras inom ramen för
handikappnämndens budget 2003.
Jan-Åke Nordin (M) och Sylva Lilja (V) yrkar bifall till handikappförvaltningens
förslag.

Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 69
Förslag till beslut att utkvittera värdehandlingar.
Delgivning tecknas av ordförande, förvaltningschef eller annan person som
handikappnämnden utser enligt upprättat reglemente § 22.
Handikappnämndens Au föreslår handikappnämnden besluta
att registrator Elisabeth Arebark för handikappnämnden samt vikarie enligt
registratorernas nätverk Marianne Tullberg var för sig får utkvittera
värdehandlingar adresserade till handikappnämnden enligt upprättat förslag, samt
att beslutet träder i kraft vid justering av protokollet.
Sylva Lilja (V) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till handikappförvaltningens
förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diare
ledngr

§ 70
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Redovisning av åtgärder för att uppnå målsättningen om 25 arbetstagare per
arbetsledare, samt redovisning av plan för att hantera arbetsledarsituationen
vid handikappförvaltningen.
Verksamhetschef Jan Johansson informerar om att handikappförvaltningen har i
en särskild plan till handikappnämnd och kommunstyrelse redovisat för hur
ansvaret för antalet anställda skall minskas med till i genomsnitt 25 underställda
per arbetsledare.
I avvaktan på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om hantering av
redovisning och plan, känner sig handikappförvaltningen nödgad att med
omedelbar verkan genomföra ett antal åtgärder. Därtill presentera en
handlingsplan för ett mer långsiktigt arbete, vilket ska ses som en inriktning och
ett förhållningssätt från arbetsgivaren.
Åtgärderna är ett föremål för den akuta situationen som arbetsledarna just nu
upplever och som visar sig i en frustration över att inte ha förutsättningar för att
kunna genomföra ett bra jobb som arbetsledare och som en konsekvens av detta,
en ohälsoproblematik med ytterst sjukskrivning som följd.
Åtgärderna görs utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. SKTF har inkommit med en
framställan om arbetsmiljöåtgärd 2002-10-24.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på 17 punkter om hur åtgärder
och förhållningssätt genomförs och etableras.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden
att godkänna rapporten.
Sylva Lilja (V) yrkar bifall till att godkänna rapporten.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna rapporten, samt
att handikappnämnden är mycket tacksamma att handikappförvaltningen har gjort
föreslagna åtgärder
____________________
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Plats och tid

Länsstyrelsen, Blekinge salen, Karlskrona
Tisdagen den 17 december 2002, kl 13.00-14.45

Beslutande

Ordförande
vice ordf
ledamöter

Jan-Erik Svensson (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Ingrid Clausen (S)
Birger Vernersson (S)
Sonja Andersson (S)
Lars Eklund (S)
Eva Ottosson (M)
Sylva Lilja (V)
Ingeborg Palmberg (KD)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Hjorth (FP)

Övriga deltagare ersättare

Per- Anders Nygård (S)
Göran Pettersson (S)
Ewa Carlsson- Sjögren (S)
Anita Seaberg (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Weste Brynestam (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Jan Johansson, verksamhetschef
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare,
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare,
Ingrid Karlsson, myndigetschef,
Mikael Jansson, personalsekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Erik Svensson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 72- 84

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 19 december 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 72
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2002-12-04.
b) Biståndsbeslut från myndighetskontoret november.
c) Förnyad ansökan avseende ledsagning SoL kap 4 § 1.
d) utdelning av medel ur Krister Nilssons fond.
e) Skrivelse avseende medicinskt färdigbehandlade personer.
f) Remissvar gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd
om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder och i lokaler dit allmänheten
har tillträde och på allmänna platser.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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§ 73
Kriterier för lönesättning och rutiner vid lönesamtal.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar för att man skall tillgodose kraven
på ökad effektivitet och produktivitet i verksamheten är det av stor vikt att
medarbetarnas vilja till utveckling avseende såväl utbildning som arbetsuppgifter
stimuleras samt att medarbetarens kompetens tas till vara och utvecklas. Arbetet
bör organiseras så att möjligheter ges till att bredda och fördjupa kompetens.
Detta kan uppnås genom kunskap om de mål som styr handikappförvaltningens
verksamhet, decentraliserat arbetssätt samt differentierad och individuell
lönesättning.
Våra lönesystem bygger på denna form av lönesättning. Det är därför av
avgörande betydelse att löneskillnader som finns och kommer att uppstå skall
bygga på förståelse och acceptans hos de anställda.
Lönepolitiken har stor betydelse för att förvaltningen skall nå sina
verksamhetsmål och för att behålla och rekrytera kompetent personal.
I princip skall endast fasta löner förekomma och lönetillägg får bara förekomma i
mycket speciella fall. Varje anställds lön skall spegla arbetssituationen vilket
innebär att om någon är ställföreträdande eller vikarierar för någon skall detta ingå
i lönen.
Lönesättningen skall:
• Bidra till att målen för verksamheten följs.
• Stimulera till utveckling av effektivitet, kvalitet och produktivitet,
• Syfta till at visa att medarbetare kan få en bättre löneutveckling genom att
uppfylla tydliga kriterier,
Lönen skall bestämmas med hänsyn till:
• Arbetsuppgifterna,
• Ansvar och svårighetsgrad i arbetsuppgifterna,
• Arbetstagarens bidrag till verksamhetsförbättringar,
• Den enskildes sätt att uppfylla kraven,
• Kompetenskrav (utbildning och erfarenhet),
• Socialkompetens
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa dokumentet handikappförvaltningen kriterier för lönesättning och
rutiner vid lönesamtal.
Jan-Åke Nordin (M), Sylva Lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
att fastställa dokumentet handikappförvaltningen kriterier för lönesättning och
rutiner vid lönesamtal.
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§ 74
Ökad bemanning gällande vård- och omsorgspersonal.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar att kommunstyrelsen har
uppmanat handikappnämnden att utifrån den psykosociala enkäten 2002 redovisa
behov av ökad bemanning samt ekonomiska konsekvenser av detta. Detta beslut
är en del av kommunfullmäktiges samlade beslut med anledning av sjuktal och
ohälsa.
Handikappförvaltningen har genomfört den psykosociala enkäten under våren och
försommaren 2002. Vid en analys av resultatet kan konstateras att vissa områden
kräver åtgärder för att åstadkomma acceptabla arbetssituationer. Dessa områden är
arbetsbelastning, kompetensutveckling och medarbetarsamtal. Varje arbetsgrupp
har analyserat sina resultat och arbetat fram en handlingsplan för att åtgärda
områden som kräver förbättrade resultat i enkäten.
Enligt KF: s beslut skall bemanningsfrågorna särskilt lyftas fram och beskrivas
enligt ovan.
Vad avser enkäten med arbetsbelastning?
Med detta område avses möjligheten att hinna med arbetsuppgifter, ha ork kvar
efter jobbet, möjligheter att ta pauser och tidspress som kan förorsaka fel och
misstag i tjänsteutövningen.
Detta är avgörande faktorer för att arbetsmiljön skall tryggas och för att ohälsa
skall begränsas. Vidare handlar detta om att kunna garantera en kvalitet gentemot
vårdtagare som inte driver på risker att fel och misstag begås i verksamheten.
Enkäten indikerar att 26 av 44 (60 %) arbetsplatser ligger under och max upp till
ett medelvärde av resultatvärdet inom området arbetsbelastning. 17 av dessa
arbetsplatser är särskilda boenden.
Ohälsotalet uppgår i dag till ca 42 sjukdagar per anställd och år inom
förvaltningen.
Volymökningar har drivit på behov av ökad bemanning inom flertal av
verksamheterna. Här kan betonas avlastningsverksamhet för barn och ungdomar,
autismboende, daglig verksamhet. Vidare har ökad förekomst av dubbelhandikapp
(bland annat som kombination av demens och utvecklingsstörning) drivit fram ett
ökat bemanningskrav inom ett flertal särskilda boenden.
Resursenhet
Under början av 2003 skall en resursenhet inrättas i förvaltningens verksamhet.
Denna verksamhet skall på sikt innebära att kostnaderna för timavlönad personal
sjunker. Dock krävs under det första året viss budgetering av personalresurser för
en etablering av verksamheten.
forts
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§ 74
Ökad bemanning gällande vård- och omsorgspersonal.
Forts
Daglig verksamhet
Under åren 2003 och 2004 beräknas en nettovolymökning om 15-20 personer i
daglig verksamhet. 18 personer slutar särskolan under perioden. Verksamheten
har vidare haft en nettovolymökning om 12 personer sedan 1999 utan
resursförstärkning. Detta innebär att en resursförstärkning måste göras i
verksamheten skall innehålla och upprätthålla en god levnadsnivå enligt LSS samt
en acceptabel arbetsmiljö. Förstärkningsbehovet beräknas till 2,0 årsarbetare för
2003
Åtgärdsförslag
En arbetsgrupp har tillsatts för att lägga ett förslag till ett resursfördelningssystem
för handikappförvaltningens verksamhet.
Förvaltningen föreslår att bemanningen inom vård och omsorgspersonal ökas med
8 ÅA under 2003. 6 ÅA under 2004 och 6 ÅA under 2005 för att skapa ballans
mellan arbetsvolymer och personalresurser. Detta innebär i genomsnitt en
förstärkning med ca 0,4 ÅA per arbetsplats under 3 år.
Den ekonomiska konsekvensen av denna utökning uppgår till 2 400 tkr för 2003,
1 800 tkr för 2004 och 1 800tkr för 2005.
Den utökade bemanningen är inte möjlig att genomföra inom nu tilldelad
budgetram.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning.
att redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut.

Jan-Åke Nordin (M), Sylva Lilja (V) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
att godkänna upprättad redovisning.
att redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen i enlighet med tidigare beslut.

___________________
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§ 75
Delårsbokslut per den 30 november 2002.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med ca 1 Mkr för år 2002 och att
resultatet för årets första elva månader uppgår till + 221 tkr.
Beräknade avvikelser för år 2002 enligt prognos ( i november) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.
Verksamhetens netto (personliga assistenter) Beräknade avvikelser: -0,3.
I det prognostiserade resultatet har inte beaktats ytterligare volymökningar än de
som redan skett i år ( 10 nya ärenden). Nettovolymökningen var under år 2000 13
ärenden och under år 2001 8 ärenden. Kommunförbundet räknar med en årlig
volymökning om ca 14 % vilket för vår del skulle innebära en ökning om ca 13
ärenden per år eller en årlig kostnadsökning om ca 2 600 000 kronor
(helårskostnad per LASS-ärende 200 000 kr).
Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: - 0,7
Kostnaderna för de ungdomar som överförts från socialnämnden tenderar att bli
dyrare än de 4 Mkr nämnden har kompenserats med. Kostnaderna per dygn
varierar mellan 2 590 kronor för den billigaste platsen upp till 4 990 kronor för
den dyraste platsen. Kostnaderna för de fyra ungdomar som handikappnämnden
hittills har placerat beräknas bli 4,5 Mkr för år 2002.
Underskottet i våra särskilda boenden prognostiseras till 2,3 Mkr. Underskottet
förklaras av att vissa av våra särskilda boenden har haft personalförstärkningar
motsvarande 7 årsarbetare på heltid då vårdtyngden bitvis har varit mycket hög.
Förstärkningarna har främst varit koncentrerade till våra gruppboenden i
Hässlegården och Bastasjö. Då arbetsbelastningen nu har stabiliserats har dessa
förstärkningar kunnat dras in. Sammantaget har neddragningar motsvarande 6,75
årsarbetare genomförts, vilket innebär en besparing på 653 tkr för innevarande år
och en besparing på 2,6 Mkr för år 2003. Våra särskilda boenden kunde då under
oktober månad bedriva sin verksamhet inom ram, vilket inte varit möjligt sedan i
våras. Dock har under november månad arbetsbelastningen åter ökat i Bastasjö
varför förvaltningen har beslutat om en tillfällig förstärkning om 1,35 årsarbetare.
Effekten i år beräknas dock endast uppgå till 42 tkr.
Förvaltningen vill dock ännu en gång påpeka att vårdtagarna på våra särskilda
boenden har blivit äldre och kommer att drabbas av ålderssjukdomar som
tillsammans med deras funktionshinder kommer att leda till att
omvårdnadsbehovet markant ökar. Förvaltningen har idag ingen poolberedskap
som kan förstärka vid vissa toppar.
forts
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§ 75
Delårsbokslut per den 30 november 2002.
Forts
I handikappnämndens budgetförslag för år 2003 har framlagts behov till
kommunfullmäktige om tilläggsanslag för att kunna införa en resursenhet. Med en
sådan enhet skulle mycket av de tillfälliga förstärkningar som uppstår kunna
begränsas. På sikt måste ändå vissa gruppboenden bemannas upp för att klara
kontinuerliga vårdtyngdsökningar.
Handikappnämnden har beviljat två ansökningar rörande studier vid Asbergergymnasiet i Olofström. Kostnaderna för handikappförvaltningens del består av
inackorderingskostnader motsvarande 1 800 kr dygn. Kostnaderna för år 2002
kommer att uppgå till 531 kkr.
Handikappnämnden prognostiseras dock bl. a göra positiva resultat på
verksamheterna betalningsansvar (100 tkr), tjänsteköp från äldreförvaltningen
avseende hemtjänst och särskilda boenden (2 100 tkr) samt kommunalt
bostadsbidrag (400 tkr) varför den sammanlagda effekten endast beräknas uppgå
till –0,5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 30 november,
med tillhörande prognos för årets utfall.
att handikappnämnden även fortsättningsvis uppmanar förvaltningen att vidta
lämpliga åtgärder för att minimera underskottet för år 2002.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag.
Ordförande tillägger att handikappnämnden är stolta över resultatet för år 2002,
samt att handikappförvaltningen och verksamheterna har gjort ett bra jobb.
Handikappnämnden beslutar således
att handikappnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per den 30 november,
med tillhörande prognos för årets utfall.
att handikappnämnden även fortsättningsvis uppmanar förvaltningen att vidta
lämpliga åtgärder för att minimera underskottet för år 2002.
Diariet
Kled
Ledngr
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§ 76
Förslag till beslut avseende habiliteringsersättning.
I syfte att stimulera till daglig sysselsättning och psykiatrins
sysselsättningsverksamhet har det av kommunen utbetalats habilitetsersättning till
personer som är sysselsatta inom dessa verksamheter.
Under 2002 har habilitetsersättning utbetalats i två nivåer för personer sysselsatta
inom daglig verksamhet: Heldagsersättning till en summa av 40 kronor samt
halvdagsersättning till en summa av 25 kronor.
För personer sysselsatta i psykiatrins sysselsättningsverksamhet har det utgått
ersättning i tre nivåer. Heldagsersättning och halvdagsersättning utgår enligt
samma belopp som för personer inom daglig verksamhet dessutom utgår
ersättning för 6 timmars dag med 33 kronor.
Med anledning av ingången i nytt verksamhetsår föreligger nu behov av
nämndens beslut avseende habilitetsersättning för 2003.
Med hänvisning till, i ärendet, avsaknaden av rekommendationer från
Kommunförbundet, föreslås att habilitetsersättning skall vara oförändrad under
2003 men därefter följa kostnadsutvecklingen genom att knytas till
prisbasbeloppet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU
att för 2003, för LSS-lagens personkretsar 1 och 2 utbetala habilitetsersättning
omfattande 40 kronor/heldag respektive 25 kronor/halvdag. Detta för deltagande i
daglig sysselsättning. Därefter skall årlig uppräkning ske med utgångspunkt från
prisbasbeloppet.
att för 2003, för personer sysselsatta i psykiatrins sysselsättningsverksamhet
utbetala habilitetsersättning omfattande 40 kronor/heldag, 33 kronor för
sextimmarsdag samt 25 kronor per halvdag. Därefter skall årlig uppräkning ske
med utgångspunkt från prisbasbeloppet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
KS/KF
Ledngr
§ 77
Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil.
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Karlskrona kommuns grafiska profil antogs av kommunfullmäktige 1994-04-02.
Det innebär att kommunens olika verksamheter skall enkelt kännas igen genom en
tydlighet och enhetlighet. Det innebär att bland annat kommunens fordon skall
förses med logotype på främre dörrarna, Karlskrona kommun och kompletteras
med förvaltning.
Handikappförvaltningen har bilar som är placerade på särskilda
boende/gruppboenden och används i samband med resor för funktionshindrade
personer. Till exempel används bilarna vid fritidsaktiviteter, daglig verksamhet
och affärsbesök.
Vid dessa tillfällen vill man inte att funktionshindrade personer skall utpekas som
tillhöriga en viss kommun och förvaltning, genom att bilens identitet röjer detta.
Psykiatrins vårdteam har till uppgift att genomföra besök hos psykiskt
funktionshindrade personer i det enskilda hemmet/boendet. Vid besöket används
bil tillhöriga handikappförvaltningen. För att inte röja besökets identitet, föreslås
att även psykiatrins berörda bilar undantas från den grafiska profilen.
Handikappnämnden föreslås att till kommunfullmäktige begära få göra undantag
från den fastställda grafiska profilen för dessa bilar.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige
att få göra undantag från den fastställda grafiska profilen enligt föreslagna skäl.
Birger Vernersson (S) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 78
Förslag till förändring i delegationsreglemente för handikappnämnden.
Handikappnämndens verksamhet regleras av reglemente antaget av
kommunfullmäktige i Karlskrona 2001-04-26.
Den nu gällande delegationsordningen som reglerar beslutanderätten från nämnd
till förvaltning antogs den 13 februari 2002 av handikappnämnden.
Handikappförvaltningen lämnar nedan förslag till rättelser och kompletteringar i
nu gällande delegationsreglemente.
Rättelserna är avhängigt förändringar i Socialtjänstlagen samt att vissa
kompletteringar har gjorts i nuvarande delegationsordning.
Förändringar rörande delegering avseende SoL har gjorts enligt följande:
1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:13, 1:14, 1:29, 1:36, 1:37.
Förändringar rörande delegering avseende LSS har gjorts enligt följande:
2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:10, 2:27.
Förändringar rörande delegering avseende övrig reglerad verksamhet har gjorts
enligt följande:
3:1, 3:5, 3:13, 3:16, 3:21, 3:30.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att fastställa reviderat delegationsreglemente för sin verksamhet enligt upprättat
förslag.
Jan-Åke Nordin (M) och Birger Vernersson (S) yrkar bifall till
handikappförvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled
Ledngr

§ 79
Förslag till riktlinjer för utfärdande av parkeringstillstånd för
handikappade.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att de personer som har påtagligt
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rörelsehinder och styrks med läkarintyg, kan få parkeringstillstånd för
rörelsehindrad. Tillståndet utfärdas i den kommun sökanden är kyrkobokförd och
gäller i alla nordiska länder och i princip inom hela EU.
Från och med 2003-01-01 har kommunfullmäktige beslutat att i Karlskrona
kommun skall handikappnämnden vara tillståndsgivande myndighet.
Dessförinnan har denna tillståndsgivning legat på tekniska nämnden.
Handläggning och utförande av tillståndet kommer att åvila biståndshandläggaren
inom handikappförvaltningen.
För att få en likvärdig och rättvis bedömning, inte minst ur
rättssäkerhetssynpunkt, bör handikappnämnden fastställa riktlinjer för utfärdande
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Svenska kommunförbundet har givit ut
en handbok i ärendet, vilken kan bidra till en enhetlig bedömning. I boken tas
också upp vissa principfall som har prövats i länsstyrelse och vägverket centralt.
Tekniska nämnden med stöd av handikapprådet beslutade 1999 att använda sig av
kommunförbundet riktlinjer som stöd i sin myndighetsutövning.
Enligt teknikiska förvaltningen har dessa riktlinjer varit ett bar stöd vid fattande
av beslut. Handikappförvaltningen ser därför ingen annan anledning än att även i
fortsättningsvis använda sig av kommunförbundets riktlinjer vid beslut och
utförande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att följa kommunförbundets riktlinjer för utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Sylva Lilja (V) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt yrkar att följande
tilläggs att-satser skrivs in, att kvartalsvis redovisning sker till handikappnämnden
vad gäller antalet ansökningar, beviljande respektive de som fått avslag, samt
att handikappnämnden under andra halvåret 2003 gör en utvärdering av riktlinjer
för utfärdandet av parkeringstillstånd för handikappade.
Handikappnämnden beslutar således
att följa kommunförbundets riktlinjer för utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
att kvartalsvis redovisning sker till handikappnämnden vad gäller antalet
ansökningar, beviljande respektive de som fått avslag
att handikappnämnden under andra halvåret 2003 gör en utvärdering av riktlinjer
för utfärdandet av parkeringstillstånd för handikappade.
Diarie
KS/KF
Ledngr
§ 80
Avvikelserapportering inom handikappnämndens verksamhet.
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Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att från hösten 2001 gör förutom
områdeschef och sjuksköterska även arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans
en uppföljning och analys av samtliga inträffade fall och individuella preventiva
åtgärder sätt in efter behov.
Andra avvikelser följer områdeschef och patientansvarig sjuksköterska upp
tillsammans med berörd personal. Åtgärder sätts in för att förhindra att händelsen
upprepas.
Sammanfattningen över respektive kvartal har överlämnats till verksamheten.
Upprättad rapport avser kvartal 1, 2 och 3 år 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled

§ 81
Svar från Kommunstyrelsen avseende utvärdering av läs- och skrivsvårigheter
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i Karlskrona kommun.
Handikappförvaltningen har fått svar från kommunstyrelsen avseende utvärdering
av läs- och skrivsvårigheter i Karlskrona kommun.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att följande text skrivs in i det handikappolitiska programmet, att den nationella
handlingsplanen avseende läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skall tillämpas i
Karlskrona kommun, samt i samtliga nämnder och styrelse.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr

§ 82
Utdelning av handikappnämndens kvalitetspris för år 2002.
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Handikappnämndens kvalitetspris för år 2002 på 10.000 kr, har delats ut till
följande med motivering:
Lagunen, 10.000 kr
Personalgruppen på Lagunen har utvecklat ett arbetssätt och en metodik för arbete
med äldre personer med psykogeriatriska funktionshinder som gör att de boende
mår bra och blir mindre utåtagerande. Personalen arbetar med stor respekt för
varandra och boende. De samlade intrycket är att personalen på Lagunen
tillsammans med de boende skapat ett värdigt boende för äldre personer med
psykisk sjukdom.
Kiselvägen 10.000kr
Taktil stimulering som utförs av beröringspedagogen Anneli Hansson medför
många positiva effekter för vårdtagarna, som är gravt funktionshindrade. Hela
personalgruppen är engagerad vilket är viktigt för att beröringspedagogen ska
kunna genomföra sitt arbete på ett positivt sätt. Hela personalgruppen premieras
därför.
____________________

Diarie
Ledngr

§ 83
Meddelanden.
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Kommunfullmäktige
§ 148 Regler för ersättare.
§ 149 Val av kommunalråd.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona i siffror, befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2002-2011.
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS 2002:6 Bidrag till korttidsstudie som är särskilt anpassade för studerande
med funktionshinder m.m.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2002:106 Finansiering av LSS-verksamhet.
Cirkulär 2002:115 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorg 2003.
Protokoll
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets protokoll 2002-11-05.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-11-07.
Förtroendenämnden 2002-11-05.
____________________

§ 84
Ordförande tackade avgående ledamöter Jan-Åke Nordin, Göran Pettersson, Eva
Ottosson, Sylva Lilja, Ingeborg Palmberg och Veste Brynestam, samt tackar Kent
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Lewén och Helene Oscarsson som ej kunde närvara för deras insatser i
handikappnämnden.
Birger Vernersson tackade ordförande Jan-Erik Svensson för de åren han har varit
ordförande i handikappnämnden och omsorgsnämnden och önskade lycka till med
livet som pensionär.
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskade samtliga en God jul och ett Gott nytt år.
____________________

8 januari 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 8 januari 2003.
§ 1 Val av arbetsutskott till handikappnämnden.
§2

Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskott i handikappnämnden.

§3

Val av representanter till kommunala handikapprådet.

§4

Information om sekretesslagen och hantering av allmänna handlingar.

1

8 januari 2003

Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 8 januari 2003, kl 09.00-09.50

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga-lill Siggelsten (KD)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)

Övriga deltagare ersättare

Åke Aurell (S)
Harry R:son Svensson (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Peterson (FP)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)
Cecilia Wahllöf (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, Förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Solveig Einarsdottir

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Solveig Einarsdottir

Paragraf: 1-4

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 15 januari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

2

8 januari 2003

Diarie
Kled
ledngr

3

Dnr

§1
Val av arbetsutskott till handikappnämnden
Inga-Lill Siggelsten (KD) yrkar att alla handikappnämndens ledamöter skall
kallas in enligt ett rullande schema.
Handikappnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i handikappnämndens AU enligt nedan:
ordinarie ledamöter
Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Sonja Andersson (S)
Inga-Lill Siggelsten (KD)
Anders Ovander (M)

ersättare
Per-Anders Nygård (S)
Ingrid Clausen (S)
Jan Spjuth (KD)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)

att ersättarna kallas in enligt ett rullande schema vid ordinarie sammanträde, samt
att förslag avseende att alla handikappnämndens ledamöter skall kallas in enligt
ett rullande schema, kommer att beredas på handikappnämndes AU den 15
januari.
_______________________

8 januari 2003
Kled
Diariet
Ledngr

Dnr

§2
Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet i
handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar:
att utse ordförande och vice ordförande enligt nedan:
Ordförande
Birger Vernersson (S)
Vice ordförande
Solveig Einarsdottir (V)
___________________

4

8 januari 2003

Diariet
Kled
Ledngr
Handikappsekr

Dnr

§3
Val av representanter till kommunala handikapprådet.
Handikappnämnden beslutar:
att utse ledamöter, ersättare och ordförande i kommunala handikapprådet enligt
nedan:
Ledamöter
Birger Vernersson ordförande
Inga-Lill Siggelsten
____________________

Ersättare
Sonja Andersson
Lena Hjorth

5

8 januari 2003

§4
Information om sekretesslagen och hantering av allmänna handlingar.
Förvaltningschef Anders Nordberg och nämndsekreterare Elisabeth Arebark
informerar om sekretesslagen och hantering av allmänna handlingar.
____________________
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29 januari 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 29 januari 2003.
§ 5 Delegationsbeslut.
§ 6 Förslag till yttrande över betänkandet ”Utjämning av LSS- kostnader (SOU 2002:103).
§ 7 Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
§ 8 Förslag till yttrande över regionala miljömål för Blekinge Län.
§ 9 Val av ersättare till handikappnämndens arbetsutskott.
§ 10 Meddelanden.
§ 11 Genomförande av introduktion steg 1.

1

29 januari 2003

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Karlskrona
onsdagen den 29 januari 2003, kl 09.00-11.50

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga lill Siggelsten (KD) kl 9.00-11.30 §§ 5-10
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M) kl 9.00-10.20 §§ 6-10
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Harry R:son Svensson kl 10.20- 11.50 §§ 5, 11

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Åke Aurell (S)
Harry R:son Svensson (M) kl 9.00-10.20 §§ 6-10
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Peterson (FP)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 9.00-10.00 §§ 6-10
Åke Karlsson, ekonom kl 9.00-9.30 §§ 6
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare kl 10.00-11.50 §§5,11

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Inga Lill Siggelsten

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Inga Lill Siggelsten

Paragraf: 5- 11

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 februari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

2

29 januari 2003

§5
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-01-15.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret november.
c) Ansökan avseende kostnad för boende på Solängsskolan med stöd av
SoL 4 kap 2§.
d) Ansökan avseende kostnad för boende på Karolinaskolan med stöd av
SoL 4 kap 2§.
e) Ansökan om ekonomiskt bidrag.
f) Ändring av datum för handikappnämndens sammanträde i februari
g) Förslag till introduktion för handikappnämndens ledamöter.
h) Förslag till att alla handikappnämndens ledamöter skall kallas in enligt
ett rullande schema till handikappnämndens arbetsutskott.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

3

29 januari 2003
Kled
Diariet
Ledngr
KS

4

Dnr

§6
Förslag till yttrande över betänkandet ”Utjämning av LSS-kostnader”
(SOU 2002:103)
Ekonom Åke Karlsson informerar om att Karlskrona kommun har tillsammans
med landets övriga kommuner beretts tillfälle att yttra sig över
finansdepartementets betänkande ”Utjämning av LSS-kostnader”. Betänkandet
har arbetats fram av en särskild kommitté, som haft i uppdrag att lämna förslag till
en framtida modell för en nationell utjämning av kommunernas kostnader för
LSS-verksamheten (LSS = Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade). Målsättningarna för den föreslagna modellen skall då vara att
förutom att utjämna kostnadsskillnaderna mellan rikets kommuner även lägga en
grund för att avskaffa de kvarvarande länsvisa utjämningssystemen samt att
möjliggöra en avveckling av nuvarande två särskilda/tillfälliga statsbidrag.
Dessutom skall modellen bidra till att minimera omfattningen av nuvarande
individbaserade kommunvisa vårdavtal (c.a 1 400 idag).
Det upprättade förslaget till yttrande över LSS-betänkandet har arbetats fram i
samråd mellan kommunledningsförvaltningen och handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget, samt
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.
___________________

29 januari 2003

Diariet
Kled
Ledngr

Dnr
§7
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
Ordförande Birger Vernersson yrkar att efter principdiskussion om budget och
inriktning kommer handikappnämnden inte fattar några beslut avseende
internbudgeten vid dagens sammanträde , samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet ytterliggare och
komplettera med en konsekvensbeskrivning vid balanserad budget som skall vara
presenteras vid handikappnämndens arbetsutskott den 12 februari.
Förvaltningschef Anders Nordberg bedömer att det ej finns någon möjlighet att
arbeta fram ett komplett material för en korrekt beredning i handikappnämndens
arbetsutskott den 12 februari, utan ärendet kommer att läggas fram som ett
arbetsmaterial.
Handikappnämnden beslutar
att efter principdiskussion om budget och inriktning kommer handikappnämnden
inte fattar några beslut avseende internbudgeten vid dagens sammanträde , samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet ytterliggare och
komplettera med en konsekvensbeskrivning vid balanserad budget som skall vara
presenteras vid handikappnämndens arbetsutskott den 12 februari.
____________________

5

29 januari 2003
Diarie
Kled
ledngr

6

Dnr

§8
Förslag till yttrande över regionala miljömål för Blekinge Län.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att kommunledningsförvaltningen
har begärt in yttrande angående av länsstyrelsen utskickat förslag till regionala
miljömål för Blekinge Län.
Riksdagen har beslutat om 15 stycken miljökvalitetsmål, ett 70-tal tidsbestämda,
mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som skall vara vägledande i arbete med
att uppnå miljökvalitetsmålen.
Avsikten med remissen är att i första hand få synpunkter på förslagen till
regionala mål. Nästa steg i miljömålsarbetet är att utarbeta ett åtgärdsprogram och
uppföljningssystem för de regionala målen.
Målen är sektorövergripande och beroende av ytterliggare precisering, sektorsvis
och geografiskt. Flera av dem påverka inte eller i ringa omfattning
handikappnämndens egna arbete. I de fall de gör det synes ambitionsnivån och
målen möjliga att uppnå.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden inte har något att erinra mot av Länsstyrelsen framtagna
miljömål för Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie

Dnr

29 januari 2003
Ledngr
Kled

§9
Val av ersättare till handikappnämndens arbetsutskott.
Solveig Einarsdottir (V) föreslå Cecilia Wahllöf (V) som sin ersättare i
handikappnämndes arbetsutskott.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att utse Cecilia Wahllöf (V) som ersättare i handikappnämndens arbetsutskott.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 10
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter.

7

29 januari 2003

8

§ 158 Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005.
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda.
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
§ 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor.
§ 177 Kommunrådet- utvärdering och direktiv.
Kommunstyrelsen
§166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor.
§ 169 Ekonomisk rapportering 2003. Karlskrona kommunkoncern.
§ 170 Kommunstyrelsen mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 20032006.
§ 171 Karlskrona kommun kommunledningsorganisation år 2003-2006.
Äldrenämnden
§ 118 Redovisning av förbehållsbelopp av taxor för 2003, med anledning av nytt
basbelopp, amt fastställande av hyror och avgifter för kost och larm.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-01-13
Mål nr 768-02
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS 2002:7 Ändring i föreskrifter och allmänna råden (SOSFS 2001:2)
till skydd mot smitta genom blodtransfusion.
SOSFS 2002:8 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
SOSFS 2002:10 Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:2)
LSS och det egna valet.
SOSFS 2002:11 Biobanker i hälso- och sjukvård m.m.
SOSFS 2002:12 Delegering inom tandvården.
Socialstyrelsens meddelandeblad
NR 14/02 Beräkning av avgiftsunderlaget inom äldre- och handikappomsorg.
Försörjningsstöd 2003- om ändring i socialtjänstförordning (2001:937).
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2002:120 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2003.
Cirkulär 2002:126 Timbelopp för LASS år 2003.
forts

§ 10
Forts MEDDELANDEN
Blekinge FoU-nytt
Nyhetsbrev nr 2 2002.

29 januari 2003
Kvalitetsbarometern 02:2 (utdelad till ordf, 1:e vice ord och 2:e vice ordf)
Kurser till handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2002-11-20.
Hanikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2002-12-11
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets protokoll 2002-12-10.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2002-12-02.
Förtroendenämnden 2002-12-20.
Vårdförbundet
Vårdförbundet Blekinge 2002-12-05
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU- enhet 2002-12-06
____________________
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29 januari 2003

§ 11
Genomförande av introduktion steg 1.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om handikappnämndens
organisation, handikappnämndens mål, samt handikappnämndens reglemente.
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar om det handikappolitiska
programmet, samt handikapprådets reglemente.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

10

25 februari 2003

1

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 februari 2003.
§ 12 Delegationsbeslut.
§ 13 Remissvar, angående förslag till dels nya drogförebyggande strategier och dels handlingsplan
för drogförebyggande arbete samt förslag till riktlinjer.
§ 14 Verksamhetsberättelse för år 2002.
§ 15 Årsbokslut för handikappnämnden år 2002.
§ 16 Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
§ 17 Rapport avseende sjukfrånvaron.
§ 19 Meddelande
§ 11 Genomförande av introduktion steg 2.

25 februari 2003
Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B,Karlskrona
tisdagen den 25 februari 2003, kl 09.00-12.00

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga lill Siggelsten (KD)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Harry R:son Svensson (M) kl 9.00-10.25 §§ 11-18
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Peterson (FP)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef kl 9.00-10.25 §§ 11-18
Helen Wolf, ekonom kl 9.00-10.25 §§ 11-18
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 9.40-10.25 §§12, 16-18
Ingrid Karlsson, myndighetschef kl 10.15-12.00 §§ 19
Annica Blomstrand, ekonomiassistent kl 10.25- 11.15 §§19
Anette Svensson, ekonomiassistent kl 10.25-11.15 §§ 19

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Paragraf: 12- 19

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

2

25 februari 2003

§ 12
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-02-12.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari.
c) Omprövning av tidigare beslut gällande ledsagning SoL kap 4 § 1
d) Omprövning av tidigare beslut gällande ledsagning SoL kap 4 § 1
e) Omprövning av tidigare beslut gällande ledsagning enligt LSS § 9:3.
f) Yttrande över program Nordvästra Stadsbygden- Rosenholm med om
omgivningar samt program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1
Rosenholm.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Lena Hjorth (Fp) anmäler jäv under § 12 b.
_______________________

3

25 februari 2003
Diariet
Ledngr
Socialnämnden

4

Dnr

§ 13
Remissvar, angående förslag till dels nya drogförebyggande strategier och
dels handlingsplan för drogförebyggande arbeta samt förslag till riktlinjer
för alkoholservering och folkölsförsäljning.
Inge Boman informerar att socialnämnden har bestämt att sända ut förslag till
strategier, handlingsplan och riktlinjer på remiss till handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till Drogförebyggande strategier,
förslag till handlingsplan för drogförebyggande arbete i Karlskrona kommun,
samt förslag till riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att ställa sig helt bakom de drogpolitiska mål och delmål för Karlskrona kommun
som beskriver inriktningen av det drogförebyggande arbetet i kommunen,
att man har i övrigt inga synpunkter på handlingsplanen för drogförebyggande
arbetet, samt
att socialnämndens förslag om tillstånd för alkoholservering och
folkölsförsäljning berör inte handikappnämndens verksamhetsområde, varför
handikappnämnden inte kan ha några synpunkter därom.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

25 februari 2003

Diariet
Kled
Ledngr

5

Dnr

§ 14
Verksamhetsberättelse för år 2002.
Handikappförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för verksamhets
året 2002.
Verksamhetsberättelsen redovisas dels, som förvaltningschefens sammanställning
omfattande årets händelser, ekonomiskt utfall, handikappolitiskt program,
miljöredovisning, integration, jämställdhet samt framtiden.
Därutöver redovisar varje ansvarig chef eller handläggare sin
verksamhetsberättelse utifrån sitt ansvarsområde.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2002.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Kled
Ledngr

Dnr

25 februari 2003
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§ 15
Årsbokslut för handikappnämnden år 2002.
Ekonom Helen Wolf informerar att Handikappförvaltningen har framtagit bokslut
för verksamhetsåret 2002. Handikappnämnden har för sin verksamhet erhållit
167 483 tkr. och årets nettokostnad uppgår till 166 544 tkr. Avvikelsen mot
budget är således + 939 kkr.
Investeringarna har under året uppgått till 280 tkr.
Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till 7 894 tkr., en ökning med 376 tkr.
Handikappnämnden aviserade i budgetuppföljningen i oktober ett
budgetöverskridande med ca 1 Mkr. Resultatet blev sedan nästan 2 Mkr bättre.
Orsakerna till detta är flera.
Handikappförvaltningen har under året bestridit ett flertal fakturor där
uppgörelserna blivit klara först under december 2002 eller januari 2003. Då
förvaltningen har valt att iaktta försiktighetsprincipen i våra prognoser gav
resultatet av uppgörelserna ett positivt utfall med 700 tkr.
Vidare har intäkterna förbättras gentemot prognos med 450 tkr, beroende på
ersättning från migrationsverket samt retroaktiva LASS-beslut. Förvaltningen
valde också att i prognosen reservera sig för differens mellan våra personalsystem
och ekonomisystem avseende semesterlöneskulden. Differensen blev i år (2002) 0
kr medan den förra året (2001) uppgick till 350 tkr detta gav en positiv
resultateffekt om 500 tkr. Vidare blev effekten av semesteruttaget i december
månad, semester som ej kompenserades med vikarie, 350 tkr bättre än
prognostiserat. Totalt ger detta en resultatförbättring mot prognos med 2,0 Mkr.
Handikappförvaltningen redovisar följande avvikelser på våra verksamheter:
Kommunalt bostadsbidrag vht 281
Tjänsteköp äldreförvaltningen vht 772, 773 och 776
+2 400 tkr
Betalningsansvar vht 781
+ 400 tkr
Särskilda boenden för vuxna vht 792
- 2 900 tkr
Daglig verksamhet vht 793
+ 700 tkr
Boende barn och ungdom vht 791
- 500 tkr
Korttidshem mm vht 794
+ 400 tkr
S:a
+ 950 tkr
Avvikelserna har kommenterats i tidigare bokslut och har skilda orsaker. Vad
gäller daglig verksamhet består överskottet i ej tillsatta tjänster (idag är dessa
tjänster tillsatta). Resterande överskott består i försäljning av platser på våra
korttidshem samt minskad efterfrågan på framförallt hemtjänst. Underskottet i
våra särskilda boenden för vuxna uppstod under våren och sommaren då vi hade
stora förstärkningar inne på gruppboendena i Bastasjö och Lyckeby och i viss mån
i Rödeby. Under hösten minskade vårdtyngden och budgeten kunde då hållas.
forts
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§ 15 forts
Årsbokslut för handikappnämnden år 2002.
Volymökningarna under år 2002 har uppgått till 9 nya ärenden avseende
personliga assistenter beräknad kostnad 2,2 Mkr
Köp av två platser på Aspergergymnasiet kostnad 1,3 Mkr
Under november och december månad har också inflyttning skett till nya
gruppboenden i Lyckeby där vi erbjuder 7 nya platser till en kostnad av 1,6 Mkr.
Under januari månad 2003 skapas 5 nya platser i skolbarnstillsynen för att möta
ökad efterfrågan, detta till en kostnad om 1,1 Mkr.
Då nämnden även haft volymminskningar uppgående till 2,4 Mkr under året blir
helårseffekten år 2003 3,8 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2002 och översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
att föreslår kommunstyrelsen att årets resultat om 939 tkr balanseras i ny räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled

Dnr
§ 16
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
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Ekonom Helen Wolf informera att följande principer har använts:
Årsarbetspriset för dagpersonal har räknats upp till 375 700 kronor (368 000)
Årsarbetspriset för nattpersonal har räknats upp till 440 300 kronor (431 000)
Övriga kostnader har justerats med 1 %. Undantag lokalkostnaderna där
prisjusteringen är 2,0 %, samt verksamhet som köps där den verkliga kostnaden
har beaktats.
Kostnaderna för extern verksamhet ökar med drygt 484 tkr utöver den 1 % ökning
vi kommer att kompenseras för. En sammanställning av dessa kostnader har
överlämnats till kommunledningen och full kompensation har lämnats. Dessutom
har samtliga intäkter räknats upp med 2 %.
Verksamheten personliga assistenter har under året haft en volymökning
motsvarande 5 nya LASS-ärenden och 4 nya LSS-ärenden till en helårskostnad
om 2,2 Mkr. En genomgång av beviljade timmar per december 2002 ger en
kostnad per årsbasis med 21 192 tkr, beräknat på den nya Lassersättningen om
198 kr/timme.
I verksamheterna hemtjänst, sjukvård samt servicehus har under året en nettovolym minskning skett med 2,4 Mkr. Den volymminskningen har antagits vara
bestående varför förvaltningen har gjort en ombudgetering motsvarande hela
volymminskningen. Ombudgeteringen har använts till att täcka volymökningar i
framförallt verksamheten personliga assistenter men också för att täcka kostnader
motsvarande 1,3 Mkr för köp av två platser vid Aspergergymnasiet.
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
I de fall en verksamhet har förts fel har detta korrigerats och kostnaderna kommer
nu att föras på korrekt verksamhet.
Budgetramen för år 2003 inklusive full priskompensation för externa tjänster
kommer att uppgå till 172 848 000 kronor och fördelningen mellan
verksamheterna föreslås enligt bilaga.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2003 uppgår till 175 034
000 kronor vilket innebär ett underskott om 2 186 000 kronor för innevarande år.
Underskottet motsvarar den nettovolymökning som skett under föregående år.
Handikappförvaltningen har inte ansett det rimligt, eller möjligt, att göra
ombudgeteringar pga. volymökningar som har skett utifrån LSS-lagstiftningen,
som ju är en rättighetslagstiftning.
Kommunfullmäktige har i tidigare beslut uppmanat nämnderna att få ned det stora
antalet timanställd personal. För att råda bot på detta har nämnden fattat beslut att
en resursenhet etableras i enlighet med det förslag i nämndens budgetbeslut för
2003. Kostnaden för detta beräknas till 500 kkr. för 2003.
Forts

§ 16 forts
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.

25 februari 2003

9

I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2003 framgår att handikappnämnden
själva får fatta beslut och bekosta införandet av arbetskläder för vårdpersonalen.
Kostnaden beräknas till 200 kkr.
En förutsättning för besluten om resursenhet och arbetskläder var att
kommunfullmäktige beviljade ett tilläggsanslag i budget 2003. Så blev inte fallet.
I rådande ekonomiska situation och med en obalans i nämndens budget föreslås
att beslut om resursenhet och arbetskläder fattas efter det att kommunfullmäktige
behandlat handikappnämndens budgetuppföljning per den 28:e februari.
I budgetdirektiven framgår att belopp motsvarande minst 1 % av nämndens
kostnader skall avsättas som reserv för oförutsedda behov och för ökat
handlingsutrymme under löpande budgetår. Därutöver ska nämnden även tillskapa
en buffert om 1 % för särskilda utvecklings-och projektsatsningar. För
handikappnämndens del skulle detta innebära en reserv om 3,4 Mkr.
I båda fallen är kommunfullmäktiges beslut väl berättigade och för
handikappnämndens del behövliga. Men förvaltningen har, trots nödvändigheten,
inte förmått att genomföra ombudgeteringar för att kunna skapa denna reserv.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att upphäva tidigare beslut om projekt för individuella planer, motsvarande 400
kkr.
att avvakta med slutligt beslut om start av resursenhet och införande av
arbetskläder till efter det att kommunfullmäktige behandlat ärende om
budgetuppföljning för februari.
att i budgetuppföljning för februari till kommunstyrelsen redovisa den ingående
obalansen om 2 186 kkr, som en konsekvens av nettovolymökningen inom ramen
för LSS beslut under 2002.
att i samband med budgetuppföljningen också pröva möjligheten till åtgärder
inom ramen för handikappnämndens budget, för att få en budget i balans.
att i övrigt godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet
2003.
Inga Lill Siggelsten yrkar bifall till att-sats 1, 2, 4 och 5 och yrkar avslag till attsats 3, samt yrkar att-sats 3 ändras till att omgående tillskriva kommunfullmäktige
samt i kommande budgetuppföljning redovisa och begära till kommunfullmäktige
att få täckning för den nettovolymökning motsvarande 2 186 kkr, som uppstått
inom ramen för LSS beslut under 2002.
Forts

§ 16 forts
Förslag till internbudget för handikappnämnden 2003.
Sonja Andersson(S) och Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall på
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handikappförvaltningens förslag på att-satser .
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag till att-sats 3 mot
handikappförvaltningens förslag till att-sats 3.
Ordförande finner att handikappnämndens AU beslutat enligt
handikappförvaltningens förslag till att-sats 3.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder handikappförvaltningens förslag till att-sats 3 röstar JA och den som
biträder den borgliga gruppens förslag till att-sats 3 röstar NEJ. Antal angivna
röster 13. Omröstning utfaller med 6 NEJ och 7 JA röster.
JA röstade Birger Vernersson, , Solveig Einarsdottir, Sonja Andersson, Ingrid
Clausen, Lars Eklund, Per-Anders Nygård, Kerstin Andersen
NEJ röstade Inga Lill Siggelsten, Anders Ovander, Ann-Charlott Löfvenberg,
Lena Hjorth, Mikael Lejdeby, Maj Olsson.
Handikappnämnden har således beslutat
att upphäva tidigare beslut om projekt för individuella planer, motsvarande 400
kkr.
att avvakta med slutligt beslut om start av resursenhet och införande av
arbetskläder till efter det att kommunfullmäktige behandlat ärende om
budgetuppföljning för februari.
att i budgetuppföljning för februari till kommunstyrelsen redovisa den ingående
obalansen om 2 186 kkr, som en konsekvens av nettovolymökningen inom ramen
för LSS beslut under 2002.
att i samband med budgetuppföljningen också pröva möjligheten till åtgärder
inom ramen för handikappnämndens budget, för att få en budget i balans.
att i övrigt godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet
2003.
____________________
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§ 17
Rapport avseende sjukfrånvaron.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar att antal sjukdagar per anställd
under december 2002 har ökat till 4,22, samt att i intervallet dag 2-14 och 29-90
ser man en minskning jämfört med tidigare.
Idag är det 42 stycken personer som ligger i intervallet 91 dagar och mer och tar
man bort dom personerna som har sjukbidrag så återstå det 39 personer i
intervallet.
Områdescheferna har fått i uppdrag att se över sjukfrånvaro statistiken på sina
arbetsområden för att kunna se om det är en arbetsrelaterad sjukfrånvaro eller en
medicinsk i sina respektive område.
Informationen tas till dagens protokoll
________________

§ 18
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002..
§ 9 Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om
extraordinära händelser.
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§ 14 Plan för om- och nybyggnad av särskilda boenden inom
handikappomsorgen/psykiatrin.
§ 15 Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler.
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 17 Höjning v arvoden till familjehem från den 1 januari 2003.
Äldrenämnden
§ 9 Förslag om förändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxa enligt
socialtjänstlagen i Karlskrona kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Karlskrona.se- översiktsplan för Karlskrona kommun.
Socialstyrelsen
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS 2002:13 Assisterad befruktning.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:5 Ersättningar till familjehem för vuxna, år 2003.
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2003.
Cirkulär 2003:7 Enkätundersökning om avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen.
Blekinge FoU-enhet
Årsrapport, verksamhetsberättelse 2002.
Kurser handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-03-22.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-01-23.

§ 19
Genomförande av introduktion steg 2.
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Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om lagen om LSS, SoL och
handläggning av parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

26 mars 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 26 mars 2003.
§ 20 Delegationsbeslut
§ 21 Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna angående personlig hemservice för
funktionshindrade samt hur kommunen kan medverka till att minska arbetslösheten
bland rörelsehindrade genom tillskapande av flera jobb.
§ 22 Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål.
§ 23 Förslag till fortsatt målstyrningsarbete för handikappnämnden.
§ 24 Budgetuppföljning/månadsbokslut per den 28 februari 2003.
§ 25 Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning/månadsbokslut per den
28 februari 2003.
§ 26 Information avseende övertagande av hunddagis.
§ 27 Redovisning avseende handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
§ 28 Meddelanden.

1

26 mars 2003
Plats och tid
Beslutande

2

Ringöhemmet, Ringövägen 40, Lyckeby
onsdagen den 26 mars 2003, kl 09.00-11.30
Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordf
Solveig Einarsdottir (V)
2:e vice ordf
Inga lill Siggelsten (KD)
ledamöter
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Åke Aurell (S)
Harry R:son Svensson (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Sekreterare

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 9.00-10.45 §§ 21-26
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare kl 9.0010.45 §§ 21-26
Ingrid Karlsson, myndighetschef kl 11.00-11.30 §§ 20, 27-28
Johanna Wallin, handläggare parkeringstillstånd kl 11.0011.30 §§ 20,27-28
Cajsa Andersson, handläggare av parkeringstillstånd kl 11.0011.30 §§ 20. 27-28
Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sonja Andersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Sonja Andersson

Paragraf: 20- 28

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 april 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

26 mars 2003

§ 20
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-03-12.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari (Pärmen).
c)Överklagande avseende kostnader för boende på Solängsskolan
enligt SoL 4:1.
d) Överklagande avseende kostnader för boende på Karolina skolan
enligt SoL 4:1.
e) Ansökan avseende utökad tid för ledsagning 4 kap 1 § SoL. (Pärmen)
f)Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g)Yttrande över planprogram för Lupinen 12 m fl (Tegelgården),
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
h)Yttrande över detaljplanprogram för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd)
Karlskrona kommun, Blekinge Län. (Pärmen)
i) Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________
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Diariet
Ledngr
Kled

4

Dnr 2002.0325.740

§ 21
Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna angående personlig
hemservice
för funktionshindrade samt hur kommunen kan medverka till att minska
arbetslösheten bland rörelsehindrade genom tillskapande av flera jobb
I riket pågår för närvarande ett 3-årigt projekt som kallas Projekt Personlig
Service (PPS). BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter i Stockholm driver
projektet i samarbete med De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt
Handi-kappades Riksförbund (NHR), Reumatikerförbundet, Riksförbundet för
Trafik och Polioskadade (RTP), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB),
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF) med
medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet pågår t o m 2003 och en delrapport
ska lämnas i april 2003.
Projektet har som syfte att bidra till förnyelse och utveckling av hemtjänsten mot
en mer brukarstyrd verksamhet i överensstämmelse med riksdagens
handikappoli-tiska mål om att tillförsäkra personer med funktionshinder ett
medborgarskap präglat av självbestämmande och jämlikhet.
Projektet har som syfte att bidra till förnyelse och utveckling av hemtjänsten mot
en mer brukarstyrd verksamhet i överensstämmelse med riksdagens
handikappoli-tiska mål om att tillförsäkra personer med funktionshinder ett
medborgarskap präglat av självbestämmande och jämlikhet.
Fem kommuner ingår i projektet; Kristianstad, Karlstad, Falun, Norrtälje och
Arboga. I Kristianstad har man inriktat sig på personer under 65 år som beviljats
hemtjänst och man har valt ut ett centralt område. Idag har ett 30-tal personer
Personlig service enligt SoL istället för hemtjänst. En personalgrupp på 8
personal utför servicen.
Kristianstad kommer att göra en utvärdering i maj 2003 där även ekonomiska
aspekter under innevarande år kommer att redovisas.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18-19 december 2002 § 169
beslutat att uppdra åt handikappnämnden att utreda hur man ska genomföra en
valfrihet för personer med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som
sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappförvaltningen kommer att beakta Kristianstads utvärdering av PPS innan
förvaltningens egen utredning föreläggs handikappnämnden för beslut.
Forts

26 mars 2003

5

§ 21 forts
Svar på motion från Folkpartiet Liberalerna angående personlig
hemservice för funktionshindrade samt hur kommunen kan medverka till
att minska arbetslösheten bland rörelsehindrade genom tillskapande av
flera jobb
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att avslå motionen avseende införande av personlig service i stället för hemtjänst
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 18-19 december 2002 §
169, samt
att tillstyrka motionen avseende hur kommunen kan medverka till att minska
arbetslösheten bland rörelsehindrade genom det antagna handikappolitiska
programmet där minst fem personer med funktionshinder. Anställningen ska
utgå från i kommunen ordinarie arbetsuppgifter.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag
___________________

Diariet
Ledngr

Dnr
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§ 22
Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål
Inge Boman redovisar resultat av enkätundersökning – utvärdering av politiska
mål 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr

Dnr
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§ 23
Förslag till fortsatt målstyrningsarbete för handikappnämnden.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar att
Handikappnämnden har sedan sin tillkomst i april 2001 formulerat mål för sin
verksamhet enligt kommunfullmäktiges direktiv om målstyrning.
Målen skall ge en tydlighet om vad kommuninvånarna och i synnerhet
funktionshindrade personer kan förvänta sig avseende omsorgen om
funktionshindrade personer i Karlskrona Kommun. Men målen skall också
fungera som en utmaning och ge mening åt arbetet till medarbetarna i
handikappförvaltningen.
En utvärdering av nuvarande mål har skett under perioden december 2002 till
februari 2003, med ett resultat som visar vilken kvalitet som uppnåtts utifrån
serviceutfästelserna i de fyra byggstenarna.
De är nu dags att inför mandatperioden 2003-2006 revidera mål programmet de
fyra byggstenarna.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att omgående påbörja arbetet med en revidering av målprogrammet fyra
byggstenar för mandatperioden 2003-2006.
att handikappnämndens arbetsutskott skall utgöra arbetsgrupp för det fortsatta
målarbetet.
att fastställa upprättat förslag till tidplan för målarbetet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Diarie
Ledngr
KS
kled
§ 24
Budgetuppföljning/månadsbokslut per den 28 februari 2003
Handikappförvaltningen har upprättat ett dokument för budgetuppföljning/
månadsbokslut per den 28 februari 2003.
Handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med – 2,5 Mkr för år 2003 och resultatet för årets första två månader uppgår till
– 100 tkr.
I den prognos som nu presenteras har handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då handikappförvaltningen gör månatliga bokslut och
prognoser revideras ständigt dessa prognoser utifrån aktuell verklighet. En
prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmana förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2003.
Ordförande Birger Vernersson yrkar att att-sats 2 utgår.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari med tillhörande
prognos för årets utfall.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 25
Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning/månadsbokslut
per den 28 februari
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna vid upprättande av
budgetuppföljning och delårsbokslut, skall lämna förslag till och besluta om
åtgärder för att innevarande års budget skall vara i balans.
Handikappförvaltningen har upprättat ett dokument med förslag på möjliga
besparingar och konsekvensbeskrivningar av dessa ev besparingar.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag den 12 februari
2003, avstyrker upprättade åtgärder med kostnadsminskande effekt för att nå
balans i budget 2003, samt
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om ett ökat
kommunbidrag för 2003 med 2,5 Mkr.
Inga Lill Siggelsten yrkar att ärendet bordlägges, så att man kan diskutera i sin
partigrupp om det finns andra sätt att spara pengar på t ex inom olika projekt.
Birger Vernersson yrkar bifall till att-sats 2, samt att att-sats 1 ändras till
att handikappnämnden avstyrker föreslagna åtgärder.
Ordförande ställer proposition på den borgliga gruppens förslag om
bordläggning mot att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på handikappförvaltningens förslag mot
ordförandes förslag till att-satser.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt ordförandes förslag till
att- satser.
Handikappnämnden har således beslutat
att avstyrker föreslagna åtgärder, samt
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om ett ökat
kommunbidrag för år 2003 med 2.5 Mkr.
Inga Lill Siggelsten, Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorh,
Mikael Lejdeby, Maj Olsson reserverar sig till förmån för bordläggningsyrkandet.

Diarie
Ledngr

Dnr
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§ 26
Information avseende övertagande av hunddagis
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att Sofia Andersson, som drivit
Hunddagis, har avvecklat sin verksamhet.
Handikappförvaltningen har haft 8 personer i sysselsättning på Hunddagis.
För att rädda dessa 8 arbetsplatser har förvaltningen övertagit driften av
Hunddagis. För att klara verksamheten har 1,0 årsarbetare specialrekryterats.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 27
Redovisning avseende handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Handläggare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade Cajsa Andersson
informerar att under januari och februari 2003, så har det kommit in totalt 74
ansökningar. Av dessa ansökningar så är 51 förare, 24 passagerare, av dessa så
har 42 förare och 16 passagerare fått bifall.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 28
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
Betänkandet utjämning av LSS-kostnader (SOU 2002:103)
Socialstyrelsen
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, 1 ex till ordförande.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Cirkulär 2003:15 Kommunen kan inte längre uppbära pensioner.
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2003.
Cirkulär 2003:20 Allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenader del 2.
Blekinge FoU-enhet
Barnvaccinationer
Kurser till handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-02-19.
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådets protokoll 2003-02-18.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-02-13.
Förtroendenämnden 2003-02-06
Verksamhetsberättelse Förtroendenämnden 2002.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2003-02-04.

____________________

30 april 2003
Plats och tid
Beslutande

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 30 april 2003, kl 09.00-11.40
Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordf
Solveig Einarsdottir (V)
ledamöter
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)
Harry R:son Svensson (M)
Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan-Olof Petersson (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Inger Andersson, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)
§§ 29, 31-37.

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Per-Anders Nygård

Paragraf: 29- 37

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 maj 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

1

30 april 2003

§ 29
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-03-26.
b) Arbetsutskottets protokoll 2003-04-16.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars.
d) Överklagan avseende beslut om avslag på PFH.
e) Överklagan avseende beslut om avslag på PFH.
f) Ansökan om ledsagning enligt LSS § 9:3 för resa.
g) Ansökan om bistånd enligt SoL 4 kap 1 §.
Lena Hjorth (FP) yrkar återremiss på § 29 f avseende principdiskussion om
riktlinjer för resa.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut, samt
att en principdiskussion avseende riktlinjer vid resa kommer att tas upp på
handikappnämndens AU den 14 maj
_______________________

2

30 april 2003
Diariet
Ledngr
Kled
ÄN

Dnr 2003.0245.456

§ 30
Översyn av källsortering inom handikappförvaltningens verksamheter.
Vid Handikappnämndens sammanträde 28 augusti, 2002 gavs ett uppdrag åt
förvaltningen att göra en översyn över hur källsortering inom förvaltningens
verksamheter sker. Uppdraget var också att se om källsorteringen kan utvecklas
ytterligare och om alla kan vara delaktiga.
Handikappsekreteraren har tillsammans med områdeschefer ifrån verksamheten
kartlagt i vilken omfattning och hur källsortering sker idag.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna genomförd översyn avseende källsortering och miljöarbetet inom
handikappförvaltningens verksamhet,
att fastställa upprättade anvisningar avseende sopsortering inom
handikappnämndens verksamheter,
att avvakta äldrenämndens beslut angående anvisningar för utfärdande av
sopsortering vid hemtjänstinsatser och därefter återkommer för beslut om
anvisningar i enlighet med äldrenämnden, samt
att taxorna skall utformas så att de inte diskriminerar personer med
funktionshinder.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet

Dnr

3

30 april 2003
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Ledngr
§ 31
Förslag till beslut om utredningsuppdrag med anledning av obalans i
budget 2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg informera att Kommunstyrelsens
arbetsutskott behandlade inkommen budgetuppföljnings rapport per den 28
februari vid sitt sammanträde den 25 mars 2003.
Prognosen efter februari utgång pekar mot ett resultat om –37,6 Mkr.
Årsbudgeten hade förutsatt ett positivt ekonomiskt resultat om +27 Mkr, med
andra ord en avvikelse om –58,3 Mkr om inga åtgärder vidtas.
Med anledning av den uppkomna situationen beslöt Kommunstyrelsens
arbetsutskott om ett åtgärdspaket och en strategi.
Handikappnämnden behandlade egen uppkommen obalans vid sitt sammanträde
den 26 mars 2003 och beslutade att till Kommunfullmäktige anhålla om ett ökat
kommunbidrag med 2,5 Mkr för 2003.
Beslutet grundade sig på en analys som förvaltning och nämnd genomfört
tänkbara åtgärder för att nå balans i budget 2003. Vissa av förslagen bedömdes
att stå i konflikt med gällande sociallagstiftning (LSS och SoL) och i andra delar
kunde genomförda förslag komma i konflikt med arbetsmiljölagstiftning och
kommunstyrelsens mål om den bästa arbetsplatsen för att skapa goda grunder
för framtida rekrytering och för att få ner sjukfrånvaron.
I avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut om nya ramar till nämnderna, föreslår
handikappförvaltningen att handikappnämnden fattar beslut om ett antal
utredningsuppdrag.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag och som föreslås genomföras
av handikappförvaltningen och presenteras i samband med handikappnämndens
sammanträde den 27 augusti 2003.
Anders Ovander yrkar att texten ändras under rubriken psykiatrins sysselsättning
till att beskriva nuvarande kvalité i verksamheten, samt att beskriva vilka
konsekvenser det skulle innebära för verksamheten.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att beslutar i enlighet med upprättat förslag,
att utredningsuppdragens resultat skall presenteras senast vi
handikappnämndens sammanträde den 27 augusti 2003, samt
att justeringar görs i dokumentet enligt förslaget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie
Ledngr

30 april 2003
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§ 32
Förslag till reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo.
Handikappnämnden har från 1 september 2001 ett avtal med
föräldrakooperativet FemBo, vilken omfattar en ersättning för driften av
kooperativet.
Handikappförvaltningen har nu reviderat avtalet på grund av att en av dom
boende har flyttat och det har även medfört att FemBo har ansökt till
Länsstyrelsen att får bedriva det som ett särskilt boende enligt LSS 9:9 för fem
personer.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo,
att avtalet gäller under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner FemBo:s
ansökan om att driva särskilt boende enligt LSS 9:9,
att den ökande kostnaden om 252 487 kronor per år skall beaktas vid kommande
delårsbokslut.
Ordförande Birger Wernersson (S) yrkar återremiss till arbetsutskottet.
Handikappnämnden beslutar
att återremittera ärendet till handikappnämndens arbetsutskott.
____________________

Diarie
Ledngr

30 april 2003

§ 33
Förändrade rutiner för ekonomisk uppföljning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden
tillsammans med äldrenämnden har varit ålagda att göra månatliga bokslut.
Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder skall göra budgetuppföljningar
varje månad, två delårsbokslut och ett helårsbokslut.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
KS
Kled
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30 april 2003

7

§ 34
Remissvar på förslag till handlingsplan för etnisk mångfald.
Förslaget till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006, synes vara en väl
genomarbetad och formulerad. Fem prioriterade områden beskrivs på ett tydligt
och bra sätt.
Handikappnämnden vill dock lämna synpunkter under rubriken arbete och
genomförande enligt upprättat förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att tillstyrka förslaget till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006 enligt
upprättat förslag, samt
att funktionshinder skrivs in under rubriken diskriminering på sidan 6 i förslaget
till handlingsplan för etnisk mångfald.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie
Ledngr

Dnr

30 april 2003

§ 35
Tidsplan för behandling av budget 2004 och planer 2005-2006.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att en tidsplan har upprättats
för behandling av budget 2004 och planer 2005-2006.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad förslag till tidsplan.
____________________

Diarie
ledngr
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30 april 2003
§ 36
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 24 Förslag till reviderat handikappolitiskt program.
§ 37 Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner.
Revisionsrapport FK-02, granskning av avyttring av kommunal egendom.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2002-12-31.
Tekniska nämnden
§ 14 projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i Bastasjö, etapp 2
Socialstyrelsen
Lägesrapport om socialtjänst, sjukvård och folkhälsa 2002.
Uppföljning av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård 2001.
SOSFS 2003:1 Ändring i föreskrifter och allmänna råden (SOSFS 1996:20)
Karantänshamnar och karantänsflygplatser m.m.
SOSFS 2003:2 Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 1994:30) statsbidrag till texttelefoner.
SOSFS 2003:3 upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:86)
med föreskrifter om användning av kateter i urinblåsan i vissa fall m.m.
SOSFS 2003:4 Ömsesidigt erkännande av yrkesberörighet inom hälso- och
sjukvården.
Socialstyrelsens meddelandeblad.
April 2003, försörjningsstöd 2003- om ändring i socialtjänstförordning
(2001:937), ersätter meddelandeblad december 2002.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:24 Kommunerna behöver bra chefer på toppchefsnivå.
Svenska kommunförbundet
Köp av boendeplatser för personer med LSS-insatser.
Kurser handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-03-19.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott 2003-03-26.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet 2003-02-28.
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30 april 2003
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§ 37
Genomförande av introduktion steg 4.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Inger Andersson informerar om lagen
om HSL, Lex Maria och Lex Sarah.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

27 maj 2003
Plats och tid
Beslutande

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 27 maj 2003, kl 09.00-12.00
Ordförande
Birger Vernersson (S)
1:e vice ordf
Solveig Einarsdottir (V)
2.e vice ordf
Inga Lill Siggelsten (KD)
ledamöter
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)
Harry R:son Svensson (M) kl 9.00-10.20 §§ 38-47

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
Ingrid Karlsson, myndighetschef kl 9.00-10.15 §§ 39- 42
Jan Johansson, verksamhetschef kl 10.15-12.00 §§ 43- 48
Karin Tollerz, psykolog kl 10.15-12.00 §§ 43-48
Leif Boman, områdeschef kl 10.15- 12.00 §§ 43-48

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlott Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

Paragraf: 38- 48

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 juni 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

1

27 maj 2003

§ 38
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-05-14.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars.
c) Yttrande över detaljplaneprogram för Aspö 5:68 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______________________

2

27 maj 2003
Diariet
Ledngr
MAS

Dnr

§ 39
Revidering av rutiner för lokal avvikelsehantering och riskanalys samt
anmälan av personskada eller risk för personskada i verksamhet enligt
LSS.
En revidering av rutiner för lokal avvikelsehantering och riskanalys samt
anmälan av personskada eller risk för personskada i verksamhet enligt LSS har
genomförts.
Även en viss revidering av blanketten för lokal avvikelserapport och
fallrapporten har vidtagits.
De nya rutinerna föreslås träda i kraft den 1 september 2003.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad revidering av rutiner för lokal avvikelsehantering och
riskanalys samt anmälan av personskada eller risk för personskada i verksamhet
enligt LSS.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet

Dnr

3

27 maj 2003
Ledngr
ÖFN
OC

§ 40
Förslag till regler och rutiner för hantering av vårdtagares privata medel
inom handikappomsorgens särskilda boende.
Det har upprättats ett dokument avseende förslag till regler och rutiner för
hantering av vårdtagares privata medel inom handikappomsorgens särskilda
boende.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat dokument.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

4

27 maj 2003
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§ 41
Förslag till ändringar av omsorgstaxan.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att
Kommunfullmäktige beslutade 2002-04-25, § 50 att anta förslag till avgifter för
äldre- och handikappomsorg. Direkt orsak var riksdagsbeslut om s k maxtaxa för
äldreomsorgen.
Äldrenämnden beslutade 2003-01-29, § 9, om vissa ändringar av tillämpningsanvisningar till omsorgstaxan.
Äldrenämnden beslutade 2003-03-26, § 29, om uppdrag till äldreförvaltningen
att utarbeta förslag till ökade intäkter via avgiften. Nedanstående förslag till
förändringar utgår ifrån socialtjänstlagens krav beträffande maxavgift och
förbehållsbelopp.
Äldrenämnden beslutade 20030521 § 53 att föreslå fullmäktige om ändringar i
omsorgstaxan enligt socialtjänstlagen i Karlskrona kommun.
För äldrenämndens del innebär förändringarna intäktsförstärkning med ca 6,5
mkr netto per år. För handikappnämndens del innebär förändringarna en
intäktsförstärkning med ca 230 tkr netto per år.
Förslaget till ändring av omsorgstaxan avser följande områden:
1.Jämkning tas bort för tillredningskostnad av mat.
2.Jämkning för tillredning av mat görs i de fall då man i annat fall är
socialbidragsberättigad.
3. Nuvarande princip för maximal hyra av särskilt boende kopplad till högsta
godkända hyra för bostadsbidrag till pensionärer (BTP) tas bort fr o m 2004.
Höjning av avgiften i respektive nivå med 5 %, samt korrigerad maximal avgift i
nivå 1 respektive nivå 2
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av
omsorgsavgifter.
att godkänna höjningarna av avgifterna inom respektive nivå enligt upprättat
förslag.
att uppdra åt äldrenämnden att göra erforderliga tekniska ändringar av
tillämpningsregler för omsorgstaxan
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01.

§ 41 forts
Förslag till ändringar av omsorgstaxan.

Forts

27 maj 2003

6

att fr om år 2004 ta bort gällande begränsningar kopplad till reglerna för
bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden för äldre.
att motsvarande förändringar även skall gälla handikappnämndens avgifter.
Vidare föreslås att handikappnämnden för egen del beslutar
att uppdra åt handikappförvaltningen att genomföra uppföljning av
avgiftsförändringarnas konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för
handikappnämnden 1:a kvartalet 2004.
Ordförande Birger Vernersson (S) yrkar att att-sats 5 återremiteras till
handikappförvaltningen, som får i uppdrag att ta fram typfall på några enstaka
ärende, samt bifall till övriga att-satser.
Inga Lill Siggelsten (KD yrkar avslag på att-sats 5, samt bifall till övriga attsatser.
Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall till den socialdemokratiska gruppens
förslag.
Ordförande ställer proposition på förslag till återremiss på att-sats 5 mot
Inga Lill Siggelsten avslagsyrkande på att-sats 5 och finner att
handikappnämnden beslutat att återremiterra att-sats 5.
Handikappnämnden har således beslutat
att återremittera att-sats 5, fr om år 2004 ta bort gällande begränsningar
kopplad till reglerna för bostadsbidrag vid hyressättning av särskilda boenden
för äldre, som får i uppdrag att ta fram typfall på några enstaka ärende.
Handikappnämnden är således beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna övergång till tillägg för tillredning mat vid beräkning av
omsorgsavgifter.
att godkänna höjningarna av avgifterna inom respektive nivå enligt upprättat
förslag.
att uppdra åt äldrenämnden att göra erforderliga tekniska ändringar av
tillämpningsregler för omsorgstaxan
att ovanstående ändringar träder i kraft fr o m 2003-08-01.
att motsvarande förändringar även skall gälla handikappnämndens avgifter, samt
Vidare föreslås att handikappnämnden för egen del beslutar
att uppdra åt handikappförvaltningen att genomföra uppföljning av
avgiftsförändringarnas konsekvenser för vårdtagarna och redovisa dessa för
handikappnämnden 1:a kvartalet 2004.

27 maj 2003
Diarie
Ledngr
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§ 42
Förslag till mål och riktlinjer för ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom
handikappförvaltningen, Karlskrona kommun.
Översyn av nuvarande mål och riktlinjer för ledsagning har begärts av
Handikappnämndens arbetsutskott den
12 februari §§ 17. Föreslagna mål och riktlinjer ligger helt i linje med nuvarande
praxis och skillnaden från tidigare är att möjligheterna att överklaga beslut om
avslag ledsagning enligt SoL har återinförts.
Föreslagna ändringar avser ärenden som tidigare beviljats ett högre antal
timmars ledsagning av arbetsutskottet, att vid omprövning delegera detta till
handläggare i de ärenden behovet är oförändrat.
Föreslagna ändringar av beslut utöver riktlinjer för semesterresor/lägervistelse.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättat förslag till mål och riktlinjer för ledsagning SoL/LSS
inom handikappförvaltningens ansvarsområde Karlskrona kommun.
Lena Hjorth (FP) yrkar att såsom riktlinjer för beviljande av ledsagning i
samband med utlandsresor bör omfattningen motsvara vad som är normalt
resande för svenska medborgare, vilket torde vara en semesterresa vart tredje till
vart fjärde år. Hänsyn skall tagas till den enskildes situation.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar bifall till Lena Hjorts förslag till riktlinjer vid
ledsagning i samband med utlandsresor, samt bifall till förvaltningens förslag på
övriga mål och riktlinjer vid ledsagning.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts förslag mot
handikappförvaltningens förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder handikappförvaltningens förslag röstar JA och den som biträder Lena
Hjorts förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstningen utfaller med 6
NEJ och 7 JA.
JA röstade Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Ingrid Clausen, Lars Eklund,
Sonja Andersson, Per-Anders Nygård, Anita Löfström.
NEJ röstade Inga Lill Siggelsten, Ann- Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth,
Mikael Lejdeby, Maj Olsson, Harry R:son Svensson.
Handikappnämnden har således beslutat
att fastställa upprättat förslag till mål och riktlinjer för ledsagning SoL/LSS
inom handikappförvaltningens ansvarsområde Karlskrona kommun.

Diarie

27 maj 2003
Ledngr
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Kled
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§ 43
Förslag till ombudgetering nämndernas budget för år 2003.
Det gjorts ett politiskt förslag till ombudgetering 2003 och åtgärder 2004. Den
politiska majoriteten S, V och MP, har presenterat förslag till ombudgetering i
nämndernas budget för år 2003.
Fokus på förslagen i överenskommelsen ligger på en ombudgetering, för att
senare under hösten återkomma med detaljerat förslag till budget för 2004 och
planer 2005-2006.
För handikappnämndens del tillförs verksamheten 1,5 mkr för 2003 för att klara
aviserad obalans om –2,5 mkr enligt senaste budgetuppföljning . Vidare så skall
handikappnämnden vidta åtgärder för att klara sig inom sin tilldelade ram .
Förslaget innebär också att partierna för 2004 kommer att uppdra åt
kommunstyrelsen att presentera förslag till hur de sammanlagda administrativa
kostnaderna i kommunen kan minska med 5 mkr för 2004, 7 mkr för 2005 och
10 mkr för 2006.
Dessutom föreslås att alla nämnder får ett särskilt uppdrag att till
budgetberedningen för 2004, redovisa möjliga rationaliseringar eller
neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1 % av respektive budget.
Utrymmet kommer att användas inom verksamheten för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- eller kvalitetsökningar.
Planeringsmässigt kommer utrymmet att kvarstå inom respektive nämnd.
Presenterar inte nämnderna dessa förslag kommer en avräkning att ske mot
nämndernas kompensation för prishöjningar.
Åtgärder budget 2003.
Handikappnämnden har tidigare vid sitt sammanträde hanterar nämndens
obalans om 2,5 mkr mot besparingar/neddragningar. Med föreslagna tillskott om
1,5 mkr skulle nämndens obalans hamna på –1,0 mkr för 2003, förutsatt att
nettovolymökningen ligger på samma nivå som vid senaste
budgetuppföljningen.
Tidigare beslut i nämnden om att genomföra ett antal uppdrag med inriktning på
att i första hand få kostnadsminskande effekt i budget 2004 bör bestå. Effekten
under 2003 om kostnadsminskningar avseende eventuellt genomförda uppdrag
är förmodligen minimala.
För att nämnden skall klara att driva verksamheten inom 2003 års tilldelade ram,
måste andra åtgärder till.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden strikt uppmanar verksamheterna att
man ovillkorligen måste hålla sig inom tilldelad internbudgetram.
Budgetansvariga chefer som inte anser sig klara driva sin verksamhet med av
nämnden tilldelad budgetram skall omgående anmäla detta till
verksamhetschefen, som i sin tur vidtar åtgärder.
Forts

§ 43 forts

27 maj 2003

9

Förslag till ombudgetering nämndernas budget för år 2003.
Ytterst kan frågan bli aktuell i förvaltningsledning och/eller nämnd.
Vidare föreslås att en omedelbar genomgång görs i särskilda boenden avseende
nattbemanningsgrad och typ av nattbemanning. Boendena skall under en vecka
vara föremål för insatsmätning. Mätningen skall sedan ligga till grund för förslag
till nattbemanning. Ett förslag till nattbemanning skall presenteras vid augusti
månads nämndsammanträde. Eventuella beslut om förändringar bör kunna få
aktualitet under hösten 2003.
Åtgärder i 2004 års budget
Som en konsekvens av det politiska uppdraget att alla nämnder skall redovisa
möjliga rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1
% av respektive budget, (handikappnämndens del = 1,7 mkr) föreslås nämnden
besluta att 1 % läggs ut på respektive budgetansvarigs verksamhet som en
rationalisering/neddragning.
Förslag till åtgärder för att uppnå rationaliseringen skall beskrivas i text och
siffror med en noggrann konsekvensbeskrivning.
Förslaget hanteras i samband med handikappnämndens budget för 2004 och
planer för 2005-06, vid nämndens sammanträde den 27 augusti.
Handikappnämnden föreslå handikappnämnden besluta
att handikappnämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag om åtgärder i
2003 och 2004 års budget.
Inga Lill Siggelsten (KD) påtalar att fyrklövern anser, att det ej skall vara
kvalitetsförsämringar och att fyrklövern ville ge 2.5 Mkr i sitt budgetförslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie

Dnr

27 maj 2003

10

Ledngr
KS/KF
Kled

§ 44
Delårsbokslut april 2003.
Handikappförvaltningen får härmed anmäla att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med –2,0 mkr för år 2003 och
resultatet för årets första fyra månader uppgår till –514 tkr.
Verksamhetens netto personlig assistans beräknade avvikelser: 0
Verksamhetens netto särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri
samt korttidsverksamhet beräknade avvikelser: -2,3
Verksamhetens netto hemtjänst, sjukhem, servicehus samt gruppboende
beräknade avvikelser: 0
Verksamhetens netto övrig verksamhet: 0,3
Volymökningar
År 2002 redovisade handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
4,1 Mkr. En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70
tillkommande insatser årligen. Kostnadsskillnaden inom LSS kan vara mycket
stora på individnivå. Det kan variera från 100 000 kronor per person och år upp
till 2-3 miljoner per person och år och i extrema fall ännu mer. Detta gör det näst
intill omöjligt att planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenteras har handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då vår förvaltning gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3-5 Mkr.
En tabell har upprättats som illustrerar volymökningar i år och förgående år samt
hur handikappnämnden har valt att fördela budgettillskotten.
Planerade åtgärder.
Handikappnämnden har vid tidigare sammanträden, mars och april beslutat om
ett antal utredningsuppdrag med målsättningen att få ner kostnaderna under år
2003 och därmed motverka ett underskott i årets bokslut.
Ytterligare förslag ligger för beslut vid handikappnämndens sammanträde i maj.
Flera av de tilltänkta åtgärderna är av karaktären, att de får effekt tidigast under
år 2004. Kortsiktiga åtgärder, med omedelbar effekt, i den omfattningen som
skulle behövas för att göra budgeten i balans, bedöms inte möjliga att genomföra
utan att vi kommer i konflikt med gällande lagstiftning.
Forts

§ 44 forts

27 maj 2003

11

Delårsbokslut april 2003.
Att handikappnämndens verksamhet skall vara i balans vid årets slut bedöms
därför inte som troligt, även om detta givetvis är handikappnämndens ambition.
En mer sansad bedömning torde vara att handikappnämnden får inrikta sig på att
försöka minimera årets underskott.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 30 april, med tillhörande prognos
för årets utfall, samt
att uppdrar åt handikappförvaltningen att arbeta vidare med framtagande av
förslag till åtgärder för balansering av ekonomin.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

27 maj 2003
Kled

§ 45
Yttrande över förslag till reviderat jämställdhetsprogram.
Handikappnämnden har för yttrande erhållit förslag till reviderat
jämställdhetsprogram för 2003.
Programmet utgår från det av kommunfullmäktige tidigare enhälligt antagna
visionsdokumentet, De fyra hörnstenarna.
Förutom att bevaka att de i lag reglerade jämställdhetsfrågorna följs upp, vill
Karlskrona kommun inrikta jämställdhetsarbetet på områdena:
• tillväxt,
• sysselsättning,
• jämställdhetsperspektivet i verksamheten,
• makten.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar upprättat förslag till yttrande som sitt eget, avseende förslag till
reviderat jämställdhetsprogram.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
ledngr
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§ 46
Förslag till reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo.
Handikappnämnden har från 1 september 2001 ett avtal med
föräldrakooperativet FemBo, vilken omfattar en ersättning för driften av
kooperativet.
Handikappförvaltningen har nu reviderat avtalet på grund av att en av dom
boende har flyttat och det har även medfört att FemBo har ansökt till
Länsstyrelsen att får bedriva det som ett särskilt boende enligt LSS 9:9 för fem
personer.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat reviderat avtal med föräldrakooperativet FemBo,
att avtalet gäller under förutsättning att och från och med det datum
Länsstyrelsen godkänner FemBo:s ansökan om att driva särskilt boende enligt
LSS 9:9,
att den ökande kostnaden om 271 282 kronor per år skall beaktas vid kommande
delårsbokslut, samt
att när den årliga ekonomiska redovisningen lämnas så ska
handikappförvaltningen särskilt uppmärksamma kostnader för
förbrukningsmaterial och tjänster för att eventuellt återkomma till
handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

27 maj 2003

§ 47
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 51 Yttrande över länsstyrelsen förslag till regionala miljömål.
§ 54 IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun.
§ 57 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003.
Socialstyrelsen
Numeriskt register över den 1 januari 2003 gällande författningar som
Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Kurser handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-04-23.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens 2003-04-24.
____________________
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27 maj 2003

§ 48
Genomförande av introduktion steg 3.
Verksamhetschef Jan Johansson, psykolog Karin Tollerz samt Leif Boman
områdeschef informerar om handikappförvaltningens verksamhet.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

15

3 juni 2003
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 3 juni 2003, kl 13.00-13.20

Beslutande

Ordförande
2.e vice ordf
ledamöter

1

Birger Vernersson (S)
Inga Lill Siggelsten (KD)
Lars Eklund (S)
Ingrid Clausen (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 49

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den juni 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

3 juni 2003
Diarie
Ledngr
Kled
KS/KF

2

§ 49
Förslag till beslut avseende omsorgstaxan, princip för maximal
hyra av särskilt boende kopplad till högsta godkända hyra för bostadsbidrag
till pensionärer (BTP) tas bort fr o m 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg föreslår att handikappförvaltningen får i
uppdrag att senast till december 2003 utreda hur en hyressättning för personer i
särskilda boenden, SoL och LSS, kan utformas på avseende på:
Att maximal hyra kopplas till att högsta godkända hyra för bostads bidrag tas
bort från och med 2004.
Att hyran kopplas till lägenhetsstorlek och kvalitet.
Att gemensamhetsytan i gruppboendet, kök och allrum, fördelas på de boende
via hyran.
Syftet med utredningen är att undersöka möjligheten om att öka intäkterna för
handikappnämnden.
Utredningen skall beakta och beskriva konsekvenserna, hyresmässigt, för varje
funktionshindrad person.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappförvaltningen får i uppdrag att senast till december 2003 utreda hur
en hyressättning för personer i särskilda boenden, SoL och LSS, kan utformas på
avseende på:
att maximal hyra kopplas till att högsta godkända hyra för bostads bidrag tas
bort från och med 2004.
att hyran kopplas till lägenhetsstorlek och kvalitet.
att gemensamhetsytan i gruppboendet, kök och allrum, fördelas på de boende
via hyran.
Sonja Andersson yrkar att utredningen skall vara klar till oktober 2003, samt
bifall till övriga att-satser.
Inga Lill Siggelsten yrkar bifall till Sonja Anderssons förslag.
Handikappnämnden beslutar
att handikappförvaltningen får i uppdrag att senast till oktober 2003 utreda hur
en hyressättning för personer i särskilda boenden, SoL och LSS, kan utformas på
avseende på:
att maximal hyra kopplas till att högsta godkända hyra för bostads bidrag tas
bort från och med 2004.
att hyran kopplas till lägenhetsstorlek och kvalitet.
att gemensamhetsytan i gruppboendet, kök och allrum, fördelas på de boende
via hyran.

25 juni 2003
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 25 juni 2003, kl 09.00-09.40

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)
Harry R:son Svensson (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Lejdeby

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Mikael Lejdeby

Paragraf: 50- 59

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juli 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark

1

25 juni 2003

§ 50
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-06-11.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj.
c) Yttrande över detaljplaneprogram för Gullberna Park etapp 2, del av
fastigheten 1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län
d) Beslut avseende dom från länsrätten om boende på Karolinaskolan.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

2

25 juni 2003

Diarie
Ledngr
Fritidskonulent
Handikappsekreterare

§ 51
Handlingsplan för lättläst och läsombud.
Projektet rätt att läsa- rätt att förstå som gick av staplen i Karlskrona under åren
2000 och 2001 och var ett samarbete mellan kulturförvaltningen och dåvarande
omsorgsförvaltningen samt studieförbundet Vuxenskolan och FUB och med
regional projektledare och med stöd av centrum för lättläst.
Projektets huvudsyfte har varit att bereda vuxna med utvecklingstörning bättre
tillgång till samhällsinformation, nyheter och böcker på lättläst svenska.
Projektets mål har varit att läsning med läsombud skall bli en naturlig del av
utvecklingsstördas vardag. Projektet har även haft som mål att ge personer med
utvecklingsstörning bättre tillgång till samhällsinformation, nyheter och böcker
på lättläst svenska.
Projektgruppen har upprättat en handlingsplan för lättläst och läsombud.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att medel för utbildning och kompetenshöjning för Lättläst och Läsombud får
samordnas med och vägas mot övriga i förvaltningen nödvändiga behov av
utbildningsinsatser under år 2004 och bekostas från nämndens anslag för
utbildning,
att handikappsekreteraren skall vid behov adjungeras till samverkansgruppen,
samt
att för övrigt antaga upprättad plan för Lättläst och Läsombud.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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Diarie
Ledngr
OC
§ 52
Förslag till modell för resursfördelning inom handikappförvaltningens
verksamheter.
Under en längre tid har det funnits behov av att finna en metod för att
fördela befintliga resurser på ett smidigt och rättvist sätt inom
handikappnämndens verksamheter. Idag tillämpar handikappomsorgen i
Karlskrona kommun inte någon metod för fördelning av befintliga
resurser varför fördelningen kan bli ojämn och upplevas som orättvis.
En arbetsgrupp med representanter från verksamheten och kansliet har under
våren träffats för att se vilka metoder det finns att mäta vårdtyngden på de
insatser som den funktionshindrade har.
I detta arbete har gruppen stannat för den så kallade Södertörnsmodellen.
Södertörnskommunerna har i flera år arbetat med att ta fram nyckeltal inom
olika områden. Sedan några år tillbaka har även handikappomsorgen haft
uppdraget att medverka. Södertörnskommunerna har under tre år arbetat med att
utveckla en gemensam metod för att dela in brukarna i fem olika insatnivåer.
Syftet är att kunna jämföra kostnaderna för brukare med olika grader av insatser
i sitt boende eller i den dagliga verksamheten.
Handikappförvaltningen föreslår att modellen prövas i första hand för personer
som har bostad med särskild service enligt LSS. Om metoden upplevs fungera
väl kan förvaltningen gå vidare med insatsmätning för andra verksamheter.
Syftet med insatsmätningen är att bedöma omfattningen av det stöd som
bostadspersonalen ger den enskilde i bostaden. I vilken form och omfattning ges
hjälp- och stödinsatser? Insatsmätningen utgör sedan grunden i nämndens
fördelning av resurser mellan bostäder med särskild service enligt LSS.
Det framtagna mätinstrumentet är avsett för personkrets 1 och 2 i LSS.
Insatsmätningen sker genom intervju med bostadspersonal som arbetar med att
ge stöd till den enskilde personen.
Minst två boendepersonal bör medverka vid intervjun. Den som intervjuar bör
ha grundliga kunskaper om funktionshinder och dess konsekvenser. Intervjuaren
ska vara en neutral person utan verksamhetsansvar eller ekonomiskt ansvar.
Förvaltningen anser att biståndshandläggarna bör genomföra intervjuerna. Enligt
erfarenheter i Kalmar är det lämpligt att två biståndshandläggare under ca 6
veckor friställs för att genomföra intervjuerna.
Forts

25 juni 2003

§ 52 forts
Förslag till modell för resursfördelning inom handikappförvaltningens
verksamheter.
När intervjuerna har genomförts görs en nivåindelning av personalstödets
omfattning. Denna nivåbedömning görs av intervjuaren. Det är därför av största
vikt att intervjuarna är erfarna och har ovan angiven kompetens. I
nivåbedömningen är det viktigt att ta med såväl det psykiska och sociala stödet
som det praktiska och konkreta stödet. Vid nivåbedömningen finns även
möjligheter att ta med särskilda omständigheter och man kan göra avsteg från
nivåindelningspoängen om modellen uppenbarligen inte ger rättvisande poäng.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att genomföra nivåbedömning i bostäder med särskild service för vuxna
(LSS) enligt upprättat förslag.
att kostnaden för personalinsatsen om ca 90 tkr ska finansieras inom nämndens
ram.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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25 juni 2003
Handläggare

§ 53
Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att under mars- maj har man
totalt beviljat 44 ansökningar, 4 av dessa ansökningar har fått avslag.
I dag ligger man i fas och det är endast tre veckors handläggningstid från att
ansökan kom in till beslut.
Anders Ovander (M) påtalar att till nästa kvartalsredovisningen, så vore det bra
om skälen till avslagen redovisades också.
Handikappnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll, samt
att till nästa kvartalsredovisningen i arbetsutskottet, så skall skälen till avslagen
redovisas.
____________________

Diarie
Kled
Ledngr
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§ 54
Förslag till förändrat måldokument, fyra byggstenar för att forma ett
samhälle för alla.
Handikappnämnden har sedan sin tillkomst i april 2001 formulerat mål för sin
verksamhet enligt kommunfullmäktiges direktiv.
Målen skall ge tydlighet om vad kommuninvånarna och i synnerhet
funktionshindrade personer kan förvänta sig av avseende omsorgen om
funktionshindrade personer i Karlskrona kommun. Men målen skall också
fungera som en utmaning och ge mening åt arbetet till medarbetarna i
handikappförvaltningen.
Måldokumentet fyra byggstenar för att forma ett samhälle för alla
antogs av handikappnämnden 2001-12-18.
En utvärdering har nyligen skett för perioden 2002, med ett resultat som visar
vilken kvalitet som uppnåtts utifrån målen serviceutfästelser i de fyra
byggstenar.
Utifrån bland annat denna utvärdering och annan, under 2002 uppkommen,
erfarenhet har en revidering av måldokumentet föreslagits.
Arbetet med revideringen har genomförts av handikappnämnden arbetsutskott
under ledning av förvaltningschef samt utrednings- och planeringssekreterare.
Förslaget har sedan gått ut på remiss till handikapporganisationer och behandlats
i handikapprådet. Därutöver har förvaltningens verksamhetsavdelning med bland
annat områdeschefer yttrat sig över förslaget.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar förändrat förslag till måldokument, fyra byggstenar för att forma ett
samhälle för alla, samt
att måldokumentet gäller för mandatperioden 2003 t om 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie

25 juni 2003
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Kled
KS/KF
ledngr

§ 55
Budgetuppföljning per den 31 maj 2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämndens
verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget med –2,6 Mkr för år
2003.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då vår förvaltning gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3 – 5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den 31 maj
att handikappnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med
framtagande av förslag till åtgärder för balansering av ekonomin.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
ledngr

25 juni 2003

§ 56
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006.
Det har delats ut ett preliminärt arbetsmaterial för förslag till budget för
handikappnämnden år 2004 samt planer för åren 2005-2006.
Beslut avseende budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006 kommer att fattas på handikappnämndens sammanträde den 27
augusti.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
MAS
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§ 57
Avvikelserapportering.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att från hösten 2001 gör
förutom arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans med berörd personal en
uppföljning och analys av samtliga inträffade fall och individuella preventiva
åtgärder sätts in efter behov. Andra avvikelser följer områdeschef och
patientansvarig sjuksköterska upp tillsammans med berörd personal. Åtgärder
sätts in för att förhindra att händelsen upprepas.
Upprättad rapport omfattar kvartal 1,2,3 och 4 år 2002 samt 1:a kvartalet år
2003. Kvartal 1-3 år 2002 avrapporterades även till dåvarande
handikappnämnden i december år 2002.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Handikappsekr
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§ 58
Förslag till beslut att tillskriva KarlskronaHem AB styrelse.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att de kommunala bolagen har
tillskrivits om att de ska utse representanter i samordningsgruppen för det
handikappolitiska programmet.
KarlskronaHem AB har inte svarat trots påminnelse.
I september kommer handikappsekreteraren Kajsa Samuelsson att kalla till ett
första möte om rutiner för befintliga höreselslingor i kommunala lokaler. Då
KarlskronaHem AB äger de särskilda boendena där de flesta av befintliga
höreselslingor finns, är det viktigt att de har utsett en ledamot som
handikappsekreteraren kan arbeta med.
Kommunala handikapprådets AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden tillskriver Karlskronahem AB styrelse med uppmaning
att snarast utse representant i samordningsgruppen för handikappolitiska
programmet.
Anders ovander (M) yrkar att ärendet skall delegeras till förvaltningschefen
Anders Nordberg.
Ordförande yrkar bifall till kommunal handikapprådets Arbetsutskotts förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders förslag mot ordförandes
förslag.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt ordförandes förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att tillskriva Karlskronahem AB styrelse med uppmaning att snarast utse
representant i samordningsgruppen för handikappolitiska programmet.
§ 59
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 74 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006.
§ 75 Rosenholms idrottscentrum.
Kommunstyrelsen
§ 105 Förslag till förändring av omsorgstaxan.
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Revisionsrapport
Revisionsrapport FA-03: Basgranskning av handikappnämnden.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-05-30 mål nr 157-03
Kurser handikappnämnden
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSF 2003:6, svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
Socialstyrelsens meddelandeblad
Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster
Cirkulär Svenska kommunförbundet
Förtroendevaldas ställning vid arbetskonflikt.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-05-19.
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådet protokoll 2003-05-21.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-06-02.
Förtroendenämnden protokoll 2003-05-15.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2003-05-19.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2003-05-23
Blekinge FoU- nytt nr 01 2003.
Ordförande Birger Vernersson ger ett stort tack till hela handikappförvaltningen
för det fantastiska arbetet som har redovisats i revisionsrapporten.

27 augusti 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 augusti 2003.
§ 60

Delegationsbeslut.

§ 61

Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.

§ 62

Synpunkter på förslag till handikappolitiskt program för Landstinget Blekinge.

§ 63

Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren 2005-2006.

§ 64

Information om ärende personlig assistans.

§ 65

Meddelanden.

1

27 augusti 2003
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Karlskrona
onsdagen den 27 augusti 2003, kl 09.00-12.00

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Ingrid Clausen (S) kl 09.00-10.30 §§ 60-62
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per- Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S) kl 10.30-12.00 §§ 63-65

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S) kl 09.00-10.30 §§ 60-62
Anita Löfström (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Jan Johansson, verksamhetschef
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare kl 09.00-09.30
§§ 60-62

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Paragraf: 60- 65

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 60
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2003-06-25.
b) Arbetsutskottets protokoll 2003-08-13.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni.
d) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juli.
e) Beslut avseende dom från länsrätten avseende boende på Solängsskolan.
f) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:14, Karlskrona kommun, Blekinge
Län.
h) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1 Rosenholm, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
i) Yttrande över planprogrammet för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
j) Yttrande över Vårdförbundets revisorers skrivelse.
k) Överklagan avseende beslut om avslag PFH.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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Diarie
Ledngr
Äldrenämnden
Socialnämnden

§ 61
Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att handikappförvaltningen,
socialförvaltningen och äldreförvaltningen har behov av att utreda
förutsättningarna för att gemensamt starta upp en särskild boendeform med plats
för 6-8 personer inom målgruppen. Boendeformen skall vara fast bemannad av
ett hemtjänst-/ omvårdnadsteam, som också har ett ansvar att svara för service
och hemtjänstinsatser till samma målgrupp i enskilda lägenheter.
Målgruppen är personer med mångfacetterad psykisk, social och/ eller somatisk
problematik i behov av individuellt anpassade insatser, vars behov ej på ett
tillfredställande sätt kan tillgodoses med nuvarande metoder.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag som ett särskilt utredningsuppdrag och ge
förvaltningarna i uppdrag att återkomma till nämnderna med färdigt förslag
senast 2003-11-30,
att uppdra till tekniska nämnden ta fram förslag till lämplig fastighet eller
liknande som kan inrymma en särskild boendeform för målgruppen, samt
att målsättningen skall vara att de idag samlade kostnader för insatser till
målgruppen också skall finansiera föreslagna verksamhet och dess insatser.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
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Ledngr
Handikappsekr

§ 62
Synpunkter på förslag till handikappolitiskt program för Landstinget
Blekinge.
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerar om att Karlskrona kommun
har getts möjlighet att ge synpunkter på förslaget till handikappolitiskt program
för Landstinget Blekinge.
De personer med olika funktionshinder som bor i Karlskrona kommun har
kontakt med och insatser från både Landstinget Blekinge och Karlskrona
Kommun.
En samverkan i arbetet att göra samhället mer tillgängligt och verksamheterna i
kommun respektive landsting användbara för funktionshindrade är önskvärd.
Ett förslag till synpunkter har upprättats på de av FN´s standardregler som även
Karlskrona kommun berörs av.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden
att godkänna ovanstående yttrande.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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Kled
KS
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006.
Kommunfullmäktiges direktiv för nämndernas budgetarbete 2004 samt planer
2005 – 2006 bygger på den av fullmäktige tidigare beslutade finansiella
målsättningen;
att den löpande verksamheten skall finansieras med årets ( 2004) intäkter.
Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel och kommunens
investeringsutgifter skall varje år begränsas till ett belopp som motsvarar samma
års avskrivningsmedel.
Återbetalningen av låneskulden skall ske med minst 1 % av skatteintäkterna och
statsbidrag för 2004. För 2005 planeras en återbetalning med 1 % och för 2006
med 2 %.
För övrigt skall de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för 2004
och 2005, i den av kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2003-05-22 ,
även gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 2004-2006.
Utöver ovan direktiv anmodar kommunfullmäktige nämnderna bl.a.;
att redovisa möjliga rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av respektive budget. Utrymmet kommer att användas inom
verksamheten för att ge möjlighet till nödvändiga volym-, eller
kvalitetsökningar. Planeringsmässigt kommer utrymmet att kvarstå inom
respektive nämnd. Presenterar inte nämnderna dessa förslag kommer en
avräkning att ske mot nämndernas kompensation för prishöjningar.
Ett förslag skall också presenteras om hur den kommunala administrationen kan
minska de sammanlagda administrativa kostnaderna i kommunen med 5 mkr för
2004, 7 mkr för 2005 och 10 mkr för 2006.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2002 för handikappnämndens del att
verksamheten tillförs 1 mkr för 2004, samt att ytterligare 1,5 mkr respektive 4,5
mkr avsätts under 2004 och 2005 för verksamhetsutökningar i en särskild reserv
direkt under kommunstyrelsen.
Till detta skall även den ombudgetering läggas, avseende handikappnämnden
som kommunfullmäktige beslutade om i kompletteringsbudgeten, maj 2003.
Detta innebar att handikappnämnden tillfördes ytterligare 1,5 mkr i budget 2003.
För handikappnämnden innebär fullmäktiges beslut om budget 2004 och planer
2005 – 2006 att nämnden, bortsett från ovanstående förändringar, skall klara sig
inom den tidigare av kommunfullmäktige tilldelade ramen.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
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Förvaltningschefen redogör för förändringar inom ramen för
handikappnämndens budget 2004 i enlighet med bilaga A, tilläggsbudget i
enlighet med bilaga B, investeringar i enlighet med bilaga C, om – och
nybyggnadsplan enligt bilaga D, taxor och avgifter enligt bilaga E,
konsekvensbeskrivning nattillsyn enligt bilaga G, samt utredning psykiatrins
sysselsättning enligt bilaga H.
Förvaltningschefen går igenom förhandlingsprotokollet med dom fackliga
organisationerna avseende MBL § 11.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2004 samt respektive planer för åren 2005 - 2006.
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden under år 2004 motsvarande 4 550 tkr
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 660 tkr för år 2004, samt planer för åren 2005-2006
med 600 tkr respektive 400 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom
nämndens ram.
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2004 samt planer för åren 2005 – 2006.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige begära
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2004 med 4 550 tkr.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2004 med
660 tkr, samt planer för åren 2005 –2006 med 600 tkr respektive 400 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram.
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden enligt upprättat
förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt finansiering i enlighet
med förslag i grundbudget.
att få disponera det av kommunfullmäktige tidigare upprättade budgetförslaget
om reserv till handikappnämnden för 2004 om 1 500 tkr och för 2005 om 4 500
tkr.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
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att till budgetberedningen och kommunfullmäktige under hösten få återkomma
med av handikappnämnden, äldrenämnden och socialnämnden gemensamt
förslag om åtgärder för gruppen psykiskt sjuka missbrukare.
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2004.
att i enlighet med handikappnämndens beslut om,” en utvärdering av HSL
organisationens stöd till handikappförvaltningen,” godkänna upprättat förslag i
enlighet med följande att satser;
att ingen delning av sjukvårdsorganisationen förordas i nuläget.
att sjukvårdsresurser till funktionshindrade personer i särskilda boenden, skall
ske i samma omfattning som tidigare, enligt den uppgörelse som gjordes vid
delningen av f.d. omsorgsnämnden.
att sjukvårdsresurserna skall schemaläggas och ej fördelas utifrån efterfrågan.
att den patientansvariga sjuksköterskan för psykiatrin skall ha tjänstgöringstid
måndag – fredag.
att resurserna för arbetsterapeuten, motsvarande 20 timmar per vecka, förs över
till handikappnämnden för att samordnas med förvaltningens arbetsterapeuter i
daglig verksamhet.
att en samordningsgrupp skall tillsättas, bestående av områdeschefer från
handikappförvaltningen samt berörd HSL personal. Gruppen skall bl.a. planera
verksamheten, klargöra behoven i de särskilda boenden samt planera och
genomföra utbildningsbehov avseende sjukvårdanden åtgärder.
att i enlighet med upprättad utredning icke genomföra någon kostnadsminskning
avseende psykiatrins sysselsättnings verksamhet.
Inga Lill Siggelsten överlämnar den borgerliga gruppens förslag till budget på 13
att-satser.
Bilaga 13.
Inga Lill Siggelsten yrkar bifall på förvaltningens förslag till att-satser under
förutsättning att man beakta vad den borgerliga gruppen har föreslagit i sina 12
första att- satser.
Solveig Einarsdottir (V) och Sonja Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
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Birger Vernersson yrkar att borgliga gruppens förslag till att-sats 5 utgår på
grund av att ärendet avseende källsortering har behandlats på
handikappnämndens sammanträde den 30 april 2003.
Anders Ovander (M) yrkar bifall till Birger Vernerssons förslag.
Birger Vernersson (S) yrkar avslag på borgerliga gruppens förslag till övriga attsatser.
Maj Olsson (C) yrkar avslag på handikappförvaltningens förslag om avveckling
av Ekebergsvägens särskilda boende.
Bilaga 14
Anders Ovander (M) yrkar att förvaltningens förslag till att-sats avseende
konsekvensbeskrivning inom sysselsättningsverksamheten, ändras enligt
följande förslag
att i enlighet med ovanstående utredning icke genomföra någon resursminskning
avseende psykiatrins sysselsättningsverksamhet.
Birger Vernersson (S) yrkar bifall till Anders Ovanders förslag.
Ordförande ställer proposition på borgerliga gruppens förslag till att-satser mot
förvaltningens förslag till att-satser.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag
till budget.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2004 samt respektive planer för åren 2005 - 2006.
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden under år 2004 motsvarande 4 550 tkr
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 660 tkr för år 2004, samt planer för åren 2005-2006
med 600 tkr respektive 400 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom
nämndens ram.
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2004 samt planer för åren 2005 – 2006, samt
att beslutet avseende budgetförslaget gäller under förutsättning av att ingen av
dom fackliga organisationerna begär en central förhandling.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
Handikappnämnden föreslår till kommunfullmäktige begära

27 augusti 2003

10

att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2004 med 4 550 tkr.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2004 med
660 tkr, samt planer för åren 2005 –2006 med 600 tkr respektive 400 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram.
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden enligt upprättat
förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt finansiering i enlighet
med förslag i grundbudget.
att få disponera det av kommunfullmäktige tidigare upprättade budgetförslaget
om reserv till handikappnämnden för 2004 om 1 500 tkr och för 2005 om 4 500
tkr.
att till budgetberedningen och kommunfullmäktige under hösten få återkomma
med av handikappnämnden, äldrenämnden och socialnämnden gemensamt
förslag om åtgärder för gruppen psykiskt sjuka missbrukare.
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2004.
att i enlighet med handikappnämndens beslut om,” en utvärdering av HSL
organisationens stöd till handikappförvaltningen,” godkänna upprättat förslag i
enlighet med följande att satser;
att ingen delning av sjukvårdsorganisationen förordas i nuläget.
att sjukvårdsresurser till funktionshindrade personer i särskilda boenden, skall
ske i samma omfattning som tidigare, enligt den uppgörelse som gjordes vid
delningen av f.d. omsorgsnämnden.
att sjukvårdsresurserna skall schemaläggas och ej fördelas utifrån efterfrågan.
att den patientansvariga sjuksköterskan för psykiatrin skall ha tjänstgöringstid
måndag – fredag.
att resurserna för arbetsterapeuten, motsvarande 20 timmar per vecka, förs över
till handikappnämnden för att samordnas med förvaltningens arbetsterapeuter i
daglig verksamhet.
Forts
§ 63
Förslag till budget för handikappnämnden år 2004 samt planer för åren
2005-2006, forts
att en samordningsgrupp skall tillsättas, bestående av områdeschefer från
handikappförvaltningen samt berörd HSL personal. Gruppen skall bl.a. planera
verksamheten, klargöra behoven i de särskilda boenden samt planera och
genomföra utbildningsbehov avseende sjukvårdanden åtgärder.
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att i enlighet med upprättad utredning icke genomföra någon resursminskning
avseende psykiatrins sysselsättnings verksamhet.
Maj Olsson reserverar sig i förmån för eget förslag.
____________________

Diarie
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§ 64
Information om ärende personlig assistans.
Verksamhetschef Jan Johansson informerar om ärendet
personlig assistans.
Handikappnämnden beslutar
att tar informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 65
MEDDELANDEN

12
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Kommunfullmäktige
§ 92 Revisionsberättelse för år 2002 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 97 Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003- 2006.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommuns kommunfakta 2003.
Karlskrona kommun i siffror, befolkningsprognos för Karlskrona kommun 20032012.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-06-11 mål nr 183-03
Länsstyrelsen Blekinge Län
Överklagande av handikappförvaltnings beslut. Dnr 258-1143-03
Vägverket
Överklagande av länsstyrelsen beslut om parkeringstillstånd rörelsehindrad.
TR 10A 2003:7216.
Landstinget Blekinge
Angående granskning av Förtroendenämnden.
Kurser handikappnämnden
Socialstyrelsen, författningssamling.
SOSFS (M och S) Alfabetiskt register över den 1 januari 2003 gällande
författningar m.m. som Socialstyrelsen utfärdat.
SOSFS 2003:5 Ekonomsikt bistånd.
SOSFS 2003:7 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2001:2) till
skydd mot smitta genom blodtransfusion.
SOSFS 2003:8 Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom
hälso- och sjukvården.
SOSFS 2003:9 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:7) om avgifter för kost
och logi för vissa elever som bor i elevhem.
Forts

§ 65
MEDDELANDEN, forts
SOSFS 2003:10 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:10) om ersättning för
vissa kostnader enligt skollagen.
SOSFS 2003:11 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav
för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
SOSFS 2003:12 Dödsbevis och dödsorsaksintyg.
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Svenska kommunförbundet
Gemensam nämnd inom vård och omsorgområdet.
Hälso- och sjukvårdsansvaret i boendeform eller bostad enligt SoL, LSS m.m.
Ändringar i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård.
Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder- ansvarsfördelning
mellan kommun och landsting.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:31. Barnet och Familjehemmet. En handbok om socialnämndens ansvar.
2003:48. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer.
2003:53. Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m. avseende
assistansersättning.
2003:58 Vad kostar verksamheten i din kommun ? Bokslut 2002.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-06-18.

30 september 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 30 september 2003.
§ 66 Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för funktionshindrade.
§ 67 Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens särskilda boenden
samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
§ 68 Förslag på administrativa besparingar för handikappförvaltningen enligt
Kommunfullmäktige beslutad budget 2004-2006.
§ 69 Delårsbokslut augusti 2003.
§ 70 Förslag till beslut avseende förändring i tidigare beslutat för slag till budget 2004-2006.
§ 71 Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
§ 72 Förslag gällande samverkan mellan kommuner och Landsting i Blekinge inom vård och
omsorg.
§ 73 Personalbokslut tertial 2 år 2003 för handikappförvaltningen.
§ 74 Projektredovisning Framgångsrikt ledarskap.
§ 75 Delegationsbeslut.
§ 76 Meddelanden.

1

30 september 2003
Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 30 september 2003, kl 09.00-12.00

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom kl 09.00-10.40 §§ 66-70
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
Kajsa Andersson, handläggare av parkeringstillstånd kl 09.0009.10 §§ 66.
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 10.40-12.00 §§ 70- 76

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Solveig Einarsdottir

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Solveig Einarsdottir

Paragraf: 66- 76

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 oktober 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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30 september 2003
Diarie
Ledngr
handläggare

§ 66
Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
Handläggare Kajsa Andersson informerar om att under juni -augusti har det
kommit in 55 ansökningar, utav dom ansökningarna är det 33 som är förare och
22 som ansöker som passagerare.
I dag ligger man i fas och det är endast en veckas handläggningstid från att
ansökan kom in till beslut.
Handikappnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
____________________

Diarie

3

30 september 2003
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Ledngr
Tekniska nämnden

§ 67
Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens
särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
Planerings- och utredningssekreteraren Inge Boman informerar om att
handikappnämndens arbetsutskott behandlade frågan 2003-09-17 § 60, och
beslutade ge handikappförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
hyresnivån i samtliga fullvärdiga boenden ska kopplas till högsta godtagbara
hyra för bostadsbidrag till pensionärer (BTP), för närvarande 4 500 kronor, samt
att utreda effekten för personer i boenden som arbetar och har förvärvsinkomst
och därmed inte uppbär BTP.
I föreliggande utrednings framgår att det är frågan om ett hyresförhållande som
styrs av bestämmelserna i hyreslagen, 12 kap. 55 § jordabalken. Det särskilda
boendet kan delas in i tre ”värdeområden”; Den enskilda lägenheten,
Gemensamma utrymmen samt Övriga kvaliteter som tillgång till allmänna
utrymmen, service – närhet, trygghet mm. Den enskilda lägenheten är i vissa fall
fysikt anpassad i förhållande till den boendes funktionshinder, i andra fall är det
en helt normal lägenhet. Den enskilda lägenheten är i sig fullvärdig och är inte
beroende av komplement i gemensamma utrymmen för att uppfylla lagstiftarens
och Boverkets krav på bostad, men det gemensamma utrymmet är oftast en
förutsättning för den sociala omvårdnad som den boende får. Särskilda
boendeformer inrättas därför att de boende i sin omedelbara närhet skall ha i
princip allt de behöver när det gäller sjukvård och övrig omvårdnad. En
fullvärdig lägenhet är specialanpassad i olika delar för att kunna tillgodose den
funktionshindrades behov av vård och omsorg och kan därför svårligen jämföras
med lägenheter på öppna marknaden i samma storlek och standard.
Det är därmed skäligt att räkna in gemensamhetsutrymmet i värderingen av
lägenheten i särskilt boende.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att föreslå tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen (TF/FA) att teckna ett
grundhyresavtal i form av ett blockhyresavtal med fastighetsägaren.
att maximal hyra i särskilt boende kopplat till högsta godkända hyra för
bostadsbidrag till pensionärer (BTP) kvarstår. För närvarande 4 500 kronor.
Forts
§ 67 Forts
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Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens
särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden.
att gemensamhetsutrymmet i särskilt boende skall räknas in i hyreskostnaden för
fullvärdiga lägenheter i särskilt boende.
att hyran i fullvärdig lägenhet i särskilt boende skall fastställas till högsta
godkända hyra för BTP.
att för personer som ej uppbär BTP skall hyran prövas av
handikappförvaltningen.
att TF/FA tecknar ett internhyresavtal med handikappförvaltningen för
gemensamma utrymmen i gruppboendet. I kostnaden för gemensamma
utrymmen ligger eventuell subvention av kostnaden för lägenheten.
att TF/FA alternativt AB Karlskronahem tecknar hyresavtal med den enskilde
hyresgästen, sköter avisering av hyra, påminnelse och krav. För tomplatser
svarar handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr

30 september 2003

§ 68
Förslag på administrativa besparingar för handikappförvaltningen enligt
Kommunfullmäktige beslutad budget 2004-2006.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Kommunfullmäktige har
gett direktiv att man skall spara 10 MKR på den administrativa verksamheten.
Totalt är det 29 tjänster som man skall spara in på 3 år.
Handikappnämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS
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§ 69
Delårsbokslut augusti 2003.
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med –2,6 Mkr för år 2003 och att
resultatet för årets första åtta månader uppgår till – 953 tkr.
Verksamhetens netto, personlig assistans, beräknade avvikelser: +0,9
Verksamhetens netto, (Särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet. Beräknade avvikelser: -3,4
Verksamhetens netto, Hemtjänst, sjukhem, servicehus och gruppboende,
beräknade avvikelser: -0,5
Verksamhetens netto, Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: 0,4
Volymökningar
År 2002 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
4,1 Mkr.
En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen.
Kostnadsskillnaderna inom LSS kan vara mycket stora på individnivå. De kan
variera från 100 000 kronor per person och år upp till 2-3 miljoner kronor per
person och år och i extremfallet ännu mer. Detta gör det näst intill omöjligt att
planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenterats har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då förvaltningen gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3 – 5 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med tillhörande
prognos för utfall, samt
att uppmanar förvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet för år
2003.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
Diarie
Ledngr
Kled
KF
KS
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§ 70
Förslag till beslut avseende förändring i tidigare beslutat förslag till budget
2004-2006.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att efter genomgång med
kommunledningsförvaltningens ekonomer avseende beslut om förslag till budget
för handikappnämnden, framkom följande synpunkter, vilket renderar förslag till
vissa förändringar i tidigare budgetförslag.
Avveckling av gruppboendet på Ragnar Jändelsväg.
Ett räknefel har gjort att kostnadsminskningen för åren 2004, 2005 och 2006,
blir +641 tkr, +1539 tkr och +1539 tkr.
Summa planerade förändringar.
På grund av ovan räknefel blir summan för åren 2004, 2005, 2006, -770 tkr,
+1357 tkr och –831 tkr.
Delkompensation för volymökningar.
På grund av räknefelet blir delkompensationen följande för åren 2004, 2005 och
2006, -770 tkr, +1357 tkr och –831 tkr.
Kompensationen för uppskattade volymökningar under åren 2004-2006.
För år 2004 blir volymökningen endast 2 000 tkr på grund av utebliven
helårseffekt. För åren 2005 och 2006 blir ökningen 4 000 tkr, vilket innebär,
2004 – 2 000 tkr, 2005 –4 000 tkr och 2006 – 10 000 tkr.
Summa tilläggsförslag.
Skall vara för åren 2004, 2005 och 2006, - 2 770 tkr, -4 643 tkr och –10 831 tkr.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att revidera tidigare av handikappnämnden beslutat budgetförlag för åren 20042006 i enlighet med upprättat förslag.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar bifall till handikappförvaltningens förslag till
förändring, men hänvisar till den borgerliga gruppens förslag till budget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
Diarie
Ledngr
Kled
IT-enheten
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§ 71
Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att utifrån Karlskrona
kommuns utvecklingsplan, 4 hörnstenar, skall det strategiska tänkandet och
handlandet inom IT-området tydliggöras och bli en viktig del i kommunens
lednings- och måluppfyllelsestrategi. Detta har lett till att en IT - Vision för
Karlskrona kommun har upprättats för åren 2002 – 2006. IT - visionen antogs i
kommunfullmäktige 2001-05-31.
IT – visionen beskriver de viktigaste förändringsmålen, de insatser som krävs
samt de effekter som man uppnår genom att realisera visionen. IT – visionen tar
ett samlat grepp på centrala IT frågor som rör hela kommunens verksamhet.
Dessa är indelade i följande sju insatsområden;
Kommunens tjänster och medborgarna, demokrati –det politiska arbetet,
styrning och ledning, infrastruktur, kompetensutveckling och försörjning,
attraktivare Karlskrona, informationsteknik.
Varje nämnd skall för den egna verksamheten upprätta och förvalta en anpassad
IT strategi. Strategin skall vara i överensstämmelse med kommunens
övergripande IT vision och dess handlingsplan.
Utifrån denna IT strategi skall sedan en genomförandeplan upprättas.
Detta innebär bl.a. för handikappnämndens del:
att en IT plan upprättas som beskriver vilket IT stöd som krävs för att bedriva
verksamheten och vilka planerade utvecklingsarbeten som ger eller kan komma
att kräva IT resurser.
att IT verksamheten skall bedrivas med rätt krav på säkerhet, skydd av personlig
integritet och förtroende hos allmänheten.
att det finns ett övergripande ansvar för IT inom respektive förvaltning.
att det för varje system inom nämnden är klargjort vem som är systemägare och
systemansvarig.
att det skall utses en IT samordnare.
att förvaltningen deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma frågor.
att IT verksamheten inom nämndens verksamhetsområden effektivt tillgodoser
såväl kommunens gemensamma som de enskilda verksamheternas behov.
Forts

§ 71 forts
Förslag till beslut avseende IT-plan för handikappnämnden.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till IT-plan,
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att uppdra åt förvaltningen att utarbeta och genomföra en handlingsplan för
verkställighet av upprättade mål.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS
§ 72

30 september 2003 11
Förslag gällande samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge
inom vård och omsorg.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att vid ett möte med företrädare
för landstinget och länets fem kommuner, den 4 mars 2003, diskuterades
samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge.
En politisk sammansatt arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram förslag till
framtida samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge på politisk nivå.
En arbetsgrupp med tjänstemän fick uppdraget att ta fram förslag till framtida
ledningssamverkan mellan kommuner och landsting.
De båda arbetsgrupperna fick också i uppdrag att behandla framtida samverkan
inom forskning och utveckling.
Arbetsgruppens förslag gällande samverkan mellan kommuner och landsting i
Blekinge gällande vård och omsorg presenteras härmed i ett gemensamt
dokument.
Formen för samverkan beslutas i respektive huvudmans styrelse. PSVOgruppens och LSVO-gruppens mandat har därmed sin grund i respektive
huvudmans styrelse.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
att samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg skall ske enligt upprättat förslag.
att tillsätta en politisk sammansatt grupp för politisk samverkan inom vård och
omsorg, ”Politisk samverkan vård och omsorg, PSVO” enligt upprättat förslag.
att tillsätta en grupp med tjänstemän för ledningssamverkan inom vård och
omsorg, ”Ledningssamverkan vård och omsorg, LSVO” enligt upprättat förslag.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar att minoriteten får två representanter från PSVO
gruppen, så att både handikappnämnden och äldrenämnden blir representerade
ifrån Karlskrona kommun.
Ordförande Birger Wernersson (S) yrkar bifall på Inga Lill Siggelstens förslag.
Forts
§ 72 Forts
förslag gällande samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge
inom vård och omsorg.
Handikappnämnden har således beslutat
att samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg skall ske enligt upprättat förslag.
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att tillsätta en politisk sammansatt grupp för politisk samverkan inom vård och
omsorg, ”Politisk samverkan vård och omsorg, PSVO” med 4 representanter, 2
från majoriteten respektive 2 från oppositionen i Karlskrona kommun.
att tillsätta en grupp med tjänstemän för ledningssamverkan inom vård och
omsorg, ”Ledningssamverkan vård och omsorg, LSVO” enligt upprättat förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
OC

§ 73
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Personalbokslut tertial 2 år 2003 för handikappförvaltningen.
Personalsekreterare Mikael Jansson redogjorde för hur det ser ut för
handikappförvaltningen i tertial 2:
antal anställda,
antal åraarbetare,
Sysselsättningsgrad,
Arbetad tid,
Timavlönad arbetad tid,
Fyllnadstid,
Övertid, samt
Antal sjukdagar.
Handikappnämnden beslutar
att ta rapporten till dagens protokoll.
____________________

§ 74
Projektredovisning Framgångsrikt ledarskap.
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Personalsekreterare Mikael Jansson och utrednings- och planeringssekreterare’
Inge Boman Redovisar projektet framgångsrikt ledarskap.
Huvudmålet har varit att finna framgångsfaktorer som gör det möjligt att kunna
verka och fungera som en bra ledare inom Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar
att ta rapporten till dagens protokoll.
____________________

§ 75
Delegeringsbeslut
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Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-09-17.
b) yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge Län.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2003.
d) svar på motion Otrygghet i kommunens parker och gator.
__________________

§ 76
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 105 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 115 Förslag till ändring av omsorgstaxan.
Kulturnämnden
§ 73 Handlingsplan för Lättläst och läsombud.
Tekniska nämnden
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§ 48 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera.
Äldrenämnden
§ 77 Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet.
Äldreförvaltningen
Förslag till yttrande över Departementspromemorian Jämkning av avgift för
färdiglagad mat mm inom äldre- och handikappomsorgen.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-08-25 mål nr 520-03
Länsstyrelsen Blekinge Län
Tillsyn enligt 26 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av
bostaden med särskild service för vuxna Södra Bellevuevägen 3A.
Verksamhetstillsyn av Nyhem och Ekebergsvägen i Karlskrona kommun.
Verksamhetstillsyn av Träffpunkten och Bilvården i Karlskrona kommun.
BlekingeTrafiken
Färdtjänstberättigade reser för 10 kronor i kollektivtrafiken.
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:67. Ändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter m.m avseende
assistansersättning- ändring av cirkulär 2003:53
2003:74. Bristyrkesutbildning för redan anställda
2003:75. Bra barnsäkerhet.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-08-20.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-08-22.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-09-08.

25 november 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 november 2003.

§ 77 Förslag till beslut avseende fastställande av vilka arbetsuppgifter som räknas till hälso- och
sjukvårdsuppgifter.
§ 78 Framställan om lägre avgifter för sopsortering för personer med hemtjänst.
§ 79 Förslag till beslut avseende ramprogram vid utveckling av särskilt boende inom
handikappförvaltningen.
§ 80 Information om utjämningssystem för LSS.
§ 81 Förslag till beslut avseende anvisningar gällande kontaktpersoner och pedagogiska måltider.
§ 82 Budgetuppföljning oktober 2003.
§ 83 Information om kommunstyrelsens förslag till budget för handikappnämnden för år 2004.
§ 84 Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden för år 2004.
§ 85 Delegationsbeslut.
§ 86 Meddelanden.

____________________
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25 november 2003
Plats och tid

Freden, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 25 november 2003, kl 09.10-09.55

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Sonja Andersson (S)
per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)

Övriga deltagare ersättare

Göran Pettersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Inga Lill Siggelsten

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Inga Lill Siggelsten

Paragraf: 77- 86

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
Områdeschef
Mas

§ 77
Förslag till beslut avseende fastställande av vilka arbetsuppgifter
som räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter.
De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Blekinge har tillsammans utifrån
gällande lagstiftning, dels har arbetat fram fastställande av arbetsuppgifter som
räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter, dels hälso- och sjukvårdsuppgifter som
ingår i sjuksköterskans ansvarsområde. Utifrån nämnda uppgifter framgår vilka
uppgifter som inte får delegeras samt vilka som kräver instruktion respektive
skriftlig delegation till reellt kompetent personal.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättade riktlinjer för fastställande av vilka arbetsuppgifter som
räknas till hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie

25 november 2003

4

Ledngr
Äldrenämnden

§ 78
Framställan om lägre avgifter för sopsortering för personer med hemtjänst.
Handikappnämnden har i samråd med äldrenämnden till tekniska nämnden
framhållit om att i renhållningstaxan för 2004 bygga in en lämplig rabattform för
personer som behöver hjälp med sopsortering vid hemtjänstinsatser.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2003-09-30 beslutat följande;
Att avslå framställan att i renhållningstaxan rabattera abonnemanget för personer
som behöver hjälp via hemtjänst med sopsortering, samt
Att bistå äldreförvaltningen och handikappförvaltningen för att finna en praktisk
lösning på frågan.
Tekniska nämndens skäl för avslag är att enligt lagen får renhållningstaxan inte
subventioneras för olika abonnemang, däremot differentieras.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappförvaltningens tillsammans med äldreförvaltningen skriver fram ett
förslag, så att personer med funktionshinder kan utföra sopsortering i enlighet
med det handikappolitiska programmet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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Områdeschefer
Handikappsekreterare

§ 79
Förslag till beslut avseende ramprogram vid utveckling av särskilt boende
inom handikappförvaltningen.
1998 antog dåvarande Omsorgsnämnden ett Program för boende-. livs- och
vårdmiljö vid utveckling av särskilt boende inom Karlskrona kommun.
Detta program utgjorde underlag vid ny- och ombyggnation av särskilda boende
både inom handikapp- och äldreomsorg.
Programmet har nu reviderats och anpassats till handikappförvaltningens
verksamheter.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag till ramprogram vid utveckling av särskilt boende.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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KS

§ 80
Information om utjämningssystem för LSS.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Karlskrona kommun har
efter en genomgång av SCB:s beräkningsunderlag för utjämning av LSS
kostnader mellan kommuner, kommit fram till vissa uppgifter inte stämmer med
den verklighet som avser mättidspunkten 1 september 2002.
De uppgifter som inte stämmer vad avser uppgifterna är;
Beräkning av standardkostnader för LSS insatser, samt uppgifter för beräkning
av koncentrationsindex, med andra ord antal personer i personkrets 1-3.
Man har skrivit till SCB och gjort en anmärkning mot beräkningsunderlaget av
LSS kostnader.
SCB har svarat på vår skrivelse och meddelat att beräkningsunderlaget skall
räknas om.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
Områdeschefer
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§ 81
Förslag till beslut avseende anvisningar gällande kontaktpersoner och
pedagogiska måltider.
Handikappförvaltningen har tagit fram anvisningar för kontaktpersoninsatser och
pedagogiska insatser.
De nya anvisningarna ersätter tidigare av förre detta omsorgsnämnden beslutade
riktlinjer.
Anvisningarna skall fortsättningsvis tillämpas vid insatser om kontaktperson och
vid utövande av så kallade pedagogiska måltider inom handikappförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslår
handikappnämnden beslutar
att fastställa upprättade anvisningar för kontaktpersoninsatser och pedagogiska
måltider.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att i dokumentet avseende
pedagogiska måltider har man gjort ändringar i texten under rubriken
måltidskostnad, att vid pedagogiska måltider så följer handikappförvaltningen
äldrenämndens beslut avseende personalmåltidskostnad.
Personalmåltidskostnaden för år 2003 är 45 kronor.
För respektive frukost och kvällsmat samt middagar vid lunchtid är personalens
egenkostnad 50 procent.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättade anvisningar för kontaktpersoninsatser och pedagogiska
måltider.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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§ 82
Budgetuppföljning oktober 2003.
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med –2,6 Mkr för år 2003 och att
resultatet för årets första tio månader uppgår till – 1 727 tkr.
Verksamhetens netto, personlig assistans, beräknade avvikelser: +0,9
Verksamhetens netto, (Särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet. Beräknade avvikelser: -3,4
Verksamhetens netto, (Hemtjänst, sjukhem, servicehus och gruppboende),
beräknade avvikelser: -0,5
Verksamhetens netto, Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: 0,4
Volymökningar
År 2002 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
4,1 Mkr.
En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen.
Kostnadsskillnaderna inom LSS kan vara mycket stora på individnivå. De kan
variera från 100 000 kronor per person och år upp till 2-3 miljoner kronor per
person och år och i extremfallet ännu mer. Detta gör det näst intill omöjligt att
planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenterats har Handikappnämnden endast beaktat redan
inträffade volymökningar. Då förvaltningen gör månatliga budgetuppföljningar
revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell verklighet. En prognos är att
volymökningarna årligen kommer att hamna i omfånget 3 – 5 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 oktober, med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2003.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 83
Information om kommunstyrelsen förslag till budget för
handikappnämnden för år 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om kommunstyrelsens förslag till
budget för år 2004.
Handikappnämndens grundförslag till budget ligger samtliga tre år över de
fastställda budgetdirektiven tilldelade ramarna. Den för 2004 tilldelade ramen
har då redan räknats upp med 1,0 Mkr som viss kompensation för fortsatt
volymökning. Avvikelserna förklaras främst av att handikappnämnden redan i
utgångsläget tillgodoräknat sig 1,5 och 4,5 Mkr för år 2004 respektive 20052006.
Budgetberedningen föreslår att handikappnämndens ram från år 2004 utökas
med sammanlagt 2,5 Mkr. Av detta belopp återfinns således 1,5 Mkr i redan
befintlig reserv för verksamhetsförändringar direkt under kommunstyrelsen.
Inga Lill Siggelsten (KD) hänvisar till den borgerliga gruppens förslag till
budget för handikappnämnden för år 2004.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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§ 84
Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden för år 2004.
Ett förslag på sammanträdestider för år 2004 för handikappnämnden har
upprättats.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till sammanträdestider för handikappnämnden för
år 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 85
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-11-12.
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b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2003.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2003.
d) Yttrande från Länsstyrelsen angående anmälan.
e) Principdiskussion angående utförande och betalning till privata
assistansbolag.
f) Redovisning av avvikelserapportering, kvartal 1, 2 och 3 år 2003
g) Avtal FemBo (Pärmen).
h) Yttrande över detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1 och 2, förskola
Munspelet, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
i) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1 Rosenholm,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
j) Yttrande över planprogram för del av fastigheten Västra Stensjön 1:17,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Inga Lill Siggelsten (KD) begär att i efterhand få reservera sig i
handikappnämndens AU:s protokoll 2003-11-12 § 68 Principdiskussion
angående utförande och betalning till privata assistansbolag. Reservationen
avser beslutet , att handikappnämnden skall debitera kommunens självkostnad
per timme, vid begäran om verkställighet från privat, kooperativ eller enskild
assistansutförare, då assistansutföraren ej anser sig själv kunna utföra viss del av
assistansen.
Borgliga gruppen yrkar att ärende angående utförande och betalning till privata
assistansbolag skall behandlas vid handikappnämndens kommande sammanträde
Bilaga 14.
Anders Ovander (M) anser att ärendet är korrekt handlagt och är tillräckligt
berett i arbetsutskottet, men att ärendet är av principiellt viktig natur och bör
därför tas upp på handikappnämndens sammanträde för en diskussion.
Ordförande Birger Vernersson påtalar att han inte kommer att besluta vid dagens
sammanträde om ärendet ska tas upp i handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar
att bifalla Inga Lill Siggelstens reservation, samt
att ordförande kommer att meddela senare om ärendet avseende
principdiskussion angående utförande och betalning till privata assistansbolag
kommer att tas upp på handikappnämndens sammanträde.
§ 86
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
§ 126 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 127 Kommunala val.
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§ 132 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003.
§ 133 Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006
samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl.
§ 134 Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
§ 137 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003.
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 101 Östersjöstrategi 2003-2004.
Kommunstyrelsen
§ 138 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av
budgetprocessen.
§ 141 Projekt önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport.
Äldrenämnden
§ 105 Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av att
sopsortera.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2003-10-09 mål nr 872-03
Länsstyrelsen Blekinge Län
Kommunernas planering för personer med psykiska funktionshinder i Blekinge
Län.
Beslut 03-09-30 dnr 701-5648-03.
Beslut 03-09-30 dnr 701-5649-03.
Beslut 03-10-24 dnr 701-5748-03.
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:88. Utjämning av vissa kostnader fr stöd och service till Funktionshindrade
(LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellankommunala utjämningssystemen
m.m.
2003: 89 Vård- och omsorgspersonal i fokus- en ny skrift.
2003:90 Ersättningar till familjehem och vuxna samt kontaktfamiljer för år
2004.
2003:91 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2004.
Forts
§ 86 forts
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen
SOSFS 2003:13 Uppgiftsskyldighet till cancerregistret
SOSFS 2003:14 Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad,
boende och umgänge.
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SOSFS 2003:15 Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som
vistats i familjehem eller enskilt hem.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-09-24.
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådets protokoll 2003-09-15.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-09-18.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-10-16.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens protokoll 2003-09-18.
Förtroendenämndens protokoll 2003-10-30 .
____________________

16 december 2003

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 16 december 2003.
§ 87 Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och hemtjänst-/
omvårdnadsteam för personer med mångfacetterad psykisk social och/eller somatisk
problemantik.
§ 88

Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av avtal med FemBo
ekonomiska förening.

§ 89 Förslag till beslut om undantag avseende tidigare av handikappnämnden beslutad
hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende.
§ 90 Förslag till beslut angående införande av personlig hemservice
§ 91 Förslag på internbudget 2004.
§ 92 Integrationsplan 2004.
§ 93 Förslag till beslut avseende inkommande begäran om hyresnedsättning.
§ 94 Delegationsbeslut.
§ 95 Meddelanden.
____________________

1

16 december 2003
Plats och tid

Samlingssalen på Ekliden, Hillerödsvägen 35, Karlskrona
tisdagen den 16 december 2003, kl 13.00-14.55

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Sofia Wenemyr (M)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Paragraf: 87- 96

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 19 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
Socialnämnden
Äldrenämnden
§ 87
Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och
hemtjänst-/ omvårdnadsteam för personer med mångfacetterad psykisk
social och/eller somatisk problemantik.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att socialförvaltningen,
handikappnämnden och äldrenämnden beslutade under för sommaren 2003 att
ge förvaltningarna ett särskilt utredningsuppdrag. Att socialförvaltningen,
handikappförvaltningen och äldreförvaltningen utreder förutsättningarna för att
gemensamt starta upp en särskild boendeform med plats för 6-8 personer inom
målgruppen. Boendeformen skall vara fast bemannad av ett hemtjänst/omvårdnadsteam som också har ett ansvar att svara för service och
hemtjänstinsatser till samma målgrupp i enskilda lägenheter.
I Karlskrona kommun är gruppen psykiskt störda missbrukare väl inringad och
definierad, uppskattningsviss finns det 90-100 missbrukare med någon form av
psykisk störning med dubbel diagnos.
Vid den senaste inventeringen 2003-08-28 konstaterades att gruppen som var
gemensam och uppvisade ovannämnda problemantik uppgick till 20 personer.
Gruppen var uteslutande män och i ålderspannet 30-77 år.
Anders Nordberg informerade om vilka insatser som ges för denna grupp idag,
samt vilka boendeformer som arbetsgruppen har diskuterat.
Förvaltningschefen på landstingets psykiatriförvaltning har tagit initiativ till en
inledande dialog kring samverkan runt vård och omsorg.
Sonja Andersson (S), Solveig Einarsdottir (V) och Inga Lill Siggelsten yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att ta ett principbeslut, att tillsammans med socialnämnden och äldrenämnden
igångsätta boende och omvårdnad för nämnda grupp,
att ge handikappförvaltningen i uppdrag att återkomma med slutgiltigt förslag
till genomförande och finansiering, samt
att ge fortsatt uppdrag till arbetsgruppen att samverka med landstingets psykiatri
i nämnda boende.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Diarie
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Ledngr
§ 88
Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av
avtal med FemBo ekonomiska förening
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att den ekonomiska
föreningen FemBo har inkommit med begäran om omförhandling och
komplettering av det av handikappnämnden tidigare beslutade avtalet om
ersättning för det gruppboende för fem funktionshindrade personer som FemBo
driver som ett föräldrarkooperativ.
Vid handikappnämndens sammanträde 2003-05-27 beslutades att FemBo skulle
erhålla en ökad ersättning med 271 282 kronor, totalt 2 185 894 kronor, pga att
en av de tidigare boende, vilken hade personlig assistans, hade flyttad från
gruppboendet. I samband med flytten ansökte FemBo till Länsstyrelsen om att
bedriva boendet enligt LSS § 9:9, istället för som tidigare enligt SoL § 6g.
I sin skrivelse till handikappnämnden framför FemBo att man inte är nöjd med
den ersättning som nämnden fattat beslut om. FemBo anhåller om en ökad
ersättning med totalt 236 900 kr, utöver de tidigare beslutade 271 282 kr.
Det är framför allt inom tre områden man anser sig missnöjd med ersättningen.
Lönekostnader utöver grundschemat. Önskar en ökad ersättning med 164 900 kr.
Föreståndartjänst. Önskar en ökad ersättning med 20 000 kr.
Administrativa kostnader. Önskar ersättning med 52 000 kr.
Handikappförvaltningens yttrande över begäran lyder enligt följande;
Lönekostnader utöver grundschemat och administrativa kostnader föreslås vara
oförändrad, medan föreståndartjänsten föreslås bli utökad med 20 000 kr.
Ersättningen till FemBo är inte detaljreglerad från handikappnämnden. Detta
innebär att FemBo har stora möjligheter att göra omfördelningar inom
ersättningens ram, så länge att goda levnadsvillkor uppnås för de boende.
Handikappnämnden har ett särskilt ansvar att skaffa sig en uppfattning om att så
sker.
Förvaltningens uppfattning är att den ersättning som FemBo erhåller för att driva
gruppboendeverksamheten enligt LSS § 9:9 väl svarar upp mot lagstiftningens
intentioner.
Den nya ersättningen till FemBo skulle efter komplettering med en ökad
ersättning för föreståndartjänsten om 20 000 kr bli 2 205 894 kronor.
FemBo lämnade sin verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt
revisionsberättelse till handikappförvaltningen den 2 december. Resultatet för
FemBo efter bokslut, dispositionen blev 196 805, 25 kronor.
Forts
§ 88 forts
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Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av
avtal med FemBo ekonomiska förening
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att avslå FemBo:s begäran om utökade lönekostnader,
att avslå FemBo:s begäran om en utökad administrativ ersättning om 52 000
kronor per år,
att tillstyrka FemBo:s begäran om utökade ersättning för föreståndartjänsten om
20 000 kronor per år,
att i övriga delar skall det av handikappnämnden beslutande avtalet § 46, 200305-27 vara gällande, samt
att avtalet gäller under förutsättning att och från och med det datum
Länsstyrelsen godkänner FemBo:s ansökan om särskilt boende enligt LSS § 9:9.
Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets att-sats 1 och 2, samt
yrkar bifall på arbetsutskottets att-sats 3, 4 och 5.
Sonja Andersson (s) och Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall till arbetsutskottets
samtliga att-satser.
Anders Ovander (M) yrkar att ärendet återremitteras, så att man kan göra en
jämförelse mellan dom olika budgeterna på V.Prinsgatan och FemBo för år
2004.
Handikappnämndens ledamöter ajournerar sig mellan kl 13.45- 14.00.
Ordföranden yrkar att ärendet skall beslutas vid dagens sammanträde samt yrkar
att handikappförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med FemBo gå igenom
årsredovisningen och analysera det uppkomna överskottet och budget för år
2004.
Inga-Lill Siggelsten (KD) yrkar att ärendet återremiteras.
Anders Ovander (M) vidhåller sitt yrkande att ärendet skall återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders återremissyrkande mot
ordförandes yrkande att beslut skall fattas vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att ärendet skall beslutas vid dagens sammanträde.
Forts
§ 88 forts
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Förslag till beslut angående begärd omförhandling och komplettering av
avtal med FemBo ekonomiska förening.
Handikappnämnden har således beslutat
att avslå FemBo:s begäran om utökade lönekostnader,
att avslå FemBo:s begäran om en utökad administrativ ersättning om 52 000
kronor per år,
att tillstyrka FemBo:s begäran om utökade ersättning för föreståndartjänsten om
20 000 kronor per år,
att i övriga delar skall det av handikappnämnden beslutande avtalet § 46, 200305-27 vara gällande,
att avtalet gäller under förutsättning att och från och med det datum
Länsstyrelsen godkänner FemBo:s ansökan om särskilt boende enligt LSS § 9:9,
samt
att handikappförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med FemBo gå igenom
årsredovisningen och analysera det uppkomna överskottet och gå igenom
budgeten för år 2004.
Inga Lill Siggelsten, Anders Ovander, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby, Maj Olsson
och Sofia Wenemyr reserverar sig till förmån för återremiss yrkandet.
____________________

Diarie
Ledngr
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Områdeschefer
§ 89
Förslag till beslut om undantag avseende tidigare av handikappnämnden
beslutad hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att
Handikappnämnden beslutade 2003-09-30 § 67 att hyran i fullvärdig
lägenhet i särskilt boende skulle fastställas till högsta godtagbara hyra för
bostadstillägg för pensionärer BTP, fn 4 500 kronor.
Två av de boenden som omfattas av nämndens beslut om hyreshöjningen
för samtliga fullvärdiga lägenheter avviker från övriga boenden i inte
oväsentlig grad. Det ena är Ringöhemmet med 31 platser varav 14
fullvärdiga och det andra är gruppboendet på Polhemsgatan 33, sk
Torpedbåten, med 11 lägenheter i två olika trappuppgångar.
Handikappförvaltningen anser ett hyrespåslag på 125 kr per kvm och år för
tillgången till gemensamhetsutrymmen på Polhemsgatan 33 vara skäligt. På
Ringöhemmet finns tillgång till stora gemensamhetsutrymmen och till särskilda
nyttigheter som motionsrum, inomhuspool med bastu mm. Ett hyrespåslag
motsvarande 125 kr per kvm och år kan där inte anses vara oskäligt utan snarare
i underkant.
Förvaltningen föreslår därför ett hyrespåslag om 125 kr per kvm och år på
Polhemsgatan 33 och Ringöhemmet from 2004. I upprättat dokument framgår
hyresnivåerna.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 upphäva nämndens beslut av den 30
september 2003 § 67, att-sats 4, att hyran i fullvärdig lägenhet i särskilt boende
skall fastställas till högsta godkända hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP.
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 göra ett hyrespåslag om 125 kr per
kvm och år from 2004 för del i gemensamhetsutrymmen och andra nyttigheter i
gruppboendet.
Sonja Andersson (S), Inga Lill Siggelsten (KD) och Anders Ovander (M) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Forts

§ 89 forts
Förslag till beslut om undantag avseende tidigare av handikappnämnden
beslutad hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende.
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Lena Hjorth (Fp) och Maj Olsson (C) yrkar bifall till att-sats 1 och
ändringsyrkande på att- sats 2, att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 görs
ett hyrespåslag om 3,85 procent på nuvarande hyra vilket motsvarar den
hyreshöjning som avtalats mellan Karlskrona Hem och hyresgästföreningen för
2004.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts ändringsyrkande till att-sats 2 mot
arbetsutskottets förslag till att-sats 2.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder arbetsutskottets förslag röstar JA och den som biträder Lena Hjorts
förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstning utfaller med 10 JA och
3 NEJ röster.
JA röstade, Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Inga Lill Siggelsten, Ingrid
Clausen, Lars Eklund, Sonja Andersson, Per-Anders Nygård, Kerstin Andersen,
Anders Ovander och Sofia Wenermyr.
NEJ röstade, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby och Maj Olsson.
Handikappnämnden har således beslutat
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 upphäva nämndens beslut av den 30
september 2003 § 67, att-sats 4, att hyran i fullvärdig lägenhet i särskilt boende
skall fastställas till högsta godkända hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP.
att för Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 göra ett hyrespåslag om 125 kr per
kvm och år from 2004 för del i gemensamhetsutrymmen och andra nyttigheter i
gruppboendet.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS/KF

§ 90

16 december 2003

9

Förslag till beslut angående införande av personlig hemservice
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att Folkpartiet
Liberalerna har till kommunfullmäktige i Karlskrona kommun den 2 september
2002 inlämnat en motion angående personlig hemservice för funktionshindrade.
Kommunfullmäktige beslutade den 18-19 december 2002 § 169 att uppdra åt
handikappnämnden att utreda hur man kan genomföra en valfrihet för personer
med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som sker enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Handikappnämnden behandlade motionen den 26 mars 2003 § 21 och beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
fullmäktiges beslut enligt ovan. Vid kommunfullmäktiges ärendegenomgång den
14 maj 2003 beslutades att skicka tillbaka handikappnämndens beslut för att
behandlas då utredningen var klar.
Kristianstads kommun har deltagit i ett projekt personlig service PPS som
bygger på att förändra och förbättra för brukaren avseende inflytande och
medbestämmande omkring när, var, hur och av vem hemtjänstinsatserna ska
utföras. Resultatet av projektet har varit mycket positivt och politiker och
tjänstemän från Karlskrona har varit i Kristianstad på studiebesök i maj 2003 för
att ta del av projektets genomförande och dess resultat.
Handkappförvaltningen köper idag hemtjänstinsatser från äldreförvaltningen för
68 personer under 65 år. Totalt rör det sig om ca 2000 timmar per månad för 211
kronor per timma i genomsnitt. Insatserna utförs av äldreförvaltningens ordinarie
hemtjänstpersonal och personer med flera insatser och många timmar kan då ha
ett stort antal personal som utför insatserna och brukaren har ingen eller ringa
möjlighet att påverka när, var, hur och av vem insatserna ska utföras.
Merparten av de 68 personer som idag erhåller hemtjänstinsatser är mellan 55
och 64 år,
9 personer fyller 65 år 2004. Insatserna varierar; 21 personer har varjedagshjälp
någon gång under dagen, många har tillfällig hjälp en gång i veckan eller
varannan vecka. Könsfördelningen är mycket jämn, 33 kvinnor och 35 män.
Personerna är relativt utspridda över kommunen vilket kan vara en svårighet vad
gäller schema, köravstånd mm.
Handkappförvaltningen bedömer att det går att plocka ut en försöksgrupp om ca
10 personer som kan anses vara lämpliga och erbjuda dem personlig hemtjänst.
En arbetsgrupp ska skapas för att utföra den personliga hemtjänsten. Den
enskilde ska därigenom få betydligt färre personer som utför hemtjänsten och
han / hon kommer att få större möjligheter att bestämma över de timmar och
insatser som blivit beviljade.
Forts
§ 90 forts
Förslag till beslut angående införande av personlig hemservice.
Målsättningen är att den enskilde som beviljats ett antal timmar i hemtjänst per
vecka ska ha möjlighet att tillsammans med personalen planera och fördela
timmarna utifrån sitt individuella behov av stöd.
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Behovet kan variera över tiden och inom den tilldelade ramen kan den enskilde
själv bestämma vad som ska göras. Det man byter till behöver inte vara det man
faktiskt har beviljats, men får inte vara någon av de aktiviteter som hemtjänsten
normalt inte utför. Tiden som används får högst uppgå till den tid som
schemalagts för tillfället i fråga.
Handikappförvaltningen föreslår att personlig hemtjänst genomförs som ett
försöksprojekt under ett år med start den 1 september 2004. En försöksgrupp om
ca tio personer väljs under våren 2004 ut och erbjuds personlig hemtjänst under
försöksperioden. En arbetsgrupp med lämplig personal för uppgiften tillskapas
och ges lämplig introduktion/utbildning. En utvärdering skall ske efter projektets
genomförande med en fullständig rapport om kvalitet och kostnader. Efter sex
månader skall en delrapport lämnas till handikappnämnden.
Kostnaden för försöksprojektet skall ha som mål att inrymmas inom de
kostnader handikappnämnden idag har för att utföra hemtjänstinsatser.
Handikappförvaltningen anser att Folkpartiet Liberalernas motion och
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt handikappnämnden sammanfaller,
varför nedanstående förslag till beslut avser såväl svar på motionen som svar på
kommunfullmäktiges uppdrag.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att upphäva nämndens tidigare beslut av den 26 mars 2003 § 21 att avslå
motionen, i den delen av motionen som handlar om personlig hemservice.
att i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag överlämna ovanstående
utredning som svar.
att kostnaderna för försöksprojektet skall ha som mål att inrymmas inom de
kostnader handikappnämnden idag har för att utföra hemtjänstinsatser, samt
att utvärdering av projektet skall ske efter projekttidens utgång med en
delrapport efter sex månader.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen i den del som handlar om personlig hemservice och
med inriktning att genomföra ett projekt med personlig hemtjänst
under ett år enligt ovan med planerad start den 1 september 2004.
Lena Hjorth (Fp) och Inga Lill Siggelsten (KD) yrkar bifall.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Diarie
Ledngr
Kled
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§ 91
Förslag på internbudget för år 2004.
Ekonom Helen Wolf informerar om att årsarbetspriset för dagpersonal 375 700
kronor (ej klart med komp för 2003 års löneökningar).
Årsarbetspriset för nattpersonal 440 300 kronor (ej klart med komp för 2003 års
löneökningar)
Verksamheten personliga assistenter har under året haft en volymökning
motsvarande 1 vårdtagare eller ca 39 tkr. Att kostnadsökningen blir så blygsam
beror på att flera av våra mer kostnadskrävande LSS-ärenden under året har
blivit beviljad insatsen enligt LASS.
Per den siste november har 101 (100) personer beviljats insatsen personlig
assistans. 81 (78) vårdtagare har insatsen beviljad enligt LASS, där kommunens
kostnadsansvar är begränsat till de första 20 timmarna och där staten ersätter de
övriga timmarna med ett schablonbelopp motsvarande 205 kr/timme.
Vid fastställande av internbudgeten för ovanstående verksamhet har kostnaden
per timme framräknats med hjälp av schablonbeloppet därifrån har sedan
frånräknats kostnaden för 3 områdeschefer som istället belastar verksamheten
arbetsledning. Detta då schablonbeloppet är avsett att täcka även
administrationskostnader.
36 % av ärendena hanteras idag av privata assistansbolag. Kommunens
ersättning till de privata assistansbolagen uppgår till 205 kronor per timme
därutöver ska kommunen även betala sjuklönekostnader.
Handikappnämnden har i sin budget för 2004 prognostiserat och även balanserat
nettovolymökningar till en summa av 4,0 Mkr. En upprättad sammanställning
över årets volymökningar visar (per den 30:e november) på en verklig
volymökning motsvarande 5,1 Mkr.
Volymökningarna har tidigare kommenterats i de månatliga
budgetuppföljningarna. Noteras bör dock att volymökningarna för
verksamheterna kontaktpersoner och anhörigvårdare uppgår till ca 900 tkr.
Volymökningarna för dessa verksamheter har tidigare inte kunnat urskiljas
tydligt. Men en förändring av våra redovisningsrutiner från halvårsskiftet,
tillsammans med en grundlig översyn av verksamhetssystemet Procapita, gör att
vi nu även kan särskilja volymökningar i dessa verksamheter. Forts

§ 91 forts
Förslag på internbudget för år 2004.
Förvaltningen har därför till fullo nyttjat reserven på 1,7 Mkr, som ju var avsedd
för oförutsedda behov och för ökat handlingsutrymme under löpande budgetår,
för att möta dessa nettovolymökningar.
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
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Budgetramen för år 2004, innan pris – och lönekompensation, kommer att uppgå
till 178 577 kkr och fördelningen mellan verksamheterna föreslås enligt
upprättad bilaga.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2004 uppgår till 178 577
kkr., vilket innebär en balanserad internbudget.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden fastställer föreslagna internbudget för 2004, som
tillsvidare varande preliminär.
att handikappnämnden fastställer att den avsatta reserven om 1 700 tkr används
för att balansera nettovolymökningar.
att återkomma till handikappnämndens sammanträde i februari 2004 för en
eventuell revidering och fastställande av internbudgeten.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
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§ 92
Integrationsplan 2004
Handikappförvaltningen har under hösten har deltagit i utbildning i etnisk
mångfald. Inom utbildningen har också alla deltagare ( 14 st) deltagit i ett arbete
med att utforma en integrationsplan för Handikappförvaltningen 2004.
Ett förslag till integrationsplan för 2004 har upprättads.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden beslutar fastställa förslag till Integrationsplan för
Handikappförvaltningen 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
§ 93
Förslag till beslut avseende inkommande begäran om hyresnedsättning.
En boende på Ringöhemmet bestrider genom ombud revisor Leif Ström,
Stockholm, den av handikappnämnden beslutad hyreshöjningen till maximal
godkänd hyra för bostadsbidrag till pensionärer BTP, f n 4 500 kronor.
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Hyresförändringen innebär en ökning från 3 459 kr till 4 500 kr per
månad, vilket motsvarar 30,1 %. Boende anser att höjningen är oskälig
och yrkar på en nedsättning till motsvarande det som allmännyttan får ta
ut i Karlskrona, dvs 3,8 %.
Förvaltningschefen informerar om att ytterligare en boende på
Polhemsgatan/Torpedbåten bestrider den av handikappnämnden beslutad
hyreshöjningen till maximal godkänd hyra för bostadsbidrag till pensionärer
BTP, f n 4 500 kronor.
Hyresförändringen innebär en ökning från 3 459 kr till 4 500 kr per
månad, vilket motsvarar 30,1 %. Boende anser att höjningen är oskälig
och yrkar på en nedsättning till motsvarande det som allmännyttan får ta
ut i Karlskrona, dvs 3,8 %. (handikappnämnden 2003-12-16 § 89)
Bilaga 15
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att höja hyran för boende i lägenhet på Ringöhemmet med 396 kronor
till 3 855 kronor med motivering enligt beslut om undantag avseende
tidigare av handikappnämnden beslutad hyreshöjning i fullvärdigt
särskilt boende.
Ordföranden yrkar att förvaltningschefen fortsättningsvis får delegation
på att pröva hyresärende dessa ärende som har inkommer in till
handikappförvaltningen, med ovan prövning som riktlinjer.
Lena Hjorth (Fp) och Maj Olsson (C) yrkar avslag, samt yrkar att för
Ringöhemmet och Polhemsgatan 33 görs ett hyrespåslag om 3,85
procent på nuvarande hyra vilket motsvarar den hyreshöjning som
avtalats mellan Karlskrona Hem och hyresgästföreningen för 2004.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorts förslag till att-sats mot
arbetsutskottets förslag till att-sats.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Forts

§ 93 forts
Förslag till beslut avseende inkommande begäran om
hyresnedsättning.
Handikappnämnden har således beslutat
att höja hyran för boende i lägenhet på Ringöhemmet med 396 kronor till 3 855
kronor och på Polhemsgatan/ Torpedbåten med 563 kronor till 4089 kronor
med motivering enligt beslut om undantag avseende tidigare av
handikappnämnden beslutad hyreshöjning i fullvärdigt särskilt boende, samt
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att förvaltningschefen får delegation på att pröva dom övriga ärende
som kommit in.
____________________

§ 95
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Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2003-12-03.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2003.
c) Förslag till beslut om utdelning ur Krister Nilsson fond.
____________________

§ 96
MEDDELANDEN

16
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Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:108 Timbelopp för LASS år 2004.
Protokoll
Kommunala handikapprådet.
Kommunala handikapprådets protokoll 2003-11-18.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-11-12.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets protokoll 2003-10-30
____________________
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18 februari 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 18 februari 2003.
§1

Besök av personal från gruppboende på S Bellevuevägen.

§2

Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för funktionshindrade

§3

Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park.

§4

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter under år 2003.

§5

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003.

§6

Årsbokslut för år 2003.

§ 7 Förslag till beslut slutgiltigt fastsällande av internbudget för år 2004.
§8

Begäran om yttrande från JO.

§9

Delegeringsbeslut

§ 10 Meddelanden.
____________________
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18 februari 2004
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 18 februari 2004, kl 09.00-10.45

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Inga-Lill Olofsson (S)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Catharina Sörnhed, områdeschef kl 09.00-09.25 §§ 1
Carina Larsson, personal på gruppboende kl 09.00-09.25 §§1
Evelina Olander, personal på gruppboende kl 09.00-09.25 §§1

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Paragraf: 1- 10

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 23 februari 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr

§1
Besök av personal från gruppboende på S Bellevuevägen
Catharina Sörnhed, Carina Larsson och Evelina Olander informerar om hur man
har upplevt det beslut handikappnämnden tog den 27 augusti 20003, att avveckla
vakande nattarbetslag på åtta gruppbostäder i Karlskrona, med början på
S.Bellevuevägen i Lyckeby.
Från och med den 6 oktober 2003 har dagpersonalen även nattarbete med aktiv
och sovande tjänstgöring.
Arbetsgruppen består av sex ordinarie personal, varav en är tjänstledig och
ersatts med vikarie.
Efter att arbetsgruppen fått den första informationen var gruppen mycket
negativa till beslutet.
Arbetsgruppen har själva arbetat fram schemat och efter att ha arbetat på
schemat i fyra månader har arbetsgruppen ändrat uppfattning.
Gruppen upplever det nya arbetssätt som mycket positivt dels för att;
vi har fler fridagar,
längre sammanhängande ledighet,
vi har helheten på ett annat sätt än tidigare,
vi arbetar mer effektivt,
vi är mer positiva och utvilade både fysiskt och psykiskt,
man hinner bli nyfiken på arbetet under de långa ledigheterna,
det är en helhet för vårdtagarna, färre personalbyten,
man kommer inte hem till familjen och är trött och irriterad,
man hinner längta efter familjen och vice versa,
man får en givande fritid med möjlighet till socialt umgänge, utbildningar,
fritidsaktiviteter tex. motion och studiecirklar,
man är trevligare både hemma och på arbetet,
mindre tid för barnen på ”dagis”
Detta arbetssätt passar oss bra, vilket inte betyder att det passar alla lika bra.
Det beror dels på olika familjesituationer och om man har svårt att sova borta
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Diarie
Ledngr
Handläggare

§2
Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
Under september -december har det kommit in 87 ansökningar, utav dem är det
55 som är förare och 28 som ansöker som passagerare.
Under hela året så har det inkommit 266 ansökningar, utav dem är det 179 som
är förare och 87 som söker som passagerare.
Av inkomna ansökningar har 163 förare och 71 passagerare fått bifall, samt
omprövning av eget beslut 4 stycken. Handikappnämndens arbetsutskott har gett
bifall till 2 stycken ansökningar, samt 1 stycken har överklagat till Länsstyrelsen
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie

18 februari 2004

5

Ledngr
Samhällsbygg

§3
Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park.
Ett programförslag för förnyelse av Hoglands Park är ute på samråd fram till 27
februari 2004. Programförslaget har utarbetats av en projektgrupp.
De åtgärder som föreslås i förslaget till förnyelse av Hoglands Park är:
att en avgränsning av parken görs genom att ett järnstaket sätts upp längs med
parkens fyra sidor,
att ett program för trädvård och återplantering upprättas,
att gräsmattor och andra slitna ytor läggs om,
att scen och serveringsbodar ersätts med nya paviljongbyggnader,
att belysningen i parken bör ses över utifrån säkerhetsmässiga och estetiska skäl,
att befintliga parkbänkar ersätts av en framtagen enhetlig modell för Karlskrona
och Hoglands Park, samt
att ett skyltprogram över parken tas fram
Handikappnämnden instämmer i de åtgärder som föreslås i
förnyelseprogrammet.
Utöver framtagna åtgärder bör även aspekten att allmänna platser, bland annat
parker, ska vara tillgängliga och användbara för personer med olika
funktionshinder tas med i arbetet. Det har betydelse vid val av ytbeläggning på
gångar, utformning och placering av bänkar, utformningen av den norra
lekplatsen och serveringsbodar, utformning av skyltar och krav på belysning av
viktiga målpunkter och gångar i parken, utformningen av de planerad entréerna
och hur det går att ta sig till dessa.
Det bör finnas tillgång till en offentlig handikapptoalett i eller i närheten av
parken, till exempel vid serveringsbodar.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar yttrandet enligt ovan angående förnyelse av Hoglands Park.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
____________________

Diarie
Ledngr

18 februari 2004
Områdeschefer

§4
Redovisning av inkommande klagomål och synpunkter under år 2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att det under år 2003 kommit
in 33 stycken klagomål, synpunkter och beröm. Enligt följande fördelning:
Daglig verksamhet 6 st
Natten på Lagunen 1 st
Avgifter 4 st
Hyreskostnader 5 st
Gruppboende psykiatri 1 st
Myndighetskontor 3 st
Resor till och från daglig verksamhet 3 st
Ersättning för parkeringsböter 1 st
Ersättning som kontaktperson 1 st
Gruppboende/korttidstillsyn 3 st
Faktura 1 st
Beröm 5 st
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
OC
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§5
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningen
har upprättat en verksamhetsberättelse för verksamhets året 2003.
Verksamhetsberättelsen redovisas dels, som förvaltningschefens
sammanställning omfattande årets händelser, ekonomiskt utfall, förvaltningens
styrning, kvalité, personal, hälso- och sjukvård, handikappolitiskt program,
miljöredovisning, integration, jämställdhet samt framtiden.
Därutöver innehåller verksamhetsberättelserna varje ansvarig chefs eller
handläggares berättelse utifrån sitt ansvarsområde.
Solveig Einarsdottir (V) vill ge en eloge till alla som arbetar inom
handikappförvaltningen och tackar för ett mycket gott samarbete under 2003.
Sonja Andersson (S) är stolt över all personal som arbetar på
handikappförvaltningen och känner ett stort förtroende på hur man bedriver
verksamheten.
Jan Spjuth (KD) tycker att det är trevligt att får sitta med i handikappnämnden
när den fungera så bra.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
KS/KF
OC
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§6
Årsbokslut för år 2003.
Ekonom Helen Wolf informerar om att Handikappförvaltningen har framtagit
bokslut för verksamhetsåret 2003.
Föregående års siffror anges inom parentes.
Nämnden har för sin verksamhet erhållit 178 339 tkr (167 483 tkr) och årets
nettokostnad uppgår till 180 790 tkr (166 544 tkr).
Avvikelsen mot erhållet kommunbidrag är således – 2 451 tkr (+939 tkr).
Investeringarna har under året uppgått till 417 tkr (280 tkr).
Semesterlöneskulden uppgår vid årets slut till 8 809 tkr (7 894 tkr), en ökning
med 914 tkr (376 tkr).
Handikappnämnden aviserade i delårsbokslutet i augusti ett budgetöverskridande
med ca 2,6 Mkr och nämnden har sedan dess vidhållit denna prognos.
Underskottet härrör, liksom tidigare år, i fortsatt stora volymökningar som på
helårsbasis för 2004 uppgår till drygt 5 Mkr. Dock har flertalet av avvikelserna
inträffat under senare delen av året varför det redovisas måttliga effekter av
volymökningen för år 2003.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna årsbokslut för 2003 samt översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
att föreslår kommunstyrelsen att årets resultat om – 2 451 tkr balanseras i ny
räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kled
OC
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§7
Förslag till slutgiltig fastställande av internbudget för år 2004.
Ekonom Helen Wolf informerar om att årsarbetspriset för dag personal har
räknats upp till 389 800 kronor (375 700).
Årsarbetspriset för nattpersonal har räknats upp till 456 800 kronor (440 300)
Övriga kostnader har justerats med 1 %. Undantag lokalkostnaderna där
prisjusteringen är 1,81 %, samt verksamhet som köps där den verkliga kostnaden
har beaktats.
Kostnaderna för extern verksamhet ökar med drygt 1 207 tkr utöver den 1 %
ökning vi kommer att kompenseras för. En sammanställning av dessa kostnader
har överlämnats till kommunledningen och full kompensation har lämnats.
Dessutom har samtliga intäkter räknats upp med 2 %.
Förvaltningen har, för att kunna göra en bättre ekonomisk uppföljning, delat upp
tidigare verksamhet 797 i tre nya verksamheter där vi urskiljer kontaktpersoner
(vht 797) samt stadigvarande familjehem (vht 790) från övrig verksamhet enl
LSS el SoL (vht 786).
Budgetramen för år 2004 inklusive full priskompensation för externa tjänster
kommer att uppgå till 183 857 000 kronor och fördelningen mellan
verksamheterna föreslås enligt upprättad bilaga.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2004 uppgår till
183 857 000 kronor vilket innebär en budget i balans för år 2004.
I budgetdirektiven framgår att belopp motsvarande minst 1 % av nämndens
kostnader skall avsättas som reserv för oförutsedda behov och för ökat
handlingsutrymme under löpande budgetår.
Därutöver ska nämnden även tillskapa en buffert om 1 % för särskilda
utvecklings- och projektsatsningar. För handikappnämndens del skulle detta
innebära en reserv om 3,4 Mkr.
I handikappnämndens budget för 2004 har nämnden avsatt 1 700 tkr i reserv
enligt kommunfullmäktiges direktiv.
Forts

§ 7 forts
Förslag till slutgiltig fastställande av internbudget för år 2004.
I nämndens budget antogs volymökningarna för år 2003 uppgå till 4000 tkr på
helårsbasis. Utfallet under året visar dock att volymökningarna uppgår till drygt
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5 100 tkr, varför nämnden har tvingats lösa upp hela sin avsatta reserv för att
kunna ha en internbudget i balans vid ingången av år 2004.
I förvaltningens förslag till internbudget inryms även budgetberedningens
ramjusteringar avseende administrativa besparingar om 121 tkr, ökade
lokalkostnader om 27 tkr samt medel för välfärdssamordnare om 80 tkr, totalt
uppgår ramjusteringarna till – 228 tkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden fastställer att den avsatta reserven 1 700 tkr används för
att balansera nettovolymökningar, samt
att i övrigt godkänna upprättad internbudget för handikappnämndens
verksamhet 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
____________________

Diarie
Ledngr

18 februari 2004

§8
Begäran om yttrande från JO.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att JO har anmodat
handikappnämnden att inkomma med yttrande hurvida det fattas något
kommunalt beslut angående avgifter mat korttidstillsyn samt mat
korttidsvistelse.
Ärende nr 01
Bilaga nr 01
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar bifogat förslag som yttrande till JO.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
____________________
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§9
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-01-21.
b) arbetsutskottets protokoll 2004-02-04.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2003.
d) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2004.
e) Yttrande över detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
____________________
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§ 10
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 173 Samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg.
§ 2 Kommunala val.
Kommunledningsförvaltningen
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för 2004.
Socialnämnden
Val av ledamot till kommunala handikapprådet.
Äldrenämnden
§ 3 Inrättande av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med
mångfacetterad psykisk, social och /eller somatisk problemantik.
Länsstyrelsen Blekinge Län
Tillsyn av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder.
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:108 Timbelopp för LASS år 2004.
Konsekvenser för de länsvisa mellankommunala utjämningssystemen
m.m.
2004:07 Dosexpedition av läkemedel via Apoteket.
2004:08 Ändring i förordningen (1991: 1278) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård..
Socialstyrelsen
SOSFS 2003:16 Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453).
SOSFS 2003:17 Försiktighetsmått med dricksvatten.
SOSFS 2003:18 Läkarens skyldighet att göra anmälan enligt 6 kap. 6 §
vapenlagen (1996:67).
SOSFS 2003:20 Hem för vård eller boende.
SOSFS 2004:01 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1990:16) om
metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på
indikation narkomnai.
Forts
§ 10 forts
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen Meddelandeblad
November –2003, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2004.
December- 2003, Försörjningsstöd 2004- om ändring i socialtjänstförordning
(2001:937).

18 februari 2004
Svenska kommunförbundet
Barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionshinder.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-11-19.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-12-10.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-10-30.
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-12-11.
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2004-01-19.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-11-12.
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2004-01-22.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens protokoll 2003-12-11.
____________________
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24 mars 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 24 mars 2004.
§ 11 Information av handikappförvaltningens nya områdeschefer.
§ 12 Förslag till beslut avseende omprövning av byggande avseende gruppboende på Bastasjö
Gård.
§ 13 Information om avtal med ekonomiska föreningen FemBo.
§ 14 Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 29 februari.
§ 15 Information om anvisningar för budgetuppföljning.
§ 16 Information om personalbokslut för handikappförvaltningen år 2003.
§ 17 Delegeringsbeslut
§ 18 Meddelanden.
____________________

1

24 mars 2004
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 24 mars 2004, kl 09.00-10.45

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Inga-Lill Olofsson (S)
Sofia Wenermyr (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Linnea Haraldsson, områdeschef §§ 11- 15, kl 09.00-10.00
Anne Ström, områdeschef §§ 11- 15, kl 09.00-10.00
Sofia Eberhagen, områdeschef §§ 11- 15, kl 09.00-09.50
Mikael Jansson §§ 15-16, kl 10.10- 10.45

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sonja Andersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Sonja Andersson

Paragraf: 11- 18

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 mars 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________

2

24 mars 2004
Elisabeth Arebark

3

24 mars 2004

4

Diarie
Ledngr

§ 11
Information av handikappförvaltningens nya områdeschefer.
Linnea Haraldsson vikarie kurator, Anne Ström och Sofia Eberhagen vikarie
som områdeschef presentera sig och informerar om sitt arbete som områdeschef.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr

24 mars 2004
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§ 12
Omprövning av byggande avseende gruppboende på Bastasjö gård.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningens
förslag om uppgörelse mellan Blekinge kommunerna och Vårdförbundet, att
förändra verksamheten på Sjöarp har i dags datum inte funnit gehör hos samtliga
kommuner.
Att inte Blekinge kommunerna har kommit överens om en förändring av Sjöarps
verksamhet, får konsekvenser för handikappnämndens möjligheter att erbjuda
två personer gruppboendeplats i Karlskrona, genom att det påverkar nämndens
möjlighet att igångsätta ett byggande av ett andra gruppboende för autistiska
personer i Bastasjö. Så länge den frågan inte är löst kan inte heller
handikappnämnden ge igångsättningsbesked till tekniska förvaltningen om en
upphandling och nybyggnation.
Konsekvensen om man bygger ett nytt gruppboende och om inte en lösning
kommer tillstånd avseende förändringen av Sjöarp, blir i värsta fall att
handikappnämnden står med lediga lägenheter i ett nyproducerat gruppboende
på Bastasjö.
Handikappförvaltningen föreslår att handikappnämnden upphäver tidigare beslut
om att bygga ett andra gruppboende på Bastasjö gård, med inflyttning hösten
2004.
Vidare bör handikappnämnden avvakta med slutgiltigt beslut om och när
byggande av gruppboende för autistiska tills nämnden fattar beslut om budget
för 2005, nämligen den 8 september i år.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden beslutar
att upphäva tidigare av handikappnämnden beslutad nybyggnation för
uppförande av ett gruppboende nr 2 på Bastasjö gård, samt
att avvakta med beslut om när uppförande av ett nytt boende med särskild
service för autistiska personer skall komma till stånd och slutlig finansiering av
detta, till handikappnämndens beslut om budget för år 2005.
Solveig Einarsdottir (V), Inga Lill Siggelsten (KD) och Sonja Andersson (S)
yrkar bifall.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Diarie

24 mars 2004
Ledngr

§ 13
Information om avtal med ekonomiska föreningen FemBo.
Ordförande Birger Wernersson informerar att FemBo ska har årsmöte den 29
mars och har därför fått uppskov till den 31 mars avseende att lämna in avtalet
till handikappförvaltningen. Den 31 mars kommer man även att lämna in
verksamhetsberättelse och årsbokslut.
Handikappförvaltningen beslutar
Att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
KS /KF
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§ 14
Budgetuppföljning per den 29 februari 2004.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med ca 3 Mkr för år 2004 och att
resultatet för årets första två månader uppgår till + 100 tkr.
Verksamhetens netto: personlig assistans, beräknade avvikelser: -2,3
Verksamhetens netto: Särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet, beräknade avvikelser: -0,9
Verksamhetens netto: Hemtjänst, sjukhem, servicehus, gruppboende och
korttidsboende beräknade avvikelser: -0,0
Verksamhetens netto: Övriga verksamheter, beräknade avvikelser: 0,0
Volymökningar
År 2003 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
5,1 Mkr.
I den av nämnden antagna budgeten prognostiserades volymökningarna till 4,0
Mkr.
En volymökning med 10% skulle för vår del innebära cirka 70 tillkommande
insatser årligen.
Kostnadsskillnaderna inom LSS kan vara mycket stora på individnivå. De kan
variera från 100 000 kronor per person och år upp till 2-3 miljoner kronor per
person och år och i extremfallet ännu mer. Detta gör det näst intill omöjligt att
planera för eller budgetera kommande volymökningar.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden beaktat redan
inträffade volymökningar om 2,6 Mkr. Ej inträffade volymökningar
prognostiserats till ytterligare 1 Mkr. Då förvaltningen gör månatliga
budgetuppföljningar revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell
verklighet. En prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i
omfånget 3 – 6 Mkr.
Handikappnämnden kan genom ianspråktagande av i budgeten avsatt reserv om
1,7 Mkr balansera volymökningar till en storleksordning om 1,3 Mkr.
Volymökningar därutöver kommer att påverka resultatet negativt med ett
motsvarande budgetöverskridande. Redan idag uppgår volymökningarna till 2,3
Mkr inom verksamheten personlig assistans samt 300 tkr. avseende förstärkning
inom våra särskilda boenden. Dessutom tillkommer resultatförsämring om
ca –300 tkr. Sammantaget ger detta ett förväntat resultat om – 3 Mkr för år 2004.
Forts
§ 14 forts
Budgetuppföljning per den 29 februari 2004.
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Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 29 februari, med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.

____________________

Diarie
Ledngr

24 mars 2004
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§ 15
Information om anvisningar för budgetuppföljning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att
budgetuppföljning med rapport till kommunfullmäktige skall ske under 2004
enligt Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens beslut ske i form av:
förenklade uppföljningsrapporter vid två tillfällen om året,
delårsbokslut vid två tillfällen under året,
rapport om nyupptäckta större avvikelser sedan föregående uppföljningstillfälle,
samt helårsredovisning i samband med bokslutet vid årets slut.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________________

Diarie
Ledngr
OC

24 mars 2004

§ 16
Personalbokslut år 2003.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om att handikappförvaltningen
har framtagit personalbokslut för år 2003.
Följande ingår i bokslutet;
Sjukdagar per anställd,
Antal anställda,
Antal årsarbetare,
Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
Timavlönad tid i årsarbetare,
Total arbetad tid, samt¨
Fyllnads/tid övertid per anställd
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 17
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-03-10.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2004.
c) Yttrande över detaljplan för del av MO 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för del av Senoren 9:11 m. fl, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
e) Yttrande över detaljplan för del av Allatorp 5:1 Alstugorna, Karlskrona
kommun, Blekinge Län (Pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Munspelet 2,3 och 5:4,
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
____________________
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§ 18
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 7 Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling.
§ 8 Demokratiutredningens förslag.
Länsrätten i Blekinge Län.
Beslut 2004-02-06, målnr 1337-03 E.
Dom 2004-03-01, målnr 816-03
Kammarrätten i Jönköpings Län
Protokoll 2004-03-03, målnr 439-04
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2004:21 Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006.
Svenska kommunförbundet
Tolktjänst och ledsagarservice.
Socialstyrelsen
SOSFS (M och S) Alfabetiskt register.
Blekinge FoU-enhet
Årsrapport, verksamhetsberättelse 2003.
Förtroendenämnden
Verksamhetsberättelse 2003.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-02-13.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens protokoll 2004-02-05.

12

28 april 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 28 april 2004.
§ 19 Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för funktionshindrade.
§ 20 Förslag till beslut avseende förslag till höjning av måltidspriser.
§ 21 Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål.
§ 22 Förslag till beslut om förändring av nu gällande delegationsreglemente för
handikappnämnden.
§ 23 Förslag till tidplan för behandling av budget 2005 och plan för 2006-2007.
§ 24 Information om FemBo:s svar på driftavtal för 2004-2005.
§ 25 Rapport om budgetavvikelser.
§ 26 Delegeringsbeslut
§ 27 Meddelanden.
____________________

1

28 april 2004
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 28 april 2004, kl 09.00-11.20

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Lennart Hansson (C)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Inga-Lill Olofsson (S)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
kl 09.00- 10.00 §§ 19-

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Per-Anders Nygård

Paragraf: 19- 27

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 maj 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr
Handläggare

§ 19
Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för
funktionshindrade.
Under januari - mars har det kommit in 51 ansökningar, utav dom ansökningarna
är det 35 som är förare och 16 som ansöker som passagerare.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr

28 april 2004

4

ÄN
KS/KF

§ 20
Förslag till beslut avseende höjning av måltidspriser.
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde 2004-03-24 att from 2004-04-01
höja priserna för måltider enligt följande:
Måltider
Tidigare pris
Frukost
21 kronor
Lunch
43 kronor
Kvällsmål
22 kronor
Summa per dygnsportion 86 kronor

Pris efter höjning
22 kronor
45 kronor
23 kronor
90 kronor

Höjningen motsvarar 4,6% dvs ca 2,5 % högre än prisutvecklingen i övrigt.
Motivet för den kraftigare höjningen är utebliven besparing genom övergång till
kyld mat.
Höjningen blir därmed ett inslag i äldrenämndens balansering av budgeten för år
2004.
Intäkterna för maten beräknas år 2004 öka med 1 000 tkr, varav ca 800 tkr ligger
utöver indexhöjningen. Tillägget till förbehållsbeloppet för måltider räknas upp
motsvarande höjningen, vilket leder till lägre omsorgsavgift i en hel del fall.
Vidare ökar jämkningen för mat i flera fall. Nettoeffekten borde bli 500 tkr i
budgetförstärkning i äldrenämndens budget.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att i enlighet med äldrenämndens beslut från 2004-03-24 om höjning av
måltidspriser, besluta att from 2004-04-01 ta ut följande måltidsavgifter:
- frukost
22 kronor
- lunch
45 kronor
- kvällsmål 23 kronor
att höjningen gäller de personer under 65 år i äldreförvaltningens särskilda
boende där handikappförvaltningen köper platser och äldreförvaltningens
dagcentraler, samt
att höjningen gäller de personer i handikappförvaltningen som har särskilt
boende genom beslut enligt socialtjänstlagen, t ex Smaragden, Lagunen och
Ringöhemmet.
Forts
§ 20 forts

28 april 2004
Förslag till höjning av måltidspriser.
Lennart Hansson (C) informerar om att äldrenämnden har tagit ut höjning på
handikappnämndens vårdtagare för april trots att vi inte har tagit något beslut i
handikappnämnden.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att pengarna kommer att
betalas tillbaka retroaktivt.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Borgliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag enligt § 18 på
handikappnämndens AU 2004-04-14.
____________________

Diarie
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Ledngr

§ 21
Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål.
Inge Boman redovisar att handikappförvaltningen har genomfört
utvärdering av nämndens serviceutfästelser för 2003 genom enkäter och
intervjuer.
Utvärderingen visar på goda resultat och uppnådda mål vad beträffar
förtroende för personalen, bemötande, beviljade insatser tillgodosedda,
delaktighet och inflytande i daglig verksamhet och sysselsättning och
HSL-insatser. I andra avseenden, t ex kultur och fritid, individuella planer,
ankomstsamtal, individuella rehabiliterings- eller habiliteringssamtal
ligger resultatet något under den fastställda utfästelsen.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med arbetsutskottet väga in 2004
års resultat av utvärderingen i en eventuell revidering av handikappnämndens
mål för 2005, samt att återkomma med förslag om mål för 2005 till nämndens
möte i juni.
Solveig Einarsdottir (V) och Per-Anders Nygård (S) yrkar att
handikappnämndens ordförande får i uppdrag att ta intiativ till att en
samverkansgrupp bildas emellan landstingetshabilitering och kommunernas
förvaltningar, för att arbeta fram hur familjer med funktionshindrade barn och
ungdomar kan få rätt stöd.
Handikappnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med arbetsutskottet väga in 2004
års resultat av utvärderingen i en eventuell revidering av handikappnämndens
mål för 2005, samt att återkomma med förslag om mål för 2005 till nämndens
möte i juni, samt
att handikappnämndens ordförande får i uppdrag att ta iniativ till att en
samverkansgrupp bildas.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 22
Förslag till beslut om förändring av nu gällande delegationsreglemente för
handikappnämnden.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämndens
verksamhet regleras av reglemente antaget av kommunfullmäktige i Karlskrona
2001-04-26.
Den nu gällande delegationsordningen som reglerar beslutanderätten från nämnd
till förvaltning antogs den 13 februari 2002 av handikappnämnden. Reglementet
har reviderats av handikappnämnden 2002-12-17.
Handikappförvaltningen lämnar nedan förslag till ändringar och kompletteringar
i nu gällande delegationsreglemente.
Förändringar rörande delegering avseende SoL har gjorts enligt följande:
1.13, 1.14, 1.15.
Förändringar rörande delegering avseende Övrig reglerad verksamhet har gjorts
enligt följande:
3.18, 3.19, 3.21, 3.25.
Förändringar rörande delegering avseende Ekonomiadministration har gjorts
enligt följande:
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.25, 4.26.
Förändringar rörande delegering avseende personaladministration har gjorts
enligt följande:
5.15, 5.20.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att fastställa reviderat delegationsreglemente för sin verksamhet i enlighet med
upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
KLEF

28 april 2004

§ 23
Förslag till tidplan för behandling av budget 2005 och plan för 2006-2007.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningen
har upprättat ett förslag till tidplan för budgetarbetet 2005 och plan för 20062007.
Tidplanen utgår från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om
direktiv till ombudgetering för 2004 och budgetdirektiv för 2005 samt plan för
2006-2007.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till tidplan för handikappnämnden och
handikappförvaltningens budgetarbete och plan för 2006-2007.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 24
Information om FemBo:s svar på driftavtal för 2004-2005.
Ordförande Birger Wernersson informerar om att man har haft en träff med
FemBo den 22 april.
Förvaltningschef Anders Nordberg har fått i uppdrag av ordförande att
tydliggöra hur en jämförelse mellan gruppboendet Fembo och V Prinsgatans
gruppboende faller ut.
Bilaga 11
FemBo fick underlaget på jämförelsen faxat till sig den 27 april, samt var
inbjudna att träffa förvaltningschefen Anders Nordberg och ordförande på
morgonen den 28 april. FemBo tackade nej till inbjudan
Enligt förvaltningschef Ander Nordberg är den 30 april absolut sista datum för
ett svar avseende avtalet. Detta för att förvaltningschef måste ha tiden fram till
den 30 september för att förenkla ett eventuellt övertagande av verksamheten
och garantera de 5 personer som bor på FemBo fortsatta insatser enligt LSS.
Skulle det trots förmodan inte komma in något svar så skall det tolkas som att
FemBo ej vill driva sin verksamhet längre.
Handikappnämnden ajournerar sig mellan kl 10.50-10.55
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Diarie
Ledngr
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§ 25
Rapport om budgetavvikelser.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämndens
budget fortfarande beräknas visa en avvikelse med ca 3 Mkr för år 2004.
För april månad kommer ett delårsbokslut att göras och det kommer att
redovisas på handikappnämndens sammanträde i maj månad.
Handikappnämndens AU beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

10
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§ 26
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-04-14.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2004.
c) Yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
e) Yttrande över detaljplan för Norra Backe, del av Verkö 3:1 m.fl, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Information angående konsekvenser av tidigare beslut, att kostnad för
gemensamhetsutrymmet i gruppboendet skall ingå i hyran.
g) Förslag till beslut avseende inkommen begäran om hyresnedsättning.
Lena Hjorth (Fp) undrar hur har det gått i ärendet § 17 g. Förslag till beslut
avseende inkommen begäran om hyresnedsättning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att en sänkning av hyran har
gjorts på samtliga boende på S.Bellevuevägen och Kronotorpsvägen, undantag
har dock gjorts på som har en individuell prövning sen tidigare
____________________
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§ 27
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 39 Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 45 Svar på motion om personlig hemservice för funktionshindrade.
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2004-2013.
Äldrenämnden
§ 19 Förslag till höjning av måltidspriser och hyror.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2004:32 Kommunen som assistansanordnare- avtal m.m.
Socialstyrelsen
SOSFS (M och S) numeriskt register.
SOSFS 2004:2 föreskrifter
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-03-17.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-03-11.
____________________
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25 maj 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 maj 2004.
§ 28 Förslag till fortsatt verksamhet för personliga ombud..
§ 29 Delårsbokslut per den 30 april och förslag till åtgärder.
§ 30 Förslag till yttrande till Länsstyrelsen avseende FemBo:s ansökan om tillstånd att driva
boende med särskild service.
§ 31 Delegeringsbeslut
§ 32 Meddelanden.
____________________
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25 maj 2004
Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 25 maj 2004, kl 14.00-15.05

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Inga Lill Siggelsten (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Kerstin Andersen

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Kerstin Andersen

Paragraf: 28- 32

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juni 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr

§ 28
Förslag till fortsatt verksamhet för personliga ombud.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att verksamheten med
personliga ombud har drivits i Blekinge sedan mars 2002 av Vårdförbundet
(Vfb) i Blekinge på uppdrag av Blekingekommunerna.
Två tillsvidaranställda ombud har sedan starten ansvarat för
ombudsverksamheten i hela Blekinge.
Verksamheten finansieras med statsbidrag om cirka 302 000 kr per ombud och
år. De kostnader som tillkommer utöver statsbidraget, finansieras av länets
kommuner enligt principen 40 – 20 – 20 - 10 – 10 procent. För Karlskronas del
motsvarar detta 195 196 kronor. (2004 års kostnadsnivå).
Verksamheten utökades med två ombud 2003-09-01 under en prövoperiod av ett
år. Hela kostnaden för dessa ombud finansieras av Länsstyrelsen.
Karlskrona kommuns handikappnämnd fattade beslut, 2001-08-22, i samband
med budget för 2002 om att delta på nivå 1 vilket innebar en kostnad för
Karlskrona om 134 080 kr. (2002 års kostnadsnivå).
Nivå 1 innebar två heltidsanställda ombud i hela länet varav 80% av en
heltidstjänst skulle tjänstgöra i Karlskrona.
I samband med beslutet föreslogs till Vårdförbundet att verksamheten i Vfb:s
regi skulle ske i projektform under en tvåårsperiod med utvärdering 2004.
Utvärderingen av personliga ombudsverksamheten i Blekinge har genomförts
första kvartalet 2004 av OFUS/Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark .
Sammanfattning av utvärderingen har bilagts.
Vårdförbundet har i brev till kommunerna begärt svar om hur man ställer sig till
den fortsatta verksamheten efter den 1:e september 2004, i Vfb:s regi och i
vilken omfattning.
Vfb har föreslagit två nivåer för den fortsatta verksamheten.
1.Två ombud som delar på verksamheten i samtliga Blekingekommuner till en
kostnad för Karlskrona kommun och handikappnämnden om 195 196 kr.
2. Fyra ombud som delar på verksamheten i samtliga Blekingekommuner, till en
kostnad för Karlskrona kommuns handikappnämnd om 377 520 kr.
Forts
§ 28 forts

25 maj 2004
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Förslag till fortsatt verksamhet för personliga ombud.
Handikappförvaltningen har upprättat 5 stycken olika förslag till hur
verksamheten skall bedrivas avseende ansvar, utformning och nivåbemanning.
Handikappförvaltningen förordar i första hand alternativ 5: att
handikappnämnden själva driver verksamheten i egen regi med ett ombud. En
bedömning är att med motsvarande kostnader om 195 196 kr som
handikappnämnden har idag till Vfb för 80 % ombud, skulle man själv kunna
driva verksamheten med ett heltidsanställt ombud.
Kontakter med Länsstyrelsen har tagits angående en eventuell ansökan om
statsbidrag för ett ombud. Beskedet där var att man i första hand kommer att
prioritera en ansökan från Vfb och i andra hand från Karlskrona kommun.
Förutsättningen för alternativ 5, är att Karlskrona kommuns handikappnämnd till
Länsstyrelsen ansöker om ersättning motsvarande 302 000 tkr och att i budgeten
för 2004 anvisade medel för personliga ombud avsätts för egen
ombudsverksamhet.
I andra hand om inte statsbidrag erhålls från Länsstyrelsen är det mest lämpligt
att handikappnämnden ger Vfb fortsatt uppdrag att driva verksamheten med
personliga ombud motsvarande nuvarande kostnad för Karlskrona kommuns
handikappnämnd enligt alternativ 2 eller 4.
Efter kontakter med VFB i dag på morgonen, bekräftar vd:n att förhandlingar
pågår med externa finansiärer om ett 3:e ombud och finansiering av detta.
Besked om utfallet av förhandlingen skall meddelas Blekinge kommunerna nästa
vecka. På grund av detta bör ej beslut i ärendet fattas vid dagens möte.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att from 2005-01-01 driva verksamheten med personliga ombud i egen regi,
att till Länsstyrelsen ansöka om ersättning motsvarande en heltid personligt
ombud, samt
att för 2005 avsätta motsvarande 2004 års budgetkostnader för verksamheten
med personliga ombud.
Inga Lill Siggelsten (KD) och Lena Hjorth (FP) yrkar återremiss på ärendet.
Sonja Andersson (S) och Solveig Einarsdottir (V) yrkar bifall till Inga Lill
Siggelsten och Lena Hjorts yrkande.
Handikappnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen.
____________________
Diarienr
Ledngr
KS/KF
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§ 29
Delårsbokslut per den 30 april och förslag till åtgärder.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med ca 3 Mkr för år 2004 och att
resultatet för årets första fyra månader uppgår till - 276 tkr.
Verksamhetens netto: personlig assistans, Beräknade avvikelser:
3,1
Verksamhetens netto: särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet, beräknade avvikelser: +0,0
Verksamhetens netto: hemtjänst, sjukhem, servicehus, gruppboende och
korttidsboende, beräknade avvikelser: +0,5
Verksamhetens netto: övriga verksamheter, beräknade avvikelser: 0,0

-

Volymökningar
År 2003 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
5,1 Mkr. I den av nämnden antagna budgeten prognostiserades volymökningarna
till 4,0 Mkr.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden beaktat redan
inträffade nettovolymökningar om 3,0 Mkr. Ej inträffade volymökningar
prognostiserats till ytterligare 0,5 Mkr. Då förvaltningen gör månatliga
budgetuppföljningar revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell
verklighet. En prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i
omfånget 3 – 6 Mkr.
Förslag till åtgärder vid befarad negativ avvikelse
Handikappnämnden skall i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning,
vidta åtgärder i syfte att förhindra eventuella överskridande av tilldelad
budgetram.
Förvaltningen har prövat möjligheten att skyndsamt förhindra den
prognostiserade uppkomna avvikelsen om – 3 Mkr. Att omedelbart gå in och
göra åtgärder inom LSS verksamheten är inte möjligt utifrån gällande
lagstiftning. Handikappförvaltningen bedriver LSS verksamheten med stor
rationalitet och effektivitet utifrån tilldelade medel, allt i enlighet med gällande
lagstiftning. Dessutom inriktar förvaltningen sitt arbete mot att alltid bli mer
effektiv och finna de mest rationella lösningarna med bibehållen kvalité. Detta
görs bl.a. i samverkan med KKKHV- kommunerna. Att förändra verksamheten
är oftast ett mer långsiktigt arbete än vad som kan åstadkommas på några
månader.
Forts

§ 29 forts
Delårsbokslut per den 30 april och förslag till åtgärder.
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Att tillämpa den s.k. ”osthyveln” är föga tillämpbart inom handikappnämndens
verksamhet. Möjligtvis kan man inom de ärenden som omfattas av
Socialtjänstlagen (SoL) minska kvalitén. Dock handlar det om ca 15% av
nämndens verksamhet m.a.o. en mycket liten del.
Företrädesvis återfinns denna verksamhet inom psykiatrin. Att ta bort
verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten. Endast någon
enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle kunna
ifrågasättas. Detta bör i så fall prövas i samband med 2005 års budget.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår därför till nämnden att till kommunfullmäktige
vädja om förståelse för den problematik i form av ökade kostnader som
lagstiftningen orsakar nämnden och kommunen.
Handikappnämnden kan, genom ianspråktagande av i budgeten avsatt reserv om
1,7 Mkr, balansera volymökningar till en storleksordning om 1,3 Mkr.
Volymökningar därutöver kommer att påverka resultatet negativt med ett
motsvarande budgetöverskridande. Redan idag uppgår volymökningarna till 3,1
Mkr inom verksamheten personlig assistans samt 300 tkr avseende förstärkning
inom våra särskilda boenden. Dessutom tillkommer resultatförsämring om ca –
870 tkr. Sammantaget ger detta ett förväntat resultat om – 3 Mkr för år 2004.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 30 april, med tillhörande
prognos för årets utfall,
att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004, samt
att till kommunfullmäktige vädjar om förståelse i den händelse att
handikappnämnden inte klarar av att driva sin verksamhet inom given ram.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 30
Förslag till yttrande till Länsstyrelsen avseende FemBo:s ansökan om
tillstånd att driva boende med särskild service.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Den ekonomiska
föreningen FemBo i Karlskrona har till Länsstyrelsen inkommit med ansökan
om att driva ett boende med särskild service för vuxna funktionshindrade
personer.
Jämlikt 8 § Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade bereds
handikappnämnden möjlighet att yttra sig över ansökan.
Det är ytterst kommunen som ansvarar för att tillhandahålla insatsen bostad med
särskild service för vuxna och enskild verksamhet förutsätter ett avtal med
kostnadsansvarig kommun. Därför har den nämnd som leder LSS-verksamheten
i den kommun där verksamheten är belägen ett tillsynsansvar och en
inspektionsrätt.
Förslag till yttrande:
Handikappförvaltningen finner att gruppbostadens lägenheter är fullvärdiga och
så utformade och lokaliserade att den uppfyller intentionerna i LSS.
Vi finner också att verksamheten är grundad på respekt för den enskildes rätt till
självbestämmande och integritet.
Personalen som är anställd i boendet har den utbildning och erfarenhet som kan
krävas för varje specifik uppgift och är också tillräcklig för att ett gott stöd, god
service och omvårdnad kan ges i enlighet med att tillförsäkra de boende goda
levnadsvillkor.
Likaså har den person som är utsedd att förestå verksamheten en erforderlig
utbildning och kompetens för att kunna leda och organisera arbetet i
gruppbostaden.
Enligt handikappförvaltningens mening bör FemBo göras uppmärksam på, att
den högskoleutbildning som personen innehar och som är utsedd att förestå
verksamheten, inte är den mest relevanta för att kunna omsätta gällande
lagstiftning och intentioner i praktisk handling. En kompetensutveckling inom
området bör eftersträvas.
Forts

§ 30 forts
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Förslag till yttrande till Länsstyrelsen avseende FemBo:s ansökan om
tillstånd att driva boende med särskild service.
Verksamhetens mål, inriktning och innehåll är kort beskrivna i ansökan till
Länsstyrelsen. Ett mer utförligt och konkret måldokument vore till fördel för
verksamheten. Ett måldokument där det framgår förutom vilka mål som gäller
för verksamheten också anges vilka mätmetoder som används för att utvärdera
och kvalitetssäkra verksamheten.
Riktlinjer för klagomålshantering bör utvecklas, inte bara för klagomål komna
från personal utan också från övriga i verksamheten berörda personer t.ex.
hyresgäster, anhöriga, gode män.
Riktlinjer bör tas fram för anmälningsplikt enligt Lex Sarah, (14 kapitlet 2 §
Socialtjänstlagen), samt för anmälningsplikt enligt Lex Maria och lokal
avvikelsehantering. (6 kap. 4 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område)
Klara rutiner för hur dokumentation av verksamheten skall ske är nödvändigt av
bl.a. rättsäkerhets- och omvårdnadsskäl och för att möjliggöra kvalitetssäkring,
uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten. Förutom ovan nämnda
mål, uppföljning, utvärdering och riktlinjer bör dokumentationen innehålla,
händelser av vikt, avvikelser och planering av omvårdnaden.
Det bör också klart anges hur förvaring sker av det dokumenterade materialet för
att obehöriga inte skall få tillgång till detta.
Gallring av det dokumenterat materialet skall ske enligt arkivlagen (1990:782)
och i nära samarbete med kommunen. Om verksamheten läggs ner skall
materialet övergå till kommunen.
De som bor i en gruppbostad har rätt till en god hälso- och sjukvård. FemBo har
i sin ansökan till Länsstyrelsen inte angett hur man tänker tillse att hälso- och
sjukvård garanteras de boende i gruppbostaden. En plan för detta bör tas fram.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att anta upprättat yttrande som sitt eget avseende FemBo:s ansökan till
Länsstyrelsen om att få tillstånd att driva verksamhet med särskild service för
vuxna enligt LSS 9:9 §, samt
att yttrandet översänds till Länsstyrelsen.
Inga Lill Siggelsten (KD) överlämnar ett eget yrkande från borgerliga gruppen
och yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Bilaga 12
Forts
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tillstånd att driva boende med särskild service.
Sonja Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot
Inga Lill Siggelstens och den borgerliga gruppens yrkande.
Ordföranden finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att anta upprättat yttrande som sitt eget avseende FemBo:s ansökan till
Länsstyrelsen om att få tillstånd att driva verksamhet med särskild service för
vuxna enligt LSS 9:9 §, samt
att yttrandet översänds till Länsstyrelsen.
____________________

25 maj 2004

§ 31
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Delegeringsbeslut
a) arbetsutskottets protokoll 2004-05-12.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2004.
c) Yttrande över detaljplan för Pottholmen etapp 1.
d) Yttrande över detaljplan för Annebo 8 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge
Län.
e) Yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 32
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 48 Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun.
§ 49 Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun.
§ 53 Budgetuppföljning februari månad 2004.
Kommunfullmäktige
§ 51 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 58 Investeringstillstånd för IT-vision 2004.
§ 62 Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2003.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2004:34 Vårproposition 2004.
2004:36 Kombinationsutbildning- tidsbegränsad utbildningssatsning 2004-2005.
2004:39 Vårdnadsöverflyttning till familjehems föräldrar –avtal.
Kurser inkomna till handikappnämnden
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-04-21.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-04-15.
Förtroendenämndens protokoll 2004-04-13.
Vårdförbundet
Vårdförbundets protokoll 2004-04-01.
____________________

23 juni 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 23 juni 2004.
§ 33 Utdelning av kvalitetspris till verksamhet inom handikappnämndens ansvarsområde.
§ 34 Budgetuppföljning per den 31 maj 2004.
§ 35 Förslag till budgetdirektiv från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet för år
2005-2007.
§ 36 Information om eventuella konsekvenser för handikappnämnden angående ovan
budgetdirektiv.
§ 37 Förslag till yttrande över motion angående möjlighet för äldre och handikappade att få
komma
i åtnjutande av rehabilitering eller olika former av äldreboende i ett varmt och soligt klimat.
§ 38 Förslag till yttrande över motion gällande utbildning av fordonsförare
vid färdtjänst.
§ 39 Förslag till beslut angående handlingsplaner för utvärdering av
handikappnämndens mål.
§ 40 Förslag till beslut angående enkät om uppföljning av handikappnämndens mål.
§ 41 Förslag till beslut om arvoden till familjehem.
§ 42 Förslag till beslut avseende fortsatt verksamhet med resor till och från
daglig verksamhet.
§ 43 Förslag till beslut avseende återremiss av ärende, fortsatt verksamhet
för personliga ombud.
§ 44 Meddelanden.
§ 45 Delegeringsbeslut.
§ 46 Förnyat yttrande angående taxebesluts innehåll till JO med dnr 4931-2003.
§ 47 Rapport avseende lägesbeskrivning om genomförd nivåbedömning i gruppboende/LSS
och eventuella konsekvenser av denna.
§ 48 Sommarhälsning
____________________
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Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 23 juni 2004, kl 09.00- 11.00

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom §§ 33-34 kl 09.00-09.40
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare §§ 33
kl 09.00-09.30
Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 47 kl 10.20-10.50

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Anders Ovander

Paragraf: 33- 48

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 juni 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diarie
Ledngr

§ 33
Utdelning av kvalitetspris till verksamhet inom handikappnämndens
ansvarsområde.
Handikappnämnden i Karlskrona har utsett sitt årliga kvalitetspris till
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Årets kvalitetspris utdelas till följande verksamheter:
1:a pris om 13 000 kronor utdelas till:
Gruppen personliga assistenter inom områderna, Trossö, Rödeby, Nättraby samt
del av mellanstaden.
Motivering: Gruppen har på ett föredömligt sätt utvecklat ett kvalitetstänkande i
upprättandet av en handlingsplan. Planen är tydlig, konkret och lättförstålig och
har som yttersta syfte att förbättra kvalitén för den funktionshindrade.
2:a pris om 8 000 kronor utdelas till:
Gruppen personliga assistenter inom områderna, Lyckeby, Jämjö, samt del av
mellanstaden.
Motivering: Gruppen har arbetat fram en handlingsplan för sin verksamhet,
vilken både skapar högre kvalitet för den funktionshindrade och bidrar till en bra
och tydlig struktur i sättet att arbeta.
3:e pris om 3 000 kronor utdelas till:
Gruppen vårdare och handledare inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet.
Motivering: Gruppen har genom införandet av inividuella handlingsplaner klarat
av att uppfylla de för sin verksamhet berörda målen i handikappnämndens
måldokument fyra byggstenar.
Representanter från de tre vinnande lagen närvarar vid prisutdelningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 34
Budgetuppföljning per den 31 maj 2004.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappförvaltningen att
handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med ca 3 Mkr för år 2004.
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos ( i februari) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.
Verksamhetens netto: personlig assistans, beräknade avvikelser:
3,2
Verksamhetens netto: särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet, beräknade avvikelser: -0,1

Verksamhetens netto: hemtjänst, sjukhem, servicehus, gruppboende och
korttidsboende, beräknade avvikelser: +0,5
Verksamhetens netto: Övriga verksamheter, Beräknade avvikelser: 0,0
Volymökningar.
År 2003 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
5,1 Mkr.
I den av nämnden antagna budgeten prognostiserades volymökningarna till 4,0
Mkr.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden beaktat redan
inträffade nettovolymökningar om 3,3 Mkr. Ej inträffade volymökningar
prognostiserats till ytterligare 0,5 Mkr. Då förvaltningen gör månatliga
budgetuppföljningar revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell
verklighet. En prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i
omfånget 3 – 6 Mkr.
Handikappnämnden kan, genom ianspråktagande av i budgeten avsatt reserv om
1,7 Mkr, balansera volymökningar till en storleksordning om 1,3 Mkr.
Volymökningar därutöver kommer att påverka resultatet negativt med ett
motsvarande budgetöverskridande. Redan idag uppgår volymökningarna till 3,2
Mkr inom verksamheten personlig assistans samt 300 tkr avseende förstärkning
inom våra särskilda boenden och ytterligare ca 300 tkr inom skolbarnstillsynen.
Dessutom tillkommer resultatförsämring om ca –1 100 tkr. Sammantaget ger
detta ett förväntat resultat om – ca 3 Mkr för år 2004.
Förslag till åtgärder vid befarad negativ avvikelse.
Forts

§ 34 forts
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Budgetuppföljning maj 2004
Handikappnämnden skall i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning,
vidta åtgärder i syfte att förhindra eventuella överskridande av tilldelad
budgetram.
Förvaltningen har prövat möjligheten att skyndsamt förhindra den
prognostiserade uppkomna avvikelsen om – 3 Mkr. Att omedelbart gå in och
göra åtgärder inom LSS verksamheten är inte möjligt utifrån gällande
lagstiftning. Handikappförvaltningen bedriver LSS verksamheten med stor
rationalitet och effektivitet utifrån tilldelade medel, allt i enlighet med gällande
lagstiftning. Dessutom inriktar förvaltningen sitt arbete mot att alltid bli mer
effektiv och finna de mest rationella lösningarna med bibehållen kvalité. Detta
görs bl.a. i samverkan med KKKHV- kommunerna. Att förändra verksamheten
är oftast ett mer långsiktigt arbete än vad som kan åstadkommas på några
månader.
Att tillämpa den s.k. ”osthyveln” är föga tillämpbart inom handikappnämndens
verksamhet. Möjligtvis kan man inom de ärenden som omfattas av
Socialtjänstlagen (SoL) minska kvalitén. Dock handlar det om ca 15% av
nämndens verksamhet, m.a.o. en mycket liten del.
Företrädesvis återfinns denna verksamhet inom psykiatrin. Att ta bort
verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten. Endast någon
enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle kunna
ifrågasättas. Detta bör i så fall prövas i samband med 2005 års budget.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår därför till nämnden att till kommunfullmäktige
vädja om förståelse för den problematik i form av ökade kostnader som
lagstiftningen orsakar nämnden och kommunen.
Handikappnämndens Au föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 maj, med tillhörande
prognos för årets utfall
att uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004
att till kommunfullmäktige vädjar om förståelse i den händelse att nämnden inte
klarar av att driva sin verksamhet inom given ram
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 35
Förslag till budgetdirektiv från socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet för år 2005-2007.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har arbetat fram ett
förslag till budgetdirektiv för år 2005-2007, samt att man har fått förslag
till direktiv för treårsbudget 2005-2007 av kommunledningsförvaltningen.
Dokumenten som man har fått är mycket otydliga och man vet inte riktigt
vad man avser med texten reserver som avser LSS och
utbildningsnämndens verksamhet och som finns kvar under
kommunstyrelsen minskas med 5Mkr årligen.
Om den av Kommunfullmäktige tidigare beslutade reserven om 3 Mkr för
2005, avseende volymökningar inom LSS- området är borta, ser
budgetläget mycket oroväckande ut för handikappnämnden.
Övrigt i budgetdirektiven som påverkar handikappnämndens budgetarbete är, att
varje nämnd för att skapa utrymme för ofrånkomliga volym- och
kvalitetsökningar förutsätts nämnderna, precis som förra året genomföra
rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1% av varje
nämnds kostnader, samt att som tidigare år bör nämnderna i sina budgetförslag i
år avsätta minst 1% av sin tilldelade ram till en säkerhetsmarginal för nämnden.
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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Klef
§ 36
Information om eventuella konsekvenser för handikappnämnden angående
ovan budgetdirektiv.
Handikappnämnden förutsatte i sitt budgetbeslut för 2004 och plan för 2005 att
reserven för volymökningar inom LSS området om 3 Mkr kunde nyttjas till att
starta i gång en nybyggnation av ett gruppboende på Annebo. Om reserven inte
kan disponeras för 2005, befinner handikappnämnden sig i en besvärlig
situation.
Ska man stoppar nybyggnationen på grund av att det inte finns några pengar
utifrån dom budgetdirektiv som är lagda eller ska man göra omprioriteringar i
budgeten.
Nämnden bör ta ett beslut vad man ska göra avseende Annebo.
Volymökningar inom LSS området förkommer också avseende skolbarnstillsyn
och daglig verksamhet.
Handikappförvaltningens administrativa verksamhet är mycket hårt ansatt.
Arbetsmiljön är inte tillfredställande och förstärkningar är oundvikliga inför
2005.
Detta ska ställas mot Kommunfullmäktiges direktiv om administrativa
besparingar under 2005, för handikappnämndens del 125 000 kr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att förvaltningen arbetar fram budgetförslag utifrån dom budgetdirektiv som
finns.
Jan Spjuth (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad som inte
ryms inom ram, men som behövs för oförändrad kvalité. Bilaga 14
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att förvaltningen arbetar fram budgetförslag utifrån dom budgetdirektiv som
finns, samt
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad som inte ryms inom ram, men
som behövs för oförändrad kvalité.
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§ 37
Förslag till yttrande över motion angående möjlighet för äldre och
handikappade att få komma i åtnjutande av rehabilitering eller olika
former av äldreboende i ett varmt och soligt klimat.
Täby kommun och privata HSB Omsorg AB samarbetar för att starta ett
äldreboende på Kanarieöarna. Anläggningen planeras i kommunen Telde,
15 minuters bussresa från flygplatsen på Gran Canaria. En stor del av
personalen ska vara svensk. Telde kommun kommer att anordna
svenskkurser för de spanska anställda.
Hemmet är tänkt att få 60 rum med dubbelt så många bäddar, även anhöriga
ska ha möjlighet att få komma med. Verksamheten beräknas komma igång
2006.
Handikappnämnden ansvarar för omsorgen om yngre funktionshindrade
personer under 65 år som har insatser enligt socialtjänstlagen SoL och
funktionshindrade i alla åldrar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS.
Handikappförvaltningen bedömer att flertalet yngre funktionshindrade som
skulle vara i behov av rehabilitering i varmare klimat bor i ordinärt boende.
Rehabiliteringsansvaret för dessa åvilar landstinget enligt gällande
ansvarsfördelning av äldre- och handikappomsorgen i Blekinge.
Yngre funktionshindrade personer som bor i särskilt boende har rätt till
sysselsättning, daglig verksamhet eller arbete.
Handikappförvaltningen anser därmed inte att det finns anledning att utreda
frågan vidare ur de yngre funktionshindrades perspektiv.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Anders Ovander (M) och Lena Hjorth (FP) yrkar att handikappnämnden
tillstyrker motionen.
Solveig Einarsdottir (V) och Sonja Andersson (S) yrkar att motionen avslås.
Forts

§ 37 forts
Förslag till yttrande över motion angående möjlighet för äldre och
handikappade att få komma i åtnjutande av rehabilitering eller olika
former av äldreboende i ett varmt och soligt klimat.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders förslag till att tillstyrka
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motionen mot Sonja Anderssons förslag att avslå motionen.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat att avslå motionen.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Anders Ovanders förslag röstar JA och den som biträder Sonja
Anderssons förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstning utfaller
med 6 JA och 7 NEJ röster.
NEJ röstade, Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Ingrid Clausen, Lars
Eklund, Sonja Andersson, Per-Anders Nygård och Kerstin Andersen.
JA röstade, Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael
Lejdeby och Maj Olsson.
Handikappnämnden har således beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____________________
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§ 38
Förslag till yttrande över motion gällande utbildning av fordonsförare
vid färdtjänst.
Motionen hänvisas till Karlskrona kommuns Handikappolitiska program där det
finns ett mål under standardregeln Personalutbildning som lyder:
Staterna är ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning för all
personal som deltar i planeringen och genomförandet av program och service
för människor med funktionsnedsättning.
Målet för Karlskrona kommun under denna standardregel är:
att all personal som verkar inom kommunal planering, verksamhet och service
får lämplig utbildning. Alla invånare i Karlskrona kommun har rätt till ett
värdigt bemötande av kommunens anställda.
Motionären tar i motionen upp behovet av att förarna inom färdtjänsten ges
nödvändig sjukvårdsutbildning.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att förarna av färdtjänstbussarna ges nödvändig sjukvårdsutbildning
Ansvaret för färdtjänsten ligger hos Blekingetrafiken. Karlskrona kommun har
delgett Blekingetrafiken det Handikappolitiska programmet.
Blekingetrafiken uppger med anledning av motionen ovanstående:
I gällande avtal med de berörda entreprenörerna kräver Blekingetrafiken att
förarna skall ha genomgått utbildning i första hjälpen, hjärt/lungräddning och
brand/räddning trafiksäkerhet samt handikappförståelse och lyftteknik.
Utbildningar enligt Blekingetrafikens krav har genomförts hos bland annat Röda
Korset och Emmaboda Trafikövningsplats AB.
I Röda Korsets utbildning Färd med omtanke för färdtjänstchaufförer ges
deltagarna kunskaper och färdigheter i bemötande och omhändertagande vid
transport av funktionshindrade. Utbildningen innehåller följande delmoment:
Första hjälpen, Hastigt insjuknande, Afasi, Demens, Funktionshindrade,
Bemötande, Lyft samt förflyttningar, Inlevelseövningar och
Tillämpningsövningar.
Forts

§ 38 forts
Förslag till yttrande över motion KS 2004.65.737 ifrån
Sverigedemokraterna gällande utbildning av fordonsförare vid färdtjänst
Utbildningen hos Emmaboda trafikövningsplats AB omfattar delmomenten:
Teoretisk och praktisk utbildning i risktänkande, körning på halt underlag,
hjärt/lungräddning och brandräddning.
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Det är Blekingetrafikens uppfattning att entreprenörerna uppfyller de krav som
ställts i de tecknade avtalen för att på ett säkert, ändamålsenligt och tryggt sätt
kunna genomföra resorna för färdtjänstkunderna i Blekinge.
Handikappnämnden upphandlar resor till/från daglig verksamhet. I avtalet med
entreprenören ställer handikappnämnden krav på att förarna ska vara utbildade
för ändamålet och vara väl förtrogna med funktionshindrade personer och ta
hänsyn till de speciella behov som finns.
I enlighet med ovan redovisad utbildning avseende färdtjänst och resor daglig
verksamhet, anser handikappförvaltningen att erforderlig utbildning föreligger
för att utföra uppdraget.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden föreslår
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie
Ledngr
OC
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§ 39
Förslag till beslut angående handlingsplaner för utvärdering av
handikappnämndens mål.
Verksamhetschef och myndighetschef har fått i uppdrag att beskriva hur man
utifrån utvärderingen av målen, de fyra byggstenarna, vidtar åtgärder i de fall där
resultat av utfästelserna inte kom upp i fastställd nivå.
De utfästelser områden som inte kom upp till beslutad nivå är :
Ankomstsamtal- Byggsten 1, serviceutfästelse 6,
Rehabiliteringssamtal- och eller habiliteringskonferens- byggsten 3,
serviceutfästelse 6,
Kultur- och fritidsutbud- byggsten 3, serviceutfästelse 1,
Individuell plan- byggsten 2, serviceutfästelse 2,
Kontaktperson- byggsten 2, serviceutfästelse 3,
Kontaktperson- byggsten 2, serviceutfästelse 5,
Anhörigträff- byggsten 4, serviceutfästelse 3,
Synpunkter- byggsten 4, serviceutfästelse 2,
Anhörigstöd- byggsten 4, serviceutfästelse 4,
I upprättad handlingsplan framgår hur och vilka åtgärder som blir aktuella, när
dessa skall genomföras, samt av vem som är ansvarig för genomförandet.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättade handlingsplaner avseende åtgärder i målutvärderingen
av de fyra byggstenarna.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
OC

§ 40
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Förslag till beslut angående enkät om uppföljning av handikappnämndens
mål.
Handikappförvaltningen har genomfört en utvärdering av
handikappnämndens mål och serviceutfästelser avseende 2003 genom
intervjuer och enkäter.
Utvärderingen redovisades på handikappnämndens sammanträde
2004-04-14 och nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med arbetsutskottet väga in 2004 års resultat av
utvärderingen i en eventuell revidering av handikappnämndens mål för
2005.
Handikappförvaltningen har tillsammans med arbetsutskottet gått
igenom utvärderingen av 2003 års verksamhet. Arbetsutskottet ansåg
inte att mål och serviceutfästelser behövde förändras eller revideras,
däremot ansåg AU att det fanns skäl att gå igenom och revidera
frågorna i enkäterna. Samtliga frågor har gåtts igenom och
förändringar gjorts vad gäller vissa ordval och möjligheten att lämna
kommentarer till svaren.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att ej revidera mål och serviceutfästelser för 2005, samt
att handikappförvaltningen väger in förändringarna i enkäten vid
utvärderingen av 2004 års verksamhet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
Kurator

§ 41
Förslag till beslut om arvoden till familjehem.
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Sedan år 2003 är det inte längre möjligt för kommuner att uppbära
pensionsförmåner som ersättning för kommunens kostnader för vård.
Handikappförvaltningen har för närvarande två vuxna personer boende i
familjehem varav det inte planeras för flytt till eget boende. De aktuella
personerna kommer som det ser ut i dagsläget att bo kvar livet ut såvida inte
förändrade förhållanden i familjehemmen gör att de måste flytta.
De nya reglerna innebär således att den enskilde får hela sin pension
direkt utbetald. Kommunen i det här fallet, handikappförvaltningen
fortsätter att betala familjehemmet ett arvode enligt
Kommunförbundets rekommendationer. Kommunen kommer dock
inte längre att betala ut en omkostnadsersättning. Kostnader som
familjehemmet har för den enskilde i form av mat och andra
förbrukningsvaror regleras fortsättningsvis mellan familjehemmet och
den enskilde eller dennes gode man.
Den enskilde får också betala hyra till familjehemmet då det är och jämföra ed
bostad med särskild service. Dock inte ett fullvärdigt boende, det kan likställas
med det boende som finns på Kulinggatan.
Hyran för ett boende i familjehem rekommenderas till 2290 kr i månaden, vilket
är samma belopp som boende på Kulinggtan betalar.
Ett hyreskontrakt bör också upprättas mellan familjehemmet och den enskilde
för att reglera boendeformen och ge möjlighet för den enskilda att söka
bostadstillägg.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på nya riktlinjer.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa upprättade föreslagna regler för arvoden till familjehem, samt
att reglerna träder i kraft from 2004-08-01.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
Diarie
Ledngr

§ 42
Förslag till beslut avseende fortsatt verksamhet med resor till och från
daglig verksamhet.
Handikappnämnden har ett avtal med Bergkvara Buss AB (BBAB) angående
resor för funktionshindrade personer som har insatsen daglig verksamhet.
Resorna företas mellan bostad och arbetsplats och åter. Avtalet löper ut 2004-
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12-31. Kostnaderna för 2004 uppgår till ca 2,4 miljoner kronor. Möjlighet till
option för ytterligare ett verksamhetsår finns.
Handikappnämnden har beslutat att en utredning skall ske med syfte att belysa
möjligheterna att upphöra med nuvarande resor och att resorna istället får ske
med allmänna kommunikationsmedel samt färdtjänst. Resorna är inte en
rättighet för den enskilde enligt LSS utan en service kommunen erbjuder.
Utredningen skall särskilt beskriva konsekvenserna avseende ekonomi,
tidsperspektiv, konsekvenser för funktionshindrade, arbetsplatser, personal
och Blekingetrafiken.
Det finns tre tänkbara alternativ för resor daglig verksamhet:
Avsluta avtalet med Bergkvarabuss AB och upphöra med resor daglig
verksamhet.
Utnyttja rätten till option och förlänga avtalet med Bergkvarabuss AB
ytterligare 12 månader.
Genomföra ny upphandling av resor daglig verksamhet med avtal från 200501-01.
Resorna omfattar transporter för 87 personer per dag, varav 22 personer med
rullstol. Resorna utförs måndag – fredag under årets samtliga månader med
begränsad omfattning under juli månad samt uppehåll under jul- och
nyårshelgerna.
Utöver dessa resor tillkommer ca 70 extra resor mellan olika arbetsplatser per
vecka.
Inge Boman redogör för dom tre alternativen, samt redogör vilka
konsekvenser det skulle innebära ekonomiskt och praktiskt.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att utnyttja möjligheten till option för ytterligare 12 månader inom ramen för
nuvarande avtal med Bergkvarabuss AB.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Diarie
Ledngr

§ 43
Förslag till beslut avseende återremiss av ärende, fortsatt verksamhet
för personliga ombud.
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Verksamheten med personliga ombud har i Blekinge drivits sedan mars 2002 av
Vårdförbundet (Vfb) i Blekinge på uppdrag av Blekingekommunerna.
Två tillsvidaranställda ombud har sedan starten ansvarat för
ombudsverksamheten i hela Blekinge.
Verksamheten finansieras med statsbidrag om cirka 302 000 kr per ombud och
år. De kostnader som tillkommer utöver statsbidraget, finansieras av länets
kommuner enligt principen 40 – 20 – 20 - 10 – 10 procent. För Karlskronas del
motsvarar detta 195 196 kronor. (2004 års kostnadsnivå).
Verksamheten utökades med två ombud 2003-09-01 under en prövoperiod av ett
år. Hela kostnaden för dessa ombud finansieras av Länsstyrelsen.
Karlskrona kommuns handikappnämnd fattade beslut, 2001-08-22, i samband
med budget för 2002 om att delta på nivå 1 vilket innebar en kostnad för
Karlskrona om 134 080 kr. (2002 års kostnadsnivå).
Nivå 1 innebar två heltidsanställda ombud i hela länet varav 80% av en
heltidstjänst skulle tjänstgöra i Karlskrona.
I samband med beslutet föreslogs till Vårdförbundet att verksamheten i Vfb:s
regi skulle ske i projektform under en tvåårsperiod med utvärdering 2004.
Utvärderingen av personliga ombudsverksamheten i Blekinge har genomförts
första kvartalet 2004 av OFUS/Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark .
Sammanfattning av utvärderingen har bilagts.
Förslag till fortsatt verksamhet.
Vårdförbundet har i brev till kommunerna begärt svar om hur man ställer sig till
den fortsatta verksamheten efter den 1:e september 2004, i Vfb:s regi och i
vilken omfattning.
Forts

§ 43 forts
Förslag till beslut avseende återremiss av ärendet, fortsatt verksamhet för
personliga ombud.
Vfb har i ett första skede föreslagit två nivåer för den fortsatta verksamheten.
1. Två ombud som delar på verksamheten i samtliga Blekingekommuner till en
kostnad för Karlskrona kommun och handikappnämnden om 195 196 kr.
2. Fyra ombud som delar på verksamheten i samtliga Blekingekommuner, till en
kostnad för Karlskrona kommuns handikappnämnd om 377 520 kr.
Efter ytterligare kontakter med Vfb har man sagt sig vara villig att
uppta en diskussion med Landstinget, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen om en delfinansiering av ett tredje och/eller ett
fjärde ombud.
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Handikappförvaltningen har viast på 5 stycken tänkbara förslag till hur
verksamheten kan bedrivas avseende ansvar, utformning och nivåbemanning.
Handikappförvaltningen förordar i första hand alternativ 4, att man efter 200409-01 fortsätter verksamheten i Vfb.s regi med fyra alternativt tre ombud till en
motsvarande kostnad om vad Karlskrona i dag finansierar ombudsverksamheten
med. Mao ingen ökad kostnad för Karlskrona kommuns handikappförvaltning.
Det tredje och/eller fjärde ombudet skall tillsammans med Länsstyrelsen
finansieras av Landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedling.
I andra hand föreslår förvaltningen att om inte en extern finansiering för ett
tredje och/eller ett fjärde ombud kommer till stånd, skall handikappförvaltningen
själva driva verksamheten i egen regi med ett heltidsanställt ombud.
Förutsättningen för detta är att Karlskrona kommuns handikappnämnd till
Länsstyrelsen ansöker om ersättning motsvarande 302 000 tkr och att i budgeten
för 2004 anvisade medel för personliga ombud avsätts för egen
ombudsverksamhet.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att mail har kommit från Lars
Olnäs på Vårdförbundet, där han informerar om att man har inlett arbetet med att
hitta en eller flera parter som kan tänkas ställa upp med finansieringen.
Landstingets Blekinge –psykiatrin vill bidra med 100 000 kr. Samtal har inletts
med försäkringskassan. Det innebär att man i dagsläget endast har en tredjedels
tjänst finansierad och föreslår därför nämnden att man ej fattar beslut i ärendet i
dag, utan att man istället väger in det i budgetarbetet för 2005 och beslut fattas
på handikappnämndens sammanträde 2004-09-08.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att ärendet behandlas i ordinarie budget den 8 september.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

§ 44
MEDDELANDE
Kommunstyrelsen
§ 78 Delårsbokslut den 30 april 2004.
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Kommunfullmäktige
§ 71 Kommunala val
§ 74 Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Äldrenämnden
§ 48 Förslag om försök med inköp och hemtransport av dagligvaror.
Länsrätten i Blekinge
Dom 2004-05-12, mål nr 292-04
Dom 2004-06-02, mål nr 407-04
Socialstyrelsen
SFS 2004:168 Smittskyddslag.
Förtroendenämnden
Nytt informationsmaterial
Kurser
kurser inkomna under maj månad.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-05-19.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-05-11.
Förtroendenämndens protokoll 2004-04-28.
Brev
Granskning av hur Karlskrona kommun säkrar sina åtaganden inom äldre- och
handikappomsorgen.

§ 45
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Delegeringsbeslut
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a) arbetsutskottets protokoll 2004-06-09.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2004.
c) Yttrande över detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
d) Redovisning av avvikelserapportering för år 2003 och kvartal 1 år 2004.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

Diarie

§ 46
Förnyat yttrande angående taxebesluts innehåll till JO med dnr 4931-2003.
Förvaltningschef Anders Nordberg redogör för yttrandet.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och ta det som sitt eget, samt
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att förklara paragrafen omedelbart justerad.
____________________

Diarie
Ledngr

§ 47
Rapport avseende lägesbeskrivning om genomförd nivåbedömning i
gruppboende/LSSoch eventuella konsekvenser av denna.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att det under en längre tid har
funnits behov av att finna en metod för att fördela befintliga resurser på ett
smidigt och rättvist sätt inom handikappnämndens verksamheter.
Idag tillämpar handikappförvaltningen i Karlskrona kommun inte någon särskild
metod för fördelning av befintliga resurser varför fördelningen kan bli ojämn
och upplevas som orättvis.
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En arbetsgrupp med representanter från verksamheten och kansliet har under
våren 2003 träffats för att se vilka metoder det finns att mäta vårdtyngden på de
insatser som den funktionshindrade har. I detta arbete har gruppen stannat för
den så kallade Södertörnsmodellen.
Syftet med insatsmätningen är att bedöma omfattningen av det stöd som
bostadspersonalen ger den enskilde i bostaden. I vilken form och omfattning ges
hjälp- och stödinsatser?
Insatsmätningen utgör sedan grunden i nämndens fördelning av resurser mellan
bostäder med särskild service enligt LSS.
Under vecka 42 till vecka 46 år 2003 genomfördes intervjuer inom
förvaltningens samtliga boende enligt § 9:9 LSS, avseende personkrets 1 och 2.
Intervjuerna genomfördes av 2 LSS- handläggare och skedde tillsammans med 2
personal i respektive gruppboende. Frågeformuläret avsåg 11 olika
behovsområden och det stöd den enskilde får i respektive område.
En grupp under ledning av verksamhetschef håller på att utreda dom ekonomiska
konsekvenserna av nivåbedömningarna.
Solveig Einasrdottir (V) påpekar att det är viktigt man informera anhöriga, god
man innan man genomför nivåbedömning inom vår verksamhet.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll, samt
att beslut kommer att fattas på handikappnämndens sammanträde den 29
september.

§ 48
Sommarhälsning.
Ordförande tackar för det goda samarbetet som varit under våren och önskar alla
en trevlig sommar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

8 september 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 8 september 2004.
§ 49 Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter - korttidsvistelse och
korttidstillsyn.
§ 50 Muntlig information avseende budgetuppföljning per den 31 juli 2004.
§ 51 Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2005 och plan för 2006-2007.
§ 52 Information om nya besöksrutiner i kommunhuset Ruthensparre.
§ 53 Delegeringsbeslut.
§ 54 Redovisning av aktuellt personärende avseende återkommande klagomål.
§ 55 MEDDELANDEN.
____________________
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Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 8 september 2004, kl 09.00-12.10

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare ersättare

Övriga närvarande tjänstemän

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V) kl 09.00-11.45, §§ 49-53
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)
Gunhild Arvö (FP) tj kl 09.00-12.10
Anita Seaberg (S) tjg kl 11.45-12.10, §§ 54-55
Anita Seaberg (S) kl 09.00-11.45
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S) kl 09.00-11.25
Göran Petersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C) kl 09.00-11.45
Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Elisabeth Lindberg, områdeschef § 49
Marie Karlsson, områdeschef § 49

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 49-55

september 2004 anslagits på kommunens
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§ 49
Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter korttidsvistelse och korttidstillsyn
Områdeschef Elisabeth Lindberg och områdeschef Marie Karlsson informerar
handikappnämndens ledamöter och ersättare om sina respektive verksamheter.
Elisabeth och Marie ser gärna att nämndens ledamöter och ersättare besöker de
olika verksamheter för att på plats se hur de fungerar.
Meningen är att handikappförvaltningens alla verksamheter ska presenteras
under hösten och våren.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Diariet
Ledngr
OC

Dnr

§ 50
Muntlig information avseende budgetuppföljning per den 31 juli 2004
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappförvaltningen inte gjort någon
budgetuppföljning per den 31 juli. Nästa budgetuppföljning kommer att ske per
den 31 augusti. Handikappnämndens verksamhet (totalt) visar en oförändrad
prognos – 3 mkr. Ev omrevidering kommer att ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 15 september.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Diarie
Ledngr
Klef

Dnr
§ 51
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2005 och plan
för 2006-2007
Förvaltningschef Anders Nordberg går igenom det material till budget
2005 och plan 2006-2007 som handikappförvaltningen upprättat.
Materialet presenteras och kommenteras punkt för punkt.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till grundbudget för handikappnämnden
under år 2005, samt respektive planer för åren 2006-2007,
att godkänna upprättat förslag till tilläggsbudget för handikappnämnden
under år 2005 motsvarande 6 000 tkr, för 2006 12 722 tkr och för 2007
19 586 tkr,
att godkänna upprättat förslag till investeringsbudget för handikappnämnden om 876 tkr för 2005, samt planer för åren 2006-2007 med 632
tkr respektive 552 tkr och att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens
ram,
att godkänna upprättat om- och utbyggnadsprogram för år 2005, samt
planer för åren 2006-2007,
att godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter för handikappnämnden år 2005,
att godkänna äldrenämndens förslag till beslut om taxa och avgifter för
omsorg, larm och måltidsavgifter för korttidsboende,
att godkänna upprättat förslag till utredningsdirektiv i Daglig verksamhet,
att godkänna i enlighet med förslag om personliga ombud att avsätta 195
tkr för 2005 års personliga ombudsverksamhet, samt
att vårdförbundet får i uppdrag att för Karlskrona kommuns räkning
utföra ombudsverksamhet med minimum tre ombud.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige hemställa
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag för år 2005 med 6 000 tkr, för 2006 med 12 722 tkr och för
2007 med 19 586 tkr,
forts.
§ 51 (forts)
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2005 och
plan för 2006-2007
att godkänna ett investeringsanslag för år 2005 med 876 tkr, samt planer
för åren 2006-2007 med 632 tkr respektive 552 tkr och att kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2006 enligt
upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram, samt finansiering i
enlighet med förslag till grundbudget, samt
att i enlighet med förslag och utredning från kommunhälsan tilldela
handikappnämnden medel för en personlig tjänst.
Handikappnämndens fyrklöver i Karlskrona överlämnar ett budgetförslag
för 2005, samt plan för åren 2006 och 2007.
Bilaga 15
Ordförande Birger Vernersson överlämnar en skrivelse ang beslut om
avgifter och taxor i budgetförslag 2005. vari yrkas att att-sats 5 avgifter
avseende korttidsvistelse i förvaltningens budgetförslag utgår till förmån
för direktiven i överlämnad skrivelse, samt att att-sats 6 utgår helt.
Bilaga 16
Solveig Einarsdottir och Sonja Andersson yrkar bifall till förvaltningens
förslag med Birger Vernerssons tilläggsyrkande.
Karin Landqvist och Lena Hjort yrkar bifall till fyrklöverns förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Birger
Vernerssons tilläggsyrkande mot fyrklöverns förslag och finner att
handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med Birger
Vernerssons ändringsyrkande.
Omröstning begärs. Ordföranden ställer följande förslag till omröstning.
Den som biträder förvaltningens förslag med Birger Vernerssons
tilläggsyrkande röstar JA. Den som biträder fyrklöverns förslag röstar
NEJ.
Antalet avgivna röster 13. Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 6
NEJ-röster.
JA röstade Ingrid Clausen, Lars Eklund, Sonja Andersson, Per-Anders
Nygård, Kerstin Andersen, Solveig Einarsdottir, Birger Vernersson.
NEJ röstade Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorth,
Maj Olsson, Gunhild Arvö, Karin Landqvist.
forts.
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§ 51 (forts)
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2005 och
plan för 2006-2007
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättat förslag till grundbudget för handikappnämnden
under år 2005, samt respektive planer för åren 2006-2007,
att godkänna upprättat förslag till tilläggsbudget för handikappnämnden
under år 2005 motsvarande 6 000 tkr, för 2006 12 722 tkr och för 2007
19 586 tkr,
att godkänna upprättat förslag till investeringsbudget för handikappnämnden om 876 tkr för 2005, samt planer för åren 2006-2007 med 632
tkr respektive 552 tkr och att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens
ram,
att godkänna upprättat om- och utbyggnadsprogram för år 2005, samt
planer för åren 2006-2007,
att godkänna upprättat förslag till utredningsdirektiv i Daglig verksamhet,
att godkänna i enlighet med förslag om personliga ombud att avsätta 195
tkr för 2005 års personliga ombudsverksamhet, samt
att vårdförbundet får i uppdrag att för Karlskrona kommuns räkning
utföra ombudsverksamhet med minimum tre ombud.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige hemställa
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag för år 2005 med 6 000 tkr, för 2006 med 12 722 tkr och för
2007 med 19 586 tkr,
att godkänna ett investeringsanslag för år 2005 med 876 tkr, samt planer
för åren 2006-2007 med 632 tkr respektive 552 tkr och att kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2006 enligt
upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram, samt finansiering i
enlighet med förslag till grundbudget, samt
att i enlighet med förslag och utredning från kommunhälsan tilldela
handikappnämnden medel för en personlig tjänst.
Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorth, Maj Olsson,
Gunhild Arvö, Karin Landqvist reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 52
Information om nya besöksrutiner i kommunhuset Ruthensparre
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om de nya besöksrutiner
som ska gälla i kommunhuset Ruthensparre. Meningen var att rutinerna
skulle gälla fr o m 1 september 2004, men ombyggnaden av receptionen är
försenad.
Besöksrutinerna kommer att innebära att handikappnämndens ledamöter i
fortsättningen kommer att få en besöksbricka att uppvisa i receptionen vid
passering.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 53
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-08-25.
b) individärende, utökad ledsagning enl SoL 4 kap 1 §.
c) redovisning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden apriljuni 2004.
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli 2004.
e) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2004.
f) yttrande över detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
g) yttrande över detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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Dnr 2004.0410.108

§ 54
Redovisning av aktuellt personärende avseende återkommande klagomål
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar handikappnämnden om ett enskilt
ärende och vilka åtgärder som vidtagits.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

8 september 2004
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§ 55
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 91 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004.
§ 92 Delårsbokslut den 30 april 2004.
§ 93 Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007.
Länsstyrelsen Blekinge län
Tillsyn enl 26 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av bostaden
med särskild service för vuxna, Bastasjö Gård, Karlskrona.
Socialstyrelsen
SOSFS 2004:3 – Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:4) om ömsesidigt
erkännande av yrkesbehörighet inom hälso- och sjukvården.
SOSFS 2004:4 Abort.
SOSFS 2004:5 Smittspårningspliktiga sjukdomar.
SOSFS 2004:6 Ändring i allmänna råden (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt
miljöbalken – Radon i inomhusluft.
SOSFS 2004:7 Bassängbad.
Socialstyrelsen
Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL 2003.
Svenska Kommunförbundet
Cirkulär 2004:47 - Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/evidensbaserade hälso- och sjukvården.
Cirkulär 2004:56 - Är kvarboende samhällsekonomiskt lönsamt.
Cirkulär 2004:59 – Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2003.
Blekinge FoU-nytt
Nr 1 2004.
Landstinget Blekinge
Hur gick det i Blekinge? Om resultatet av Nationella handlingsplanens uppdrag ”att
uppspåra och erbjuda behandling åt äldre med depression”.
Kurser
Kurser inkomna under juni-juli månad.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-06-16.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-06-02.
Förtroendenämndens protokoll 2004-06-17.

29 september 2004
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 29 september 2004.
§ 56 Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter - korttidsfamiljer och
familjehem
§ 57 Förslag på sammanträdestider år 2005
§ 58 Delårsbokslut augusti 2004
§ 59 Förslag till yttrande avseende personalpolitiskt program
§ 60 Redovisning av personal- och sjukfrånvarostatistik per den 31 augusti 2004
§ 61 Förslag till yttrande över detaljplan för kv Sjöbladh, Trossö
§ 62 Information - förslag om konsekvenser avseende resursfördelningssystem inom LSSgruppbostäder
§ 63 Delegeringsbeslut.
____________________
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Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 29 september 2004, kl 09.00-11.30

Beslutande

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

Sekreterare

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund ( S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)
Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Göran Petersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)
Anders Nordberg, förvaltningschef
Jan Johansson, verksamhetschef
Helen Wolf, ekonom
Ingrid, Karlsson, myndighetschef
Rita Kihlström, områdeschef § 56
Linnea Haraldsson, kurator § 56
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Övriga deltagare ersättare

Övriga närvarande tjänstemän

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 56-63

oktober 2004 anslagits på kommunens
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§ 56
Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter korttidsfamiljer och familjehem
Områdeschef Rita Kihlström och kurator Linnea Haraldsson informerar
handikappnämndens ledamöter och ersättare om sina respektive verksamheter.
Meningen är att handikappförvaltningens alla verksamheter ska presenteras
under hösten och våren.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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§ 57
Förslag på sammanträdestider år 2005
Handikappförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för
handikappnämnden år 2005.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2005.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

___________________

Diariet

Dnr
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Kf
Ledn gr
OC

§ 58
Delårsbokslut augusti 2004
Handikappförvaltningen anmäler att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en avvikelse från budget med ca 1,9 Mkr för år 2004 och att
resultatet för årets första åtta månader uppgår till + 1 741 tkr.
Handikappnämnden skall i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning, vidta åtgärder i syfte att förhindra eventuella överskridande av tilldelad budgetram.
Förvaltningen har prövat möjligheten att skyndsamt förhindra den prognostiserade uppkomna avvikelsen om – 2 Mkr. Att omedelbart gå in och göra åtgärder
inom LSS-verksamheten är inte möjligt utifrån gällande lagstiftning. Handikappförvaltningen bedriver LSS-verksamheten med stor rationalitet och effektivitet
utifrån tilldelade medel, allt i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom
inriktar förvaltningen sitt arbete mot att alltid bli mer effektiv och finna de mest
rationella lösningarna med bibehållen kvalité. Detta görs bl a i samverkan med
jämförelsekommunerna. Att förändra verksamheten är oftast ett mer långsiktigt
arbete än vad som kan åstadkommas på några månader.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS-området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med tillhörande
prognos för årets utfall,
att uppmana förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004, samt
att till kommunfullmäktige anhålla om full kompensation för vid årets slut
redovisade volymökningar.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

29 september 2004
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Ledn gr
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§ 59
Förslag till yttrande avseende personalpolitiskt program
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att nuvarande program har hunnit
bli 7 år gammalt och mycket av det programmet beskriver har organisationen
arbetat med och skall även fortsättningsvis arbeta med inom ramen för ett nytt
program.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunledningsförvaltningen att arbeta
fram förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun. En
arbetsgrupp inom personalenheten har arbetat med detta uppdrag.
Förslag har utformats i två delar, den första delen beskriver vad kommunen som
arbetsgivare står för i en mera visionsinriktad utformning och den andra delen
innehåller ett arbetsmaterial som består av upplevelsebaserade övningar, knutna
till varje område, att arbeta med på arbetsplatsträffar.
Den första delen har sänts ut på remiss till varje nämnd.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att lämna remissyttrandet över förslag till nytt personalpolitiskt program till
kommunledningsförvaltningen.
Karin Landqvist överlämnar ett särskilt yttrande att bifogas förvaltningens
förslag till yttrande.
Bilaga 17
Sonja Andersson och Solveig Einarsdottir yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar
att lämna remissyttrandet över förslag till nytt personalpolitiskt program till
kommunledningsförvaltningen, samt
att bifoga den borgerliga gruppens särskilda yttrande.
Diariet

Dnr

29 september 2004
Ledn gr
OC

§ 60
Redovisning av personal- och sjukfrånvarostatistik per den 30 april 2004
Förvaltningschef Anders Nordberg redovisar den statistik som översänts till
handikappnämndens ledamöter med jämförelse av 1:a tertialet år 2002-2004
avseende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

antal anställda
antal årsarbetare
sysselsättningsgrad
arbetad tid
timavl arbetad tid
PAN arbetad tid
fyllnadstid
övertid
sjukdagar

Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

7

29 september 2004
Diariet
Samh b förv
Handk sekr

8

Dnr 2004.0266.214
§ 61
Förslag till yttrande över detaljplan för kv Sjöbladh, Trossö
Handikappförvaltningen har fått rubr ärende för yttrande.
Köparen av Sjöbladh 14 har en intention att skapa nya bostäder i kvarteret, dels i
befintliga byggnader och dels genom nybyggnation. De planerade bostadshusen
kommer att bli med 2-3 våningar, varav byggnaden med tre våningar planeras att
innehålla etagelägenheter med ingång från plan 2. Detta innebär att det inte
enligt bygglagstiftningen ställs krav på hissinstallation i något av de planerade
bostadshusen.
Den befintliga bebyggelsen på Trossö består av äldre fastigheter, många utan
hiss. Andelen personer över 65 år är förhållandevis stor på Trossö. Trenden idag
är att man bor kvar i sitt ordinarie boende när man får olika typer av funktionsnedsättningar oavsett ålder. Idag finns det problem med fastigheter på Trossö där
personer med nedsatt rörelseförmåga inte kan komma ut från sina lägenheter då
det saknas hiss i fastigheten eller att hissen inte går ner till markplanet. Här uppkommer frågeställningar om individuella bostadsanpassningar för att möjliggöra
att personer får möjlighet till utevistelse.
Handikappförvaltningen vill därför framföra vikten av att samma problematik
inte uppkommer när nya bostäder byggs eller när befintliga byggnader görs om
till bostäder. I bygglagstiftningen och i Boverkets olika föreskrifter är den
bärande tanken att alla bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara
tillgängliga och användbara.
Även i de fall där verksamheten i en byggnad ändras, t ex till bostäder, ska
principen tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gälla. Om det gäller byggnader i ett eller två plan ska fastighetsägaren förbereda och kunna visa hur t ex hiss ska kunna monteras vid behov.
Om bostäderna ska innehålla lägenheter i två plan ska det nedersta planet i
lägenheten vara tillgängligt och användbart d v s innehålla de väsentliga funktionerna i en bostad och därmed ställs även kravet på att en person med nedsatt
rörelseförmåga kan ta sig till/från lägenheten ifråga, d v s att hiss måste finnas.
I kommentaren till handikappförvaltningens yttrande i samrådsskedet nämns att
åtgärder för att öka tillgängligheten bestäms i samband med bygglov och bygganmälan.
Handikappförvaltningen anser att redan i detaljplanearbetet bör tillgängligheten
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bevakas och
kommen-teras.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta yttrandet angående detaljplan för kv Sjöbladh som sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

29 september 2004
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§ 62
Information - förslag om konsekvenser avseende resursfördelningssystem
inom LSS-gruppbostäder
Verksamhetschef Jan Johansson informerar om den nivåbedömning som
genomförts inom LSS-bostäder.
Den genomförda nivåbedömningen visar att vissa bostäder har för hög bemanning medan andra har för låg. Sammantaget skulle det behövas ett tillskott på
mellan 1,7 och 2,0 årsarbetare.
Förvaltningen kommer att föreslå i senare beslutsförslag att merkostnader om
cirka 600 tkr täcks inom ramen för nämndens reserv för oförutsett.
Ärendet kommer att skrivas fram för beslut i handikappnämnden under
november.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 63
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:

a) arbetsutskottets protokoll 2004-09-13.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti.
c) tillfällig ledsagning enl LSS §§ 1:3, 7 och 9:3.
d) utökad tid för ledsagning enl SoL 4 kal 1 §.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

3 november 2004

1

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 3 november 2004.
§ 64 Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter – psykiatriskt team
§ 65 Resursfördelning inom handikappförvaltningens verksamheter
§ 66 Förslag till beslut om avgifter och taxor för Handikappnämnden år 2005
§ 67 Utredning om matavgifter vid korttidsvistelse
§ 68 Förslag till beslut om riktlinjer och rutiner för anskaffande och användande av tjänstebil och
bensinkort
§ 69 Rapport budgetuppföljning per den 30 september
§ 70 Information om Kommunstyrelsens beslut om budget för handikappnämnden 2005
§ 71 Beslut från länsstyrelsen
§ 72 Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem för vård eller
boende enl 7 kap 1 § Socialtjänstlagen – för vuxna missbrukare med dubbelproblematik
§ 73 Val av representant till Kommunala handikapprådet
§ 74 Delegeringsbeslut
____________________

3 november 2004

Plats och tid

Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 3 november 2004, kl 09.00-11.15

Beslutande

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

Sekreterare

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)
Anita Seaberg (S) tjg ers kl 09.00-11.15
Gunhild Arvö (FP) tjg ers kl 09.00-11.15
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Petersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)
Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Björn Magnusson, skötare psykiatriskt team
Annika Hultén, skötare psykiatriskt team
Kerstin Nilsson

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Övriga deltagare ersättare

Övriga närvarande tjänstemän

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark

Paragraf: 64 – 74

november 2004 anslagits på kommunens
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§ 64
Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter – psykiatriskt
team
Björn Magnusson och Annika Hultén, skötare vid psykiatriskt team,
informerar handikappnämndens ledamöter och ersättare om sina respektive
verksamheter.
Meningen är att handikappförvaltningens alla verksamheter ska presenteras
under hösten och våren.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

3 november 2004
Diariet
Ledn gr
OC

4

Dnr

§ 65
Resursfördelning inom handikappförvaltningens verksamheter
En nivåbedömning har genomförts i gruppbostäder och servicebostäder för
vuxna utvecklingsstörda. Detta har gjorts enligt beslut i handikappnämnden
2003-06-25.
Syftet med insatsmätningen var att bedöma formen och omfattningen av det stöd
som bostadspersonalen gav den enskilde, samt utifrån resultatet fördela
befintliga resurser på ett mera rättvist och smidigt sätt.
Förvaltningens sökande efter modeller för nivåbedömning resulterade i beslutet
att pröva den så kallade Södertörnsmodellen. Modellen, vilken utarbetats av
kommunerna i Södertörnsområde i Stockholm, har använts inom deras handikappomsorgsverksamhet sedan några år tillbaka.
Arbetsgruppens analys av nivåbedömningen påvisar att förutsättningar för verkställighet av resultatet inom ramen för befintliga resurser, handikappnämndens
beslut saknas.
Förvaltningen föreslår därför att verksamheten tillförs 1.75 årsarbetare
motsvarande cirka 700 tkr för att kunna tillämpa resursfördelningen fullt ut inom
särskilda boende/LSS.
Handikappnämndens AU föreslår således handikappnämnden besluta
att handikappförvaltningen från och med 2005-01-01 skall införa
resursfördelning enligt Södertörnsmodellen i redovisade verksamheter,
att på grund av ökad vårdtyngd, via finansiering av reserven för oförutsedda
utgifter, utöka personalstaten för de nivåbedömda verksamheterna med 1,75
årsarbetare till en kostnad av 700 000 kronor,
att uppdra åt förvaltningen att efter 2006-01-01 återkomma med utvärdering av
genomförd resursfördelning.
att uppdra åt myndighetskontoret att genomföra nivåbedömning enligt
Södertörnsmodellen i den dagliga verksamheten när utredningen daglig
verksamhet är klar, samt
att uppdra åt myndighetskontoret att pröva Södertörnsmodellens förutsättningar
för nivåbedömning i verksamheten för psykiskt funktionshindrade.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

3 november 2004
Dnr

§ 66
Förslag till beslut om avgifter och taxor för Handikappnämnden år 2005
Handikappnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2004-09-08 att inte fatta beslut
om taxor och avgifter för 2005.
Anledningen var bl a att utreda avgiften för korttidsvistelse, samt avvakta
äldrenämndens beslut om avgifter i enlighet med Socialtjänstlagen.
Handikappförvaltningen har upprättat ett dokument med nivån på avgifter för
2005.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat dokument på avgifter för 2005, samt
att avgiftsförändringarna träder i kraft fr o m 2005-01-01.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 67
Utredning om matavgifter vid korttidsvistelse
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att
den 1 januari 2004 genomfördes en förändring av taxan för matavgifter vid
korttidsvistelse som innebär att förvaltningen tar ut hel eller halv avgift beroende
på hur många måltider personen har utnyttjat under samma dygn. Detta har
föranlett diskussioner om rättvisa och även vissa oklarheter om dygnsbegreppet
och hur måltiderna skulle rapporteras.
Handikappnämnden beslutade därför vid sitt sammanträde 2004-09-08 att ej
fatta beslut om avgifter för måltider vid korttidsvistelse utan istället ge
förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 2004-11-03 utreda frågan
och återkomma med förslag om:
1) kompletterande tillämpningsanvisningar till nuvarande beslut om avgifter för
måltider vid korttidsvistelse, alternativt
2) nytt förslag till avgifter för måltider vid korttidsvistelse.
Båda alternativen skall ta hänsyn till personers intag av måltider i förhållande till
självkostnad för måltiden. Dessutom bör avgiften inriktas på att kunna hanteras
på ett enkelt och smidigt administrativt sätt.
Dessutom skall en redovisning ske beträffande:
1) Vilka intäkter har eller prognostiserar handikappförvaltningen för måltider i
korttidsvistelse 2004.
2) Hur många personer omfattas av beslut om korttidsvistelse enligt LSS.
3) Exempel på några besluts omfattning och närvaro i korttidsvitelsen.
Förslag
Vi behåller de tre åldersintervall som idag gäller för avgifterna.
0-6 år
7-15 år
16 år och äldre
Frukost 7 kr
Frukost 12 kr
Frukost 23 kr
Middag 15 kr
Middag 25 kr
Middag 46 kr
Kvällsmål 9 kr
Kvällsmål 14 kr
Kvällsmål 23 kr
Totalt 31 kr
Totalt 51 kr
Totalt
92 kr
Detta alternativ blir mera rättvist sett utifrån vad barn i olika åldrar äter
samt utifrån nuvarande avgiftsnivåer. Möjligen kan det kräva något mer
administrativa insatser för att hålla reda på tre åldersintervall jämfört
med två. Skillnaden är dock så liten att vi anser den vara försumbar.
Då ett lagat mål mat serveras skall det registreras som Middag oavsett
vid vilken tid på dagen måltiden serveras.
Forts

3 november 2004

§ 67 forts
Utredning om matavgifter vid korttidsvistelse
Handikappförvaltningen föreslå handikappnämnden föreslår
kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med utredningens förslag ändra taxan för matavgifter vid
korttidsvistelse med tre åldersintervaller, samt
att ändringen av mattaxan träder i kraft fr o m 2005-04-01.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________
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§ 68
Förslag till beslut om riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort
Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer och rutiner
för anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort inom Karlskrona
kommuns nämnder.
I sitt beslut anmodar kommunfullmäktige respektive nämnd att göra erforderliga
anpassningar av riktlinjer och rutiner med bibehållna intentioner, samt att implementera regelverket i verksamheten.
Handikappförvaltningen har anpassat det kommunövergripande dokumentet för
förvaltningens verksamheter och dess personal, vilka anskaffar och använder bil
samt bensinkort.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat och redovisat dokument om riktlinjer och rutiner för
anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 69
Rapport budgetuppföljning per den 30 september
Ekonom Helen Wolf ger en muntlig information om hur det ekonomiska utfallet
är den 30 september 2004. Sammantaget för år 2004 beräknas underskottet bli ca
– 1,9 mkr, vilket är en försiktig prognos.
Nästa budgetuppföljning sker per den 31 oktober.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

3 november 2004

10

Dnr

§ 70
Information om Kommunstyrelsens beslut om budget för
handikappnämnden 2005
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om majoritetens förslag till beslut
om budget för handikappnämnden 2005.
Inom handikappomsorgen fortsätter verksamheten att växa. För att klara volymökningarna, om- och nybyggnation av gruppbostäder samt förstärkning av
korttidstillsynen och den dagliga verksamheten tillförs nämnden 5 Mkr 2005.
Dessutom avsätts reserver för de kommande årens volymökning.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________

3 november 2004
Dnr 2004.0410.108

§ 71
Beslut från länsstyrelsen
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om det beslut länsstyrelsen i
Blekinge län lämnat med anledning av anmälan mot handikappnämnden.
Länsstyrelsen har inte kunnat finna några brister i handikappförvaltningens
information till berörda.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

11

3 november 2004

12

Dnr 2004.0463.740

§ 72
Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem för
vård eller boende enl 7 kap 1 § Socialtjänstlagen – för vuxna missbrukare
med dubbelproblematik
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar att han
tillsammans med områdeschef Leif Bohman tagit del av samtliga handlingar i
rubr ärende. De finnar därvid inga hinder för Nordvilan AB att starta och driva
ett hem för vård eller boende för angivna målgrupp.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att i sitt yttrande till länsstyrelsen förorda att Nordvilans AB får tillstånd att
driva hem för vård eller boende enl 7 kap 1 § socialtjänstlagen.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Gunhild Arvö yrkar att ordet förordar byts till handikappnämnden inget har att
erinra mot.
Handikappnämnden beslutar
att i sitt yttrande till länsstyrelsen handikappnämnden inget har att erinra mot
att Nordvilans AB får tillstånd att driva hem för vård eller boende enl 7 kap 1 §
socialtjänstlagen.
___________________

3 november 2004

§ 73
Val av representant till Kommunala handikapprådet
Handikappnämnden beslutar
att till representant i Kommunala handikapprådet välja Karin Landqvist.
___________________
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3 november 2004

§ 74
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-09-13.
Biståndsbeslut från Myndighetskontoret för augusti kommer att lämnas
tillsammans med biståndsbeslut för september.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 15 december 2004.
§ 75 Förslag till beslut om åtgärder avseende transport av avliden från särskilda boenden.
§ 76 Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 31 oktober 2004.
§ 77 Förslag till beslut avseende internbudget för år 2005.
§ 78 Förslag till beslut avseende finansiell samordning i Blekinge.
§ 79 Förslag till beslut avseende yttrande över detaljplan för del av Pollux (Västerudd),
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
§ 80 Information avseende nytt regelsystem för sjukskrivningar.
§ 81 Delegationsbeslut.
§ 82 Meddelanden.
§ 83 Förslag till beslut om behov av boende för korttidsvistelse och korttidstillsyn.
§ 84 Julhälsning.
____________________
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15 december 2004
Plats och tid

Eklidens samlingslokal, Hillerödsvägen 35, Karlskrona
onsdagen den 15 december 2004, kl 09.05-10.25

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Sonja Andersson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)
Christer Frinäs (M) tjg ers kl 09.05-10.25

Övriga deltagare ersättare

Anita Seaberg (S)
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Petersson (S)
Ulf Sjögren (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inger Andersson, medicinsk ansvarig sjuksköterska §§ 75
kl 09.05-09.25
Mikael Jansson, personalsekretare §§ 78-84 kl 9.25-10.25

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

Paragraf: 75 – 84

___________________
Maj Olsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 21 december 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 75
Transport av avliden från särskilt boende
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Inger Andersson informerar om att
handikappnämdens ansvar och nuvarande förfarande enligt hälso- och
sjukvårdslagen, är att handikappnämnden ansvara för att ta hand om dem som
avlider i de särskilda boendeformerna, då det enligt § 1 Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) hör till hälso- och sjukvården att ta hand om avlidna.
Hälso- och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen lämnats ut för att bisättas och
begravas.
Landstinget har motsvarande ansvar för transporter från ordinärt boende.
Kommunen har rätt att ta ut självkostnaden av dödsboet för transporten, vilket
kräver beslut av kommunfullmäktige.
Tillämpningen i Karlskrona liksom i landstinget och i många andra kommuner
har hittills varit att anhöriga anlitat begravningsentreprenör som också svarat för
transporten från boendet till bårhuset. Kostnaden har därvid tagits ut direkt av
den avlidnes dödsbo.
Förslag till åtgärder:
För att tydliggöra handikappnämndens ansvar föreslår handikappförvaltningen
följande rutin i fortsättningen:
Handikappförvaltningen i samverkan med äldreförvaltningen handlar upp
transportör. Direktupphandling för 1:a halvåret 2005 pågår.
Dödsbo anvisas att beställa transport från gruppboendet till bårhus av
upphandlad transportör.
Handikappnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner en taxa för
transporten motsvarande kommunens självkostnad.
Dödsbo som väljer och beställer annan transportör svarar för kostnaderna.
Den nya rutinen införes så snart upphandlingen är klar.
Forts

15 december 2004

§ 75 forts
Transport av avliden från särskilt boende
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna föreslagen rutin för transport av avlidna från särskilt boende, samt
att delegera till förvaltningschefen att besluta ersättningsanspråk om sådana
uppkommer på tidigare genomförda transporter efter samråd med
kommunjuristen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden hemställa
att kommunfullmäktige bemyndiga handikappnämnden att utifrån
självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek
Karin Landqvist (kd), Solveig Einarsdottir (v) och Sonja Andersson yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna föreslagen rutin för transport av avlidna från särskilt boende, samt
att delegera till förvaltningschefen att besluta ersättningsanspråk om sådana
uppkommer på tidigare genomförda transporter efter samråd med
kommunjuristen.
att kommunfullmäktige bemyndiga handikappnämnden att utifrån
självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek.
____________________
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§ 76
Budgetuppföljning per den 31 oktober.
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappförvaltningen får anmäla att
handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med ca – 1,9 Mkr för år 2004 (oförändrad) och att resultatet för årets första tio
månader uppgår till + 0,1 Mkr.
Nettovolymökningarna för år 2005 uppgår till 4,1 Mkr att jämföra med av
nämnden antagen volymökning (tilläggsbudgeten) om 4 Mkr.
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos anges i miljontal kronor med en
decimal nedan.
Verksamhetens netto, personlig assistans, beräknade avvikelser:
2,2,
Verksamhetens netto, särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet, beräknade avvikelser: +0,0
Verksamhetens netto: hemtjänst, sjukhem, servicehus, gruppboende och
korttidsboende, beräknade avvikelser: +0,5
Verksamhetens netto: övriga verksamheter, beräknade avvikelser: -0,2
Förslag till åtgärder vid befarad negativ avvikelse
Handikappnämnden skall i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning,
vidta åtgärder i syfte att förhindra eventuella överskridande av tilldelad
budgetram.
Förvaltningen har prövat möjligheten att skyndsamt förhindra den
prognostiserade uppkomna avvikelsen om – 2 Mkr. Att omedelbart gå in och
göra åtgärder inom LSS verksamheten är inte möjligt utifrån gällande
lagstiftning. Handikappförvaltningen bedriver LSS verksamheten med stor
rationalitet och effektivitet utifrån tilldelade medel, allt i enlighet med gällande
lagstiftning. Dessutom inriktar förvaltningen sitt arbete mot att alltid bli mer
effektiv och finna de mest rationella lösningarna med bibehållen kvalité. Detta
görs bl.a. i samverkan med KKKHV- kommunerna. Att förändra verksamheten
är oftast ett mer långsiktigt arbete än vad som kan åstadkommas på några
månader.
Att tillämpa den s.k. ”osthyveln” är föga tillämpbart inom handikappnämndens
verksamhet. Möjligtvis kan man inom de ärenden som omfattas av
Socialtjänstlagen (SoL) minska kvalitén. Dock handlar det om ca 15% av
nämndens verksamhet m.a.o. en mycket liten del.
Forts
§ 76 Forts

15 december 2004
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Budgetuppföljning per den 31 oktober.
Företrädesvis återfinns denna verksamhet inom psykiatrin. Att ta bort
verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten. Endast någon
enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle kunna
ifrågasättas.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår därför till nämnden att till kommunfullmäktige
anhålla om full kompensation för vid årets slut redovisade volymökningar.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 oktober, med tillhörande
prognos för årets utfall
att uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004,
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om full kompensation
för vid årets slut redovisat negativ resultat, samt
att förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta Försäkringskassan för att få till
stånd kortare handläggningstider avseende ekonomisk ersättning för personlig
assistens.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 77
Förslag till beslut avseende internbudget för år 2005.
Ekonom Helen Wolf informerar om att:
årsarbetspriset för dagpersonal 400 500 kronor
Årsarbetspriset för nattpersonal 469 300 kronor
Årsarbetspriserna är baserade på en lön om 17 651 kronor i månaden (exkl OB)
samt full vikarieersättning i 36,5 dagar.
Årsarbetspriset (dag och natt) har sedan reducerats med 1 600 kr för att
finansiera en tjänst som bemanningsansvarig, enligt av nämnden fastställd
budget. Dessutom är en höjning av personalomkostnaderna (PO) från 41,80 % år
2004 till 42,18 % år 2005 aviserad. Förvaltningen har i sin internbudget inte
räknat med denna höjning då den dels inte är fastställd dels förutsätter
förvaltningen full kompensation för denna höjning.
Handikappnämnden har i sin tilläggsbudget för 2005 prognostiserat, dock inte
balanserat, nettovolymökningar till en summa av 4,0 Mkr. Upprättad
sammanställning över årets ej planerade volymökningar visar, per den 30:e
november på en verklig ej balanserad volymökning motsvarande 5 788 Mkr.
Volymökningarna har tidigare kommenterats i de månatliga
budgetuppföljningarna.
Förvaltningen har till fullo nyttjat reserven på 1,9 Mkr, som ju var avsedd för
oförutsedda behov och för ökat handlingsutrymme under löpande budgetår, för
att balansera en minskning av nämndens budgetram om 2,2 Mkr.
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
I de fall en verksamhet har förts fel har detta korrigerats och kostnaderna
kommer nu att föras på korrekt verksamhet.
Budgetramen för år 2004, innan pris – och lönekompensation, kommer att uppgå
till 189 327 tkr och fördelningen mellan verksamheterna föreslås enligt bilaga1.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2005 uppgår till 195 119
tkr., vilket innebär att föreslagen internbudget överskrider tilldelad budgetram
med 5 340 tkr, efter kompensation för upphandlade tjänster.
Forts
§ 77 forts
Internbudget för år 2005.

15 december 2004
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Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad internbudget för 2005 under följande förutsättningar:
att förvaltningen får i uppdrag att till handikappnämndens nästa sammanträde
återkomma med förslag till åtgärder för att 2005 års internbudget skall vara i
balans.
att till kommunfullmäktige begära kompensation för årliga prisstegringar som ej
bedrivs i egen regi.
att handikappnämnden fastställer att den avsatta reserven om 1 900 tkr används
för att balansera en minskad budgetram om 2 200 tkr.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

15 december 2004
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§ 78
Förslag till yttrande över finansiell samordning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har
beretts möjlighet att yttra sig över förslag till finansiell samordning i Blekinge
Bakgrunden är att Landstinget och försäkringskassan i Blekinge har i dialog med
kommuner och länsarbetsnämnd genomfört en förstudie avseende finansiell
samordning i Blekinge. Förstudien beskriver förutsättningar för att starta
finansiell samordning, samt dagens samverkan i Blekinge.
Förstudien skall ligga till grund för ställningstagande och beslutsunderlag till en
eventuell finansiell samordning inom Blekinge län. Allt i syfte att återföra
människor i arbete.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att man antar upprättat yttrande avseende ”Finansiell samordning i Blekinge”,
som sitt eget.
att yttrandet översänds till kommunledningsförvaltningen.
Karin Landqvist (kd), Sonja Andersson (s) och Solveig Einarsdottir (v) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Anders Ovander (m) ställer sig bakom förvaltningens förslag om ett
samordningsförbund för Karlskrona kommun, men yrkar att detta bör endast
vara inledningsvis och att strävan bör vara mot ett gemensamt
samordningsförbund för hela länet.
Handikappnämnden beslutar således
att man anta upprättat yttrande avseende ”Finansiell samordning i Blekinge”,
som sitt eget och att man beaktar Anders Ovanders yrkanden, samt
att yttrandet översänds till kommunledningsförvaltningen.

Diarie
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§ 79
Yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att detaljplan för del av Pollux 32
är utställd under perioden 22 november - 17 december 2004.
En ny detaljplan syftar till att möjliggöra byggande av bostäder i ett centralt och
attraktivt läge på Trossö.
Planområdet är beläget inom den sydvästra delen av Trossö, på området
Västerudd och begränsas av Norra Skepparegränd och Kockums
kontorsbyggnad. Inom planområdet finns två mindre befintliga bostadshus.
Inom kv Pollux föreslås 6 nya stadsradhus mellan de befintliga bostadshusen.
Stadsradhusen föreslås uppföras i två våningar + takvåning med takterass.
Dessutom avses de befintliga bostadshusen att rustas upp och sammanslagning
till större lägenheter än de befintliga kan bli aktuellt. Bostadshusen saknar idag
hiss.
Planområdet har en stor nivåskillnad mot norr (cirka 5 m), ned till
Amiralitetsgatan. Denna tas upp genom en brant backe längs med Styrmansgatan
och en trappa vid Skepparegatan.
Inom Trossö finns god tillgång till service i form av butiker, bibliotek,
kollektivtrafik, förskola och skola etc.
Handikappförvaltningens synpunkter från samrådskedet kvarstår angående
detaljplanen för del av Pollux 32.
I bygglagstiftningen och i Boverkets olika föreskrifter är den bärande tanken att
alla bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga och
användbara.
Handikappförvaltningen är med anledning av ovanstående principiellt tveksam
till nybyggnad av radhus i tre plan (två våningsplan + takvåning med takterass).
I detaljplanen bör även tas upp hur tillgängligheten till och inne i de befintliga
bostadshusen ska lösas.
Handikappförvaltningen anser att även dessa bör bli tillgängliga och användbara
för personer med olika funktionshinder i samband med en ombyggnad.
Även om det finns kollektivtrafik nära planområdet så kommer det innebära
problem för personer med nedsatt rörelse- och gångförmåga att använda sig av
den.
Det krävs att en person måste klara av att gå i den branta backen längs med
Styrmansgatan för att kunna utnyttja kollektivtrafikens bussar. Forts
§ 79 forts
Yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona
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kommun, Blekinge Län.
Alternativet att gå via Varvsgatan innebär en omväg för boende och besökare. I
samrådshandlingarna uppges att denna medför en längre gångväg på cirka 450
m, vilket är en betydande sträcka när en person har nedsatt gångförmåga.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att antar yttrandet som sitt eget.
Solveig Einarsdottir (v) och Sonja Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Anders Ovander (m) föreslår att handikappnämnden ej ska ha något att erinra
avseendeutformning av radhusens inre och yttre miljö, utan gällande PBL skall
råda. Ytterst bör de boende själva får bestämma hur tillgängligheten skall vara.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till yttrande mot Anders
Ovanders förslag.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att antar yttrandet som sitt eget.
Karin Landqvist, Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorth, Maj
Olsson, Christer Frinäs, Gerd Sjögren, Jan Spjuth och Lennart Hansson reservera
sig i förmån för eget förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
OC
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§ 80
Information angående nytt regelsystem för sjukskrivningar.
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att det ligger en proposition
avseende drivkrafter för minskad sjukfrånvaro.
Som innehåller följande:
Medfinansiering av kostnader för sjukpenningen,
Sänkning av sjukförsäkringsavgiften,
Ändring i sjuklönelagen- 14 dagars sjuklön införs,
Ändring i AFL- sjukpenningnivån återställs till 80%.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 81
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-12-01.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2004.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2004.
d) Förslag till beslut om utdelning ur Krister Nilsson fond.
e) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Yttrande över detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m.fl.
Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över förändring av detaljplan (byggnadsplan) för
Fredriksdalsområdet (N8/1958), (Fastställd av Länsstyrelsen 1958.04.18)
Nättraby, Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
h) Yttrande över planprogram för del av Lampan 2,3 m.fl, Karlskrona Kommun,
Blekinge Län.
i) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Aspö 5:57, Karlskrona
Kommun, Blekinge Län.
j) Yttrande över detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona
Kommun, Blekinge Län.
k) Attestlista 2004-01-01.
l) Internhyreskontrakt för lokal.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 82
Meddelanden.
Kommunstyrelsen
Revisionsrapport FH-2004. Kommunens jämställdhetsarbete.
Kommunfullmäktige
§ 130 Kommunala val.
§ 135 Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
§ 136 Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 144 Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och
medborgarförslag som besvarade.
Revisionen
Revisionsrapport FE-2004. Granskning av äldre- och handikappomsorgens
styrning och planering.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Dom 2004-11-01 mål nr 66-04.
Beslut 2004-11-08 diarienummer 701-6551-04
Beslut 2004-11-15 diarienummer 701-3836-04
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och
funktionshindrade i Blekinge Län 2004.
Socialstyrelsen
SOSFS 2004:8 Läkemedlesassisterad underhållsbehandling vid opiatberonde.
SOSFS 2004:9 Upphävande av allmänna råd om hälsoskydd vid tillfälligt
boende.
SOSFS 2004:10 Villkorslöst erkännande av behörighetsbevis för viss hälso- och
sjukvårdspersonal med utbildning från annat EES-land.
SOSFS 2004:11 Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården,
tandvården .
Svenska kommunförbundet
2004:65 Stöd till personer med funktionshinder som studerar vid folkhögskolor,
universitet och högskolor
2004:67 Planering av boende för personer med funktionshinder.
2004:70 Biobankslagen- Lag som i vissa situationer gäller vid provtagning inom
hälso- och sjukvården.
2004:71 Budgetpropositionen för år 2005.
2004:81 Dosexpeditionen av läkemedel via Apoteket AB.
Forts
§ 82 forts
Meddelanden.
2004:83 Ersättningar till familjehem för barn och vuxna samt kontaktfamiljer för
år 2005.
2004:84 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2005.

15 december 2004
Kurser inkomna under november månad.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-09-22.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-10-27.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-11-19.
Förtroendenämndens protokoll 2004-10-27.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets protokoll 2004-10-26.
Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådets AU protokoll 2004-08-17.
Kommunala handikapprådet protokoll 2004-10-13.
____________________
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§ 83
Behov av boende för korttidsvistelse och korttidstillsyn
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappförvaltningen
har under de senaste fyra veckorna fått in ansökan om behov av akuta insatser
om, korttidstillsyn, korttidsvistelse alternativt särskilt boende och nytt
familjehem.
Insatserna gäller tre barn med utvecklingsstörning och svår autism.
Samtliga barn tillhör LSS kretsen och har beslut om insats enligt desamma.
Handikappförvaltningen föreslår att det fördetta gruppboendet på Ragnar
Jändelsväg 1, vilket handikappnämnden i budget 2005, beslutade att avveckla
from 2005-01-01, åter öppnas som en verksamhet för korttidsvistelse och
korttidstillsyn.
Samtliga de barn som har beskrivits, planeras få sina akuta behov lösta med
insatser på Ragnar Jändelsväg 1.
Lösningen skall inte ses som permanent utan tillfällig för att lösa den akuta
situationen.
Handikappförvaltningen gör dock bedömningen att behov finns framöver för en
korttidsvistelse och korttidstillsyn, som specialiserar sig på barn med
utvecklingsstörning och svår autism. I dag saknas ett dylikt. I stället förkommer
en blandning av barn med olika diagnoser och beteende i framförallt de
verksamheter för korttidstillsyn som finns i förvaltningen.
Handikappförvaltningen beräknar en årlig kostnad om 2,9 Mkr för att driva
korttidsvistelse och korttidstillsyn på Ragnar Jändelsväg 1, fördelat enligt
följande, Personalbemanning 2,7 Mkr/år, hyra och övrig drift 0,2 Mkr/år.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att ställa sig bakom förslag om att etablera en kombinerad korttidsvistelse och
korttidstillsyn på Ragnar Jändelsväg 1, samt
att kostnaden om 2,9 Mkr anmäls som en volymökning inom LSS området vid
handikappnämnden budget uppföljning per den 28 februari 2005.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 84.
Julhälsning
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskar samtliga en God jul och ett Gott nytt år.
____________________

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

Förslag till beslut avseende yttrande över motion av kommunal barnombudsman.

§2

Förslag till beslut avseende yttrande över trafiksäkerhet för skolbarn.

§3

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

§4

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

§5

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

§6

Förslag till beslut avseende matavgift vid korttidsvistelse.

§7

Information avseende budgetuppföljning per den 31 januari 2005.

§8

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

§9

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004.

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

____________________
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16 februari 2005
Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Anita Seaberg (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Solveig Einarsdottir

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Solveig Einarsdottir

Paragraf: 1 – 14

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

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

Diarie
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Ledngr

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

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

§ 4 forts
Yttrande avseende Revisionsrapport FE – 2004. Granskning av
handikappnämndens styrning och planering.

16 februari 2005

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

Forts

§ 5 forts
Rutiner för föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under
18 år.

16 februari 2005
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat förslag på rutiner för föräldrars ersättning till kommunen för
placerade barn under 18 år, samt
att ersättning uttages med början då handikappnämndens beslut vunnit laga
kraft.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§6
Matavgift vid korttidsvistelse.
Handikappnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2004-11-03 att föreslår
kommunfullmäktige besluta att ändra taxan för matavgifter vid korttidsvistelse,
samt att taxan träder i kraft 2005-04-01.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2005-01-11 och
föreslår kommunfullmäktige besluta;
att tillstyrka inriktningsbeslutet och delegera till handikappnämnden, utifrån
självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek för mat vid korttidsvistelse.
Handikappförvaltningens förslag till matavgifter vid korttidsvistelse framgår av
den utredning som presenterades vid nämndens möte 2004-11-03. Nämnden
ställde sig positiv till framtagen taxa och avgiftens storlek.
I enlighet med nämndens ställningstagande vid det tillfället och
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att delegera till
handikappnämnden själva bestämma om avgiftens storlek, föreslås att så sker.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, föreslå handikappnämnden fastställa matavgiftens
storlek vid korttidsvistelse i enlighet med av förvaltningens upprättat förslag,
samt
att ändringen av mattaxan vid korttidsvistelse träder i kraft from 2005-04-01.
Lena Hjorth påpekar att hon hoppas att ordförande vidhåller det han sa på
Kommunfullmäktige att det ska vara specificerade fakturor.
Karin Landqvist (KD) yrkar att fakturorna ska specificeras.
Anders Ovander (M) yrkar att inom rimlig framtid ska alla kommunens
förvaltningars fakturor vara specificerade.
Forts

§ 6 forts
Matavgift vid korttidsvistelse.
Handikappnämnden beslutar således

16 februari 2005
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, föreslå handikappnämnden fastställa matavgiftens
storlek vid korttidsvistelse i enlighet med av förvaltningens upprättat förslag,
att ändringen av mattaxan vid korttidsvistelse träder i kraft from 2005-04-01,
samt
att inom rimlig framtid bör alla handikappförvaltningens fakturor vara
specificerade.
____________________

Diarie
KF
Ledngr
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§7
Information avseende budgetuppföljning per den 31 januari.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att man under den första
månaden koncentrerat sig på förvaltningens volymökningar. Oblansen i
nämndens budget är numera beräknad till 4,2 Mkr, Ragnar Jändelsväg 2.9 Mkr,
samt övriga volymökningar 2 Mkr/år.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

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

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

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

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

Diarie
Ledngr
OC
KF

§ 10
Årsbokslut för handikappnämnden 2004.
Handikappförvaltningen har tagit fram bokslut för verksamhetsåret 2004.
Föregående års siffror anges inom parentes.

15

16 februari 2005

16

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

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

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

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

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

§ 14
Begäran om redovisning av beredningen av ärendet avseende hantering av
obalanser i handikappnämnden från Lena Hjorth (Fp).
Ledamot Lena Hjorth ( FP) har via e-post till ordförande begärt en redovisning
av hur man har berett ärendet avseende hantering av obalanser i
handikappnämnden.
Ordförande redovisar hur hanteringen har skett i ärendet.

16 februari 2005

Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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23 mars 2005
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 23 mars 2005.
§ 15 Förslag till beslut avseende förändring av nattbemanning vid Kyrkvägens gruppboende.
§ 16 Förslag till beslut avseende budgetuppföljning per den 28 februari 2005, samt åtgärder
avseende negativ avvikelse i budgetuppföljning.
§ 17 Förslag till beslut avseende redovisning av inkommande klagomål under 2004.
§ 18 Förslag till beslut avseende jämställdhetsplan för handikappnämnden 2005.
§ 19 Förslag till beslut avseende tidplan för budget 2006 och plan 2007-2008.
§ 20 Delegationsbeslut.
§ 21 Meddelanden.

§ 22 Redovisning av lönenivåer för områdeschefer i handikappförvaltningen.
§ 23 Redovisning av sjukfrånvaron inom handikappförvaltningen.
____________________
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23 mars 2005

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Karin Landqvist

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Karin Landqvist

Paragraf: 15-23

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

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

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

23 mars 2005
Diarie
KF/KS
Ledngr
OC

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

23 mars 2005

7

samt åtgärder avseende negativ avvikelse i budgetuppföljning.
Att omedelbart vidta besparingsåtgärder i handikappnämndens budget för att till
årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta sig på att
försöka minimera underskottet genom att finna mer rationella och effektiva
lösningar inom verkställigheten, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar
inom LSS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen konstaterar således att det finns en uppenbar risk för att
nämnden kommer att överskrida sin budget för helår med ca 3 Mkr. Detta under
förutsättning att nämnden tillförs den reserv om 5 Mkr som kommunstyrelsen
avsatt till volymökningar inom LSS-området.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige anmäla att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för 2005 kommer att överskridas med 3 Mkr under förutsättning att
handikappnämnden erhåller begärd reserv om 5 Mkr.
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 28 februari, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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§ 17
Redovisning av inkommande klagomål under 2004.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har
fastställt ett antal instrument för hur förvaltningen skall arbeta med att
åstadkomma en bra kvalitet i verksamheten.
”Vi vill bli bättre” är ett av dessa instrument. Om någon har tankar och idéer om,
eller synpunkter och klagomål på, den av handikappnämnden bedrivna
verksamheten, kan dessa synpunkter framföras till förvaltningen. Alla klagomål
och synpunkter skall dokumenteras och ett svarsbrev skickas att vi har tagit emot
klagomålet, samt vem som kommer att handlägga det.
Inom 14 dagar skall man få besked om vilka åtgärder som vidtagits eller som
kommer att vidtas.
Under år 2004 inkom till förvaltningen 17 klagomål/synpunkter/frågor/beröm.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad redovisning avseende klagomålshantering för 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 18
Förslag till beslut till jämställdhetsplan för Handikappförvaltningen,
Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att kommunfullmäktige i
Karlskrona kommun fastställer årligen ett jämställdhetsprogram som är
gemensamt för kommunkoncernen. Varje förvaltning och bolag skall en gång
per år göra sin egen jämställdhetsplan, vilken utgår från det gemensamma
jämställdhetsprogrammet. En redovisning av det genomförda
jämställdhetsarbetet
skall ingå som en del i årsredovisningen för respektive förvaltning.
Målet med kommunens jämställdhetsarbete är att Karlskrona i framtiden skall
bli en verklig jämställd kommun. En kommun där kvinnor och män, flickor och
pojkar, som enskilda och självständiga individer, skall ha samma möjligheter till
ett gott liv, att de har samma värde och att de möts med respekt. Dessa
grundläggande värderingar, att verklig jämställdhet bygger på respekten för allas
lika värde, skall genomsyra och prägla Karlskrona kommun nu och i framtiden.
Det gäller såväl i mötet med medborgarna som i rollen som arbetsgivare.
Kommunfullmäktiges program vilket utgår från ”De fyra hörnstenarna” har valt
att inrikta jämställdhetsarbetet på områdena:
•
tillväxt
•
sysselsättning
•
jämställdhetsperspektivet i verksamheten
•
makten
Dessa områden skall respektive nämnd ”översätta” till ett för verksamheten
relevant sätt.
Förvaltningschefen är jämställdhetsansvarig på handikappförvaltningen och
därmed ansvarig för verkställigheten av planen.
Förvaltningschefen har till uppgift att utse minst ett jämställdhetsombud inom
förvaltningen.
En jämställdhetsarbetsgrupp verkar i handikappförvaltningen, vilken består av
förvaltningschef, verksamhetschef, personalsekreterare samt
jämställdhetsombud.
Forts

§ 18 forts
Förslag till beslut till jämställdhetsplan för Handikappförvaltningen,

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

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

§ 20

11

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

Diarie
Ledngr
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Redovisning av lönenivåer för områdeschefer inom
handikappförvaltningen.
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att handikappförvaltningen
kommer att återkomma till handikappnämnden och redovisa lönestatistiken för
förvaltningen när man har arbetat fram ett nytt jämställdhetsprogram för år 2006,
samt när årets löneöversyn är genomförd.
I dag finns det totalt 13 områdeschefer fördelade på 4 män och 9 kvinnor.
Högsta lönen för männen inom förvaltningen är 27350 kr och lägsta lönen är
23900 kr.
Högsta lönen för kvinnorna inom förvaltningen är 26850 kr och lägsta lönen
22600 kr
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 23
Redovisning av sjukfrånvaron inom handikappförvaltningen.
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att man ser en ökning av
sjukfrånvaron inom förvaltningen.
År 2002 hade vi 39,74 sjukdagar per anställd,
År 2003 hade vi 38,40 sjukdagar per anställd,
År 2004 hade vi 42,67 sjukdagar per anställd.
Förvaltningen har i dag 10 stycken personer är långtidssjukskrivna.
När man tittar på sjukdagar per yrkesgrupp inom handikappförvaltningen så ser
man att assistenterna är den arbetsgrupp som har flest sjukdagar under år 2004.
Förvaltningen har gjort en bedömning av eventuella orsaker och man har
kommit fram till följande:
lågt bemannad ansträngd administration,
personliga assistenter har en utsatt arbetssituation, nya vårdkrävande
barnärenden,
ett flertal medicinska orsaker, samt
sjukersättningar under utredning.
Förvaltningen har upprättat förslag på aktiviteter som ska genomföras/planeras.
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________

27 april 2005

1

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

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ingrid Clausen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ingrid Clausen

Paragraf: 24-33

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

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

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

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

27 april 2005
Karin Landqvist (v) yrkar att man har ett extra arbetsutskott eller ett
presidiemöte för att gå igenom vilka direktiv som ledamöterna i
handikappnämnden ska ge förvaltningen.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar bifall till Karins Landqvsits yrkande.
Anita Seaberg (s) yrkar att man fattar beslut vid nämndens sammanträde idag
vilka direktiv som ska ges till förvaltningen.
Handikappnämnden ajournerar sig mellan kl 10.25-10.35.
Karin Landqvist (kd) vidhåller sitt yrkande att man ha ett extra arbetsutskott
eller ett presidiemöte.
Ordförande yrkar att upphandling skall ske på en period på minst 3 år samt 1 år
som optionsår, samt att nämnden ger presidiet i uppdrag att lägga fram förslag
till direktiv till handikappnämndens sammanträde den 20 maj 2005.
Handikappnämnden har således beslutat
att upphandling skall ske på en period på minst 3 år samt 1 år som optionsår,
samt
att ge presidiet i uppdrag att lägga fram förslag till direktiv till
handikappnämndens sammanträde den 25 maj 2005.
____________________
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§ 27
Förändrade förutsättningar avseende åtgärder i budget 2005 på grund av
obalans.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att på grund av oförutsedda
och opåverkbara händelse som påverkar årets budget i positiv riktning.
Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat per den 31 december 2005.
Detta under förutsättning att man erhåller 5 Mkr ur kommunstyrelsens avsatta
reserv för volymökningar inom LSS-området.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 28
Redovisning av enkät avseende uppföljning av handikappnämndens mål år
2004.
Inge Boman redovisar att handikappförvaltningen har genomfört utvärdering av
nämndens serviceutfästelser för 2004 genom enkäter och intervjuer.
Utvärderingen visar på goda resultat och uppnådda mål vad beträffar förtroende
för personalen, bemötande, beviljade insatser tillgodosedda, delaktighet och
inflytande i daglig verksamhet och sysselsättning och HSL-insatser. I andra
avseenden, t ex kultur och fritid, individuella planer, ankomstsamtal,
individuella rehabiliterings- eller habiliteringssamtal ligger resultatet något
under den fastställda utfästelsen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna redovisningen,
att i samband med nämndens budgetberedning för 2006 anpassa målen utifrån
tilldelad budgetram, samt
att förslå förvaltningen att upprätta handlingsplaner i de fall utvärderingen visar
att nämndens mål ej uppfyllts
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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§ 29
Förslag till beslut avseende budgetuppföljning mars 2005
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
inte beräknas visa någon negativ avvikelse från budget för år 2005 och att
resultatet för årets första tre månader uppgår till -1,5 Mkr. I prognosen har då
antagits att nämnden har fått ta i anspråk den av kommunstyrelsen avsatta
reserven för volymökningar inom LSS-området om 5 Mkr.
I det prognostiserade resultatet har antagits att nettovolymökningarna för år 2005
uppgår till
8 Mkr (helårseffekt) att jämföra med av nämnden antagen volymökning
(tilläggsbudgeten) om 4 Mkr. Per dags datum uppgår årets (2005 års)
resultateffekt av nettovolymökningen till 4,2 Mkr. Förvaltningen har i sitt
prognostiserade utfall antagit en ytterligare resultateffekt (år 2005) av idag ej
kända volymökningar om –1,7 Mkr.
Handikappförvaltningen har för avsikt att vidta åtgärder i befintlig budget 2005
motsvarande den i februari månads budgetuppföljning redovisade obalansen om
– 3 Mkr.
Detta innebär att det tidigare prognostiserade underskottet om – 3 Mkr kan
balanseras med dessa åtgärder.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 mars, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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§ 30
Information avseende budgetdirektiv angående upprättande av
budget 2006 och plan 2007-2008.
Förvaltningschef Anders Nordberg redogör för vilka förutsättningar som
nämnden har inför budget 2006 och plan 2007-2008, avseende negativa effekter
som påverkar budgeten med ökade kostnader för nämnden, samt vilka positiva
effekter som nämnden kan vänta sig.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 31
Information avseende revisionsrapport från Ernst & Young avseende 2004
års bokslut för handikappnämnden.
Ekonom Helen Wolf redogör för revisionsrapporten från Ernst & Young
avseende 2004 års bokslut för handikappnämnden, samt vilka stycken i texten
som är felskrivna
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 32
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Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2005-03-23.
b) arbetsutkottetes protokoll 2005-04-18.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2005.
d) Framställan om överflyttning av ärende till Karlskrona kommuns
handikappnämnd.
e) Framställan om överflyttning av ärende enligt kap 16. 1 § SoL till Karlskrona
kommun.
f) Familjehemsärende.
g) Förslag till beslut avseende direktiv om åtgärder avseende negativ avvikelse i
budgetuppföljning per den 28 februari 2005.
h) Redovisning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade juli-december 2004,
samt januari-mars 2005.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 33
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 35 Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler.
Kommunfullmäktige
§ 6 Utredning av matavgifter vid korttidsvistelse.

27 april 2005
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§ 7 Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum- KKC
§ 9 Transport av avliden från särskilt boende.
§10Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom
socialförsäkringsområdet i Blekinge.
§11 Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004.
§31 Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern.
§36 Näringspolitiskt program för åren 2005-2007.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Tillståndsbevis för FemBo dnr 702-2326-05.
Justitieombudsmannen
Beslut, anmälan mot handikappnämnden i Karlskrona kommun angående
ändrade avgifter för viss verksamhet enligt LSS
Socialstyrelsen
SOSFS 2005:1 Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580).
SOSFS 2005:2 Upphävande av Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 1987:25) om
förbud mot användning av kopparamalgam inom tandvården.
SOSFS 2005:3 Ändring i allmänna råden (SOSFS 1998:8) om kvalitetssystem
inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade.
SOSFS 2005:4 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2000:15) om kvalitetssystem
inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
SOSFS Numeriskt register över den 1 januari 2005 gällande författningar som
Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Socialstyrelsen
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Diarie
Ledngr
OC
MAS

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

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

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

22 juni 2005

att godkänna genomförd förstudie om personlig service, samt
att i nuläget inte starta upp en verksamhet med personlig hemservice
att fortsätta utvecklingen av personlig hemtjänst och återkomma till
handikappnämndens sammanträde den 2 november med en uppföljning om det
finns förutsättningar för att starta upp en verksamhet.
Lena Hjorth, Maj Olsson, Gunhild Arvö reservera sig i förmån för eget förslag.
____________________

Diarie
KF
Ledngr
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§ 46
Yttrande över motion offensiv för ett barnsligare Karlskrona- Det skall synas
vad vi gör/inte gör..
Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige lämnat in 4 motioner samtliga
med huvudrubrik Offensiv för ett barnsligare Karlskrona. Den första
motionen har delrubriken, Det skall synas vad vi gör/inte gör. I denna yrkar
vänsterpartiet att kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån
barrnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista, att det tydligt anges i
budgeten vilka pengar som gått till barn och ungdomar samt att varje nämnd
och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med barnchecklistan
som ledning.
FN.s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamlingen 1989. Sverige ratificerade
barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Detta innebär att
Sverige bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.
Under en följd av år har Karlskrona kommun arbetat med att implementera
barnkonventionen i det löpande arbetet som rör barn och ungdomar.
Personal som arbetar med barn och ungdomar har erhållit utbildning i
barnkonventionen i syfte att barnperspektivet ska vara en naturlig del i
arbetet såväl på individuell som gruppinriktad och strukturell nivå.
I socialtjänstlagen har t ex införts en bestämmelse om att då åtgärder rör
barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med
barn avses varje människa under 18 år.
Det är viktigt att barnkonventionens intentioner finns med som en naturlig
del i arbetet med barn och ungdomar. Personalen ska ha en god kännedom
om konventionen och beakta barnperspektivet i olika beslut, åtgärder och
insatser. Likväl ska de politiska nämnderna som beslutar i frågor som rör
barn och ungdomar beakta barnperspektivet på individuell och strukturell
nivå.
Att införa barnchecklista, göra barnkonsekvensanalys mm som motionen
föreslår synes mer vara att formalisera något som redan fungerar på ett bra
sätt. Därmed inte sagt att man ska slå sig till ro och inte arbeta med frågorna
utan ständigt utan ständigt diskutera och bevaka barnperspektivet i samtliga
frågor som rör barn och ungdomar.
Forts
§ 46 forts
Yttrande över motion offensiv för ett barnsligare Karlskrona- Det skall synas
vad vi gör/inte gör.

22 juni 2005
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen Offensiv för ett barnsligare Karlskrona – Det skall synas
vid vi gör/inte gör.
Anders Ovander (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders bifallsyrkande mot
Solveig Einarsdottirs avslagsyrkande och finner att handikappnämnden
beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

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

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

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

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

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

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

§ 51 forts
Förslag om höjning av larmavgift samt avgift för matdistribition.
Konsekvenserna för de personer under 65 år och som tillhör
handikappförvaltningen, blir samma som för personer över 65 år och tillhör
äldreförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår i enlighet med äldreförvaltningens förslag för
personer över 65 år, att avgiften för larm höjs från 100 kronor/månad till 250
kronor/månad för from 2005-09-01, för personer under 65 år enligt SoL.
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Vidare att en distributionsavgift enligt omvårdnadstaxan nivå 1 för varm mat
införs from 2005-09-01 för personer under 65 år enligt SoL, som endast har
insatsen matdistribution.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att för personer under 65 år enligt Socialtjänstlagen tillhörande
handikappnämndens ansvarsområde höja avgiften för larm till 250 kronor/månad
from 2005-09-01,
att för matdistribution ta ut avgift enligt omvårdnadstaxan nivå 1 from 2005-0901 för samma grupp, samt
att handikappnämndens beslut är giltigt under förutsättning att äldrenämnden
fattar beslut i enlighet med äldreförvaltningens förslag om höjning av larmavgift
och avgift för matdistribution.
Karin Landqvist (kd) och Anders Ovander (m) yrkar avslag på förvaltningens
förslag på grund av att dom personer som tillhör handikappnämnden har andra
förutsättningar när det gäller larm och matdistribution än dom som tillhör
äldrenämnden, samt att handikappnämnden har budgeterat för det år 2005.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Förvaltningschefen informerar om att i nämndens ärende bör
likställighetsprincipen beaktas och att om man skall frångå denna bör sakliga
skäl för det råda. Handikappnämnden har ingen budget för larm eller
matdistrubition. Budgeten ligger hos äldrenämnden och nyttjas som en fri
rättighet för personer under 65 år. I de fall beslut ej fattas i enlighet med
äldrenämnden blir handikappnämnden debiterad avgiften.
Ordförande ställer proposition på Karin Landqvist avslagsyrkande mot
ordförandes bifallsyrkande och finner att handikappnämnden beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Forts
§ 51 forts
Förslag om höjning av larmavgift samt avgift för matdistribition.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att för personer under 65 år enligt Socialtjänstlagen tillhörande
handikappnämndens ansvarsområde höja avgiften för larm till 250 kronor/månad
from 2005-09-01,
att för matdistribution ta ut avgift enligt omvårdnadstaxan nivå 1 from 2005-0901 för samma grupp, samt
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att handikappnämndens beslut är giltigt under förutsättning att äldrenämnden
fattar beslut i enlighet med äldreförvaltningens förslag om höjning av larmavgift
och avgift för matdistribution.
Borgerliga gruppen reserverar sig mot handikappnämndens beslut. Bilaga 12
____________________

Diarie
Ledngr
OC

§ 52
Personalstatistik per 1:a tertial 2005.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om hur personalstatistiken ser ut

22 juni 2005
för handikappförvaltningens fyra första månader avseende:
Antal anställda,
Årsarbetstid,
Sysselsättningsgrad,
Arbetat tid,
Timavlönad arbetad tid,
PAN avlönad arbetad tid,
Fyllnadstid,
Övertid, samt
Sjukdagar
Mikael Jansson informerar också om att förvaltningen har startat upp ett
egenvårdsprojekt och alla anställda i handikappförvaltningen har fått
erbjudandet.
31 anställda har anmält sitt intresse för projektet.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

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

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

§ 55
Sommarhälsning.
Ordförande önskar alla tjänstemän och politiker en trevlig sommar.
____________________
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 7 september 2005.
§ 56 Förslag tillbeslut angående hyressättning i bostad med särskild service.
§ 57 Förslag till beslut angående upprättande av prestationsmål till handlingsprogram för
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona kommun under åren 20052006.
§ 58 Förslag till beslut om handlinsplan angående utvärdering av serviceutfästelser i målen fyra
byggstenar.
§ 59 Budgetrapport per den 31 juli 2005.
§ 60 Förslag till beslut angående budget för handikappnämnden för åren 2006 och plan för 20072008.
§ 61 Delegationsärende.
§ 62 Meddelanden.
§ 63 Övriga frågor.
____________________

7 september 2005
Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlott Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ann-Charlott Löfvenberg

Paragraf: 56- 63

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

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

Forts

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

Diarie
Klef
ledngr
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§ 57
Prestationsmål för förebyggande verksamhet mot skydd mot olyckor.
Den 1 januari 2004 trädde Lag ( 2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen är att
färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt ska lagen
förbättra möjligheterna för den enskilde, kommuner och statliga myndigeter att
minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2005, § 77, att uppdra åt samtliga
nämnder och styrelser att upprätta och besluta om prestationsmål med
handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i
Karlskrona kommun åren 2005-2006.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på prestationsmål.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättade prestationsmål.
Handikappnämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diarie
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§ 58
Förslag till handlingsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att verksamhetschef och
myndighetschef har fått i uppdrag att beskriva i handlingsplaner hur man utifrån
utvärderingen av målen, de fyra byggstenarna, vidtar åtgärder i de fall där
resultatet av utfästelserna inte kom upp i fastställd nivå.
I upprättade handlingsplaner framgår hur och vilka åtgärder som blir aktuella,
när dessa skall genomföras, samt vem som är ansvarig för genomförandet.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättade handlingsplaner avseende åtgärder i utvärderingen av
effektmålen i de fyra byggstenarna.
Karin Landqvist (kd), Lena Hjorth (fp), Christer Frinäs (m) och Maj Olsson (c)
yrkar avslag på arbetsutskottets förslag avseende sänkning av målen när det
gäller fritid, kultur och idrottsutbudet för funktionshindrade. Man ställer sig inte
bakom arbetsutskottets förslag om att tillstyrka handlingsplanen på grund av att
alla partier inte är representerade i arbetsutskottet och därför har man inte kunnat
diskutera ärendet med alla borgerliga partier.
Ordföranden och Jörgen Rosell (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Karin Landqvist med fleras avslagsyrkande
avseende sänkning av målen avseende fritid, kultur och idrottsutbudet för
funktionshindrade mot arbetsutskottets förslag och ordförande finner att
handikappnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Forts

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

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

§ 60 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2006 samt respektive planer för åren 2007 – 2008,
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att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2005 som får
helårseffekt 2006, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2006, 2007 och 2008,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 900 tkr för år 2006, samt planer för åren 2007-2008
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostanden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2006 samt planer för åren 2007 – 2008,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2006, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut avseende hyror, matdistribution och avlösarservice.
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2006-01-01,
att godkänna upprättat förslag enligt bilaga G till riktlinjer för kontaktpersoner,
att ett tillfälligt intagningsstopp träder i kraft from 2005-10-01 t.v med
anledning av ombyggnader på Ringöhemmet,
att godkänna förslag om att sänka ambitionsnivån från 8 av 10 till 7 av 10 i
följande serviceutfästelse i dokumentet Fyra byggstenar.
”att 7 av 10 funktionshindrade personer som får insatser ska uppleva att de har
tillgång till ett bra fritids- kultur- och idrottsutbud”,
att förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning avseende kontaktpersoner
efter sex månader, om det finns avvikelser eller förändring i förutsättningarna att
rekrytera kontaktpersoner, samt en slutrapport efter 12 månader.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och finansiera en utökad budgetram i enlighet med upprättat
tilläggsförslag, bilaga B, för år 2006 med 5 615 tkr, för 2007 med 12 815 tkr
och för 2008 med 23 715 tkr,
Forts
§ 60 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2006 och planer
för 2007-2008.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2006 med
900 tkr, samt planer för åren 2006 –2007 med 500 tkr respektive 500 tkr. och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
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att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2007 och 2008
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget,
att i enlighet med förslag om upphandling av resor daglig verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen.
Karin Landqvist, Ann-Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael Lejdeby,
Maj Olsson och Christer Frinäs reservera sig till förmån för eget yrkande.
____________________

15

7 september 2005

§ 61
Delegationsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2005-06-22.
b) arbetsutskottets protokoll 2005-08-24.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret maj 2005.
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni 2005.
e) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli 2005.
f) Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 3822-04 Rotel 16
g) Överklagande till Länsrätten angående beslut om överflyttning av ärende
enligt 16 kap. 1 § Socialtjänstlagen.
h)Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 777-05 Rotel 3.
i) Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 613-05 Rotel 2.
j)Begärt yttrande angående överklagat beslut mål nr 803-05 Rotel 3.
k)Yttrande över detaljplan för Gulin 1, Karlskrona kommun, Blekinge Län
l)Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
m)Yttrande över planprogram för Flundran 3 m.fl. Saltö, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
n)Yttrande över detaljplan för Aspö 5:68 m fl, Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

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

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

hushållning.

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

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Övriga deltagare ersättare

Anita Löftrsöm (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Lennart Hansson (C)
Jörgen Rosell (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Paragraf: 76-88

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

§ 76
Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att
driva hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § Socialtjänstlagen
- för barn och ungdomar med psykosociala problem,
hörselrelaterade problem och/eller neuropsykiatriska diagnoser.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Emmagården har återtagit
sin ansökan till Länsstyrelsen och därmed behöver ej handikappnämnden avge
yttrande i frågan.
Handikappnämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Dnr
Ledngr
OC
MAS
§ 77
Förslag till beslut avseende samverkansavtal med Landstinget Blekinge.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att landstinget och länets fem
kommuner undertecknade 1981-03-12 ett samverkansavtal om äldreomsorger i
Blekinge. Inför Ädelöverenskommelsen 1992 utarbetades ett förslag till ändrad
ansvarsfördelning för service och vård till äldre och handikappade i Blekinge.
Förslaget är daterat 1991-02-13. Intentionerna i samverkansavtalet skulle gälla
även efter Ädelreformen.
Handikappförvaltningen har genomfört en mätning över utförda hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Denna
visar att handikappförvaltningens personal utför sjukvårdsinsatser på delegation
och vid s.k. egenvård motsvarande 12 532 timmar/år eller 6,4 årsarbetare.
Landstinget har inte redovisat någon motsvarande mätning över eventuella
sociala insatser utförda i ordinärt boende.
Äldrenämnden har genomfört motsvarande mätning över utförda hälso- och
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende inom äldreomsorgen. Detta utmynnade i att
äldrenämnden sa upp samverkansavtalet för omförhandling.
Samverkansavtalets aktualitet har ifrågasatts vid flera tillfällen. Vid
ordförandeträffen mellan länets kommuner 2005-10-28 togs frågan åter upp,
varpå övriga kommuner enhälligt beslöt att följa Karlskrona kommuns
äldrenämnds beslut.
Förvaltningen föreslår att handikappnämnden mot denna bakgrund följer
äldrenämndens och övriga länets kommuners beslut och säger upp
samverkansavtalet för omförhandling. Handikappnämnden är beredd fortsätta
utföra hälso- och sjukvårdsinsatser för landstingets räkning under förutsättning
att landstinget betalar kommunens självkostnad from januari 2006.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att säga upp samverkansavtalet med Landstinget Blekinge för omförhandling,
Anders Nordberg föreslår att texten from januari 2006, tas bort i underlaget på
grund av att alla kommuner inte kommer att vara klara med sina beslut i ärendet.
Lena Hjorth (fp) yrkar att det ska stå första kvartalet 2006 i underlaget.
Forts
§ 77 forts

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

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

§ 78 forts

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

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

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

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

____________________

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

____________________

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

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

____________________

Dnr
Ledngr
KLF
OC

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

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

§ 83 forts
Förslag till beslut avseende internbudget för år 2006.
Karin Landqvist (kd) meddelar att den borgliga alliansen reservera sig mot det
tagna beslutet till förmån för eget yrkande.
Handikappnämnden har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag
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att till kommunstyrelsen begära få nyttja den av kommunstyrelsen avsatta
reserven om 3 Mkr för att balansera dels den nettovolymökning som uppstått
inom ramen för LSS beslut under år 2005 och dels balansera minskande intäkter
i sysselsättningsverksamheten om 1 500 tkr
att till kommunfullmäktige begära kompensation för årliga prisstegringar som ej
bedrivs i egen regi.
att handikappnämnden fastställer att av den avsatta reserven om 2 000 tkr
används 1 107 479 tkr för att balansera nettovolymökningar under år 2005.
att förvaltningen har prövat att inom ramen för 2006 års internbudget inrymma
kostnader för personlig hemtjänst, men bedömt att ekonomiska förutsättningar
inte föreligger, samt
att i övrigt godkänna upprättad internbudget för handikappnämndens
verksamhet år 2006.
Karin Landqvist, Anders Ovander, Ann-Charlotte Lövfenberg, Lena Hjorth,
Mikael Lejdeby, Maj Olsson reserverar sig till förmån för eget förslag.
____________________

§ 84
Information avseende tilldelningsbeslut angående resor daglig verksamhet.

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

§ 85
Delegationsbeslut.

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

§ 86
MEDDELANDEN.
Kommunfullmäktige

16

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

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

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

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

14 december 2005
____________________
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22 mars 2006
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 22 mars 2006.
§ 10 Förslag angående principbeslut avseende rätten till bistånd gällande sysselsättning för
psykiskt funktionshindrade
§ 11 Budgetuppföljning per den 28 februari 2006
§ 12 Information om särskilt anpassad bostad på Skogsstigen
§ 13 Delegeringsbeslut
§ 14 MEDDELANDEN
§ 15 Fråga
____________________

2

22 mars 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 22 mars 2006, kl 09.00 – 09.55

Beslutande

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

tjg ersättare

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Claussen (S)
Anita Seaberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Anita Löfström (S)
Lennart Hansson (C)

Övriga deltagare ersättare

Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö (FP)
Jörgen Rosell (V)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Ingrid Karlsson, myndighetschef

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Karin Landqvist

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Karin Landqvist

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Kerstin Nilsson

Paragraf: 10 – 15

mars 2006 anslagits på kommunens
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22 mars 2006
Diariet
Ledn gr

Dnr
§ 10
Förslag angående principbeslut avseende rätten till bistånd gällande
sysselsättning för psykiskt funktionshindrade
I samband med Psykiatrireformen startade Karlskrona kommun sysselsättningsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Det blev efterhand
tydligt att fler myndigheter hade ett starkt intresse eller ett ansvar för
målgruppens rehabilitering.
En styrgrupp bildades 1999 bestående av Karlskrona kommun, Landstingets
psykiatri, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta för att bättre kunna
samordna insatserna kring den enskilde och därmed överbrygga gråzonerna
mellan de olika myndigheternas ansvarsområden. Samtliga parter bidrog
ekonomiskt och kommunen hade huvudmannaskapet.
Inledningsvis uppgick kommunens ekonomiska insats till drygt hälften av verksamhetens kostnad. Efter beslut av samtliga samverkansparter upphörde den
finansiella samverkan från och med 1 januari 2006.
Ett dokument har upprättats vari framgår vilka regler som gäller avseende rätten
till bistånd gällande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.
Från och med 2006-01-01 skall en ansökan från den enskilde göras vid behov av
sysselsättning och prövas enligt rätten till bistånd jml 4 kap 1 § socialtjäntlagen.
Personer där annan huvudman har ansvar för rehabilitering/arbetslivsinriktad
rehabilitering eller arbetsträning eller personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska åtgärder har inte rätt till sysselsättning.
Personer med psykiska funktionshinder som tillhör definierad målgrupp och inte
står till arbetsmarknadens förfogande skall efter ansökan och biståndsbedömning
ha rätt till en meningsfull sysselsättning.
Riktlinjer behövs för att vårdtagare som får avslag ska ha en möjlighet att
överklaga beslut till Länsrätten.
Karin Landqvist uttrycker oro för att människor ska hamna mellan stolarna och
önskar att förvaltningen tar kontakt med landstinget ytterligare en gång för att få
till stånd det samarbete som funnits tidigare.
Solveig Einarsdottir yrkar att förvaltningen verkar inom finansiell samordning
för att fler ska komma i arbete.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat dokument, samt
att förvaltningen verkar inom finansiell samordning för att fler ska komma i
arbete.
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22 mars 2006
Diariet
Kf
Ledn gr

Dnr
§ 11
Budgetuppföljning per den 28 februari 2006
Handikappnämndens verksamhet beräknas inte visa någon avvikelse från budget
år 2006. Resultatet för årets första två månader uppgår till – 1,2 Mkr.
I prognostiserat underskott har då antagits att nämnden har fått ta i anspråk den
av kommunstyrelsen avsatta reserven för volymökningar inom LSS-området om
3 Mkr, samt att nämnden har kompenserats med 2,6 Mkr för oförändrad ersättningsnivå till kontaktpersoner.
Handikappnämnden har i sin grundbudget balanserat volymökningar år 2005 till
en kostnad av 1,4 Mkr. Som redogjorts för i nämndens årsbokslut uppgick
nettovolymökningen till 3,3 Mkr, vilket innebär att nämnden har en ingående
obalans år 2006 motsvarande 1,9 Mkr.
Vidare har beslut fattats om oförändrade ersättningsnivåer till kontaktpersoner,
vilket innebär en merkostnad om 2,9 Mkr. Dessutom medför minskade intäkter i
sysselsättningsverksamheten motsvarande 1,5 Mkr en ingående obalans om 6,3
Mkr.
Effekten av det ovan redovisade innebär att med ett fullt utnyttjande av nämndens
reserv på 2,0 Mkr skulle handikappnämndens ingående obalans uppgå till ca – 4,3
Mkr.
Handikappnämnden har tidigare begärt att få nyttja kommunstyrelsens reserv om
3 Mkr dels för att balansera nettovolymökningar inom LSS-området och dels
balansera minskade intäkter i sysselsättningsverksamheten. Dessutom har
nämnden vid sitt sammanträde i februari begärt att ur kommunens säkerhetsmarginal få disponera 2,6 Mkr för att täcka effekten av oförändrade ersättningsnivåer till kontaktpersoner. I prognosen har dessa reserver beaktats.
Detta innebär att nämnden klarar att balansera volymökningar under år 2006 till
en kostnad av 1,3 Mkr, volymökningar därutöver ger ett negativt resultat.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2006, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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22 mars 2006
Diariet
Ledn gr

Dnr

§ 12
Information om särskilt anpassad bostad på Skogsstigen
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om PBA:s pågående
bostadsbyggande på Skogsstigen i Rödeby. Bygget omfattat 6 vanliga
lägenheter.
Från Kiselvägen flyttar 4 personer som beviljats personlig assistans av
Försäkringskassan. Dessutom kommer 2 personer som nu bor hos sina föräldrar
att flytta in.
Inflyttning beräknas till juni/juli.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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22 mars 2006

§ 13
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-02-08 och 2006-03-08.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari och februari 2006.
c) ansökan om bistånd jml 4 kap 1 § Socialtjänstlagen i form av ledsagning
8 timmar/vecka.
d) överklagan av Länsrättens dom i mål nr 467-05, 2006-02-09.
e) brev från anställd.
f) yttrande till Länsrätten i mål nr 1114-05, Rotel 1.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 14
MEDDELANDEN
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22 mars 2006
Kommunstyrelsen
§ 32 Rekrytering av förvaltningschef vid handikappförvaltningen.
Kommunfullmäktige
§ 10 Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för
2005-2006 för Karlskona kommunkoncern.
Länsstyrelsen i Blekinge län
Individuell plan enligt LSS.
Beslut 2006-02-07 Dnr 701-712-06
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2006-01-25
Mål nr 1180-05
Dom 2006-02-09
Mål nr 467-05
Beslut 2006-02-16 Mål nr 160-06 E
Föreläggande 2006-02-16 Mål nr 160-06
Underrättelse 2006-03-01
Mål nr 160-06
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2006-02-15 Mål nr 4269-05
Åklagarkammaren i Karlskrona
Datum 2006-02-13 Dnr C-7-11-06
Socialstyrelsen
Avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem.
Ersättning för vissa kostnader enligt skollagen.
Bidrag till korttidsstudier som är särskilt anpassade för studerande med
funktionshinder m m.
Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående.
Statens offentliga utredningar
Programförklaring från Nationell psykiatrisamordning och Nationell
narkotikapolitisk samordning.
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 2006:09 Socialtjänstlagen – en vägledning.
Årsrapporter/verksamhetsberättelser
Blekinge Forsknings- och Utvecklingsenhet årsrapport 2005.
Förtroendenämnden Blekinge – Verksamhetsberättelse 2005.
Protokoll
Förtroendenämndens arbetsutskott 2006-01-19.
Brev
Brev från anhörig.
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22 mars 2006

§ 15
Fråga
Ledamoten Karin Landqvist (KD väcker en fråga utanför dagordningen. Frågan
är om inte handikappnämnden skall yttra sig i det personalärende som är föremål
för en JO anmälan.
Ordförande Birger Wernersson svarar att yttrandet är att betrakta som en
delegation för förvaltningschefen att yttra sig enligt delegationsförordningen,
eller borde t o m kunna betraktas som ren verkställighet.
Förvaltningschef Anders Nordberg redogör för ärendets karaktär och varför
ärendet inte bör vara föremål för ett nämndsbeslut.
Att ett ärende är adresserat till en nämnd eller förvaltning innebär inte
förutsättningslöst att det är just adressaten som yttrar sig. Det är ärendets
karaktär och innehåll som avgör om ärendet ska hanteras av nämnd- eller på
förvaltningsnivå.
Beslutsärende i viktigare rent principiella frågor eller myndighetsutövning
hanteras på nämndnivå. Om ärendet är delegerat och nämnden har överlåtit sin
beslutsfunktion, fattar delegat beslut i nämndens ställe.
Om enskild nämndsledamot önskar att handikappnämnden skall yttra sig, kan
ledamot yrka på att så sker och att nämnden yttrar sig.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

1

24 maj 2006

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 24 maj 2006.
§ 26 Utdelning av kvalitetspris.
§ 27 Förslag till beslut om personalbokslut per den 30 april 2006.
§ 28 Förslag till yttrande avseende förslag till Finansiell samordning i Blekinge.
§ 29 Förslag till beslut avseende IT-plan för 2006.
§ 30 Förslag till ekonomiskt delårsbokslut per den 30 april.
§ 31 Redovisning av enkäter och intervjuer avseende uppföljning av handikappnämndens mål år
2005.
§ 32 Delegeringsbeslut
§ 33 MEDDELANDEN
____________________
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24 maj 2006

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 24 maj 2006, kl 09.00 – 10.50

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Claussen (S)
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M) kl 09.00-10.45 §§ 26-30
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)

tjg ersättare

Christer Frinäs (M)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman, utredare
Mikael Jansson, personalsekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anita Seaberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Anita Seaberg

Paragraf: 26 –33

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 maj 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledn gr

Dnr

§ 26
Utdelning av handikappnämndens årliga kvalitetspris.
Handikappnämnden i Karlskrona kommun har utsett sitt årliga kvalitetspris till
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Årets kvalitetspris utdelas till följande verksamheter :
1: pris om 12 000 kronor utdelas till, Personliga assistenter Trossö 1.
2:a pris om 8 000 kronor utdelas till daglig verksamhet, Värdshuset.
3:e pris om 4 000 kronor utdelas till gruppbostaden på Ekebergsvägen.
Med följande motivering:
”Arbetsgrupperna har var och en för sig på ett föredömligt sätt arbetat med att
uppfylla handikappnämndens mål och detta uppnått syftet att skapa ett
kvalitetstänkande på arbetsplatsen, som ytterst ökar omsorgskvalitén för den
funktionshindrade personen”
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Ledn gr
OC

Dnr

§ 27
Förslag till beslut om personalbokslut per den 30 april 2006.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om personalbokslut för tertial 1
2006 som upprättats. Detta omfattar första tertialet med jämförande siffror för
åren 2005 och 2004.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat personalbokslut för tertial 1 2006.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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Diariet
Ledn gr
KLF

Dnr 2006.0177.701

§ 28
Yttrande avseende förslag till Finansiell samordning i Blekinge
Handikappnämnden har tillsammans med socialnämnden beretts möjlighet att
yttra sig över förslaget om Finansiell samordning i Blekinge. Yttrandet har
diskuterats gemensamt med socialnämnden och samordnare Ingrid
Augustinsson-Swennergren.
Lagstiftningen från 1 januari 2004 har skapat förutsättningar för Finansiell
samordning, en ny möjlighet till samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommunerna och Landstinget Blekinge. Det är de parterna som
är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser.
Genom en finansiell samverkan i Blekinge och praktiskt arbete på lokal nivå
torde de gemensamma resurserna kunna utnyttjas effektivare. Detta kommer då
att vara till gagn för enskilda personer med ett komplext stödbehov och
samordnings-vinster ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun skall ingå i ett samordningsförbund i Blekinge, samt
att kommunfullmäktige bland sina ledamöter utser en ordinarie representant och
en ersättare i samordningsförbundets styrelse.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet

Dnr:
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Ledngr
IT-samord
OC

§ 29
Förslag till beslut avseende IT-plan för 2006.
Karlskrona kommun under 2006 arbetar med att ta fram en ny IT-vision för hela
kommun-koncernen. Den kommer att gälla från 2007 och ambitionen är att
utifrån utveck-lingsplanen 4 hörnstenar tydliggöra det strategiska tänkandet och
handlandet inom IT-området, så att det blir en viktig del i kommunens ledningsoch måluppfyllel-sestrategi.
Handikappnämnden antog IT-plan för nämndens verksamhetsområde den 30
september 2003 som bygger på kommunens tidigare IT-plan för åren 2002 2006.
IT-styrgruppen har beslutat att förvaltningarna ska upprätta en IT-handlingsplan
för 2006 som ska ge ett underlag för prioriteringar och beslut kring infrastruktur
och kommunikation.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag till IT-handlingsplan för 2006, samt
att uppdra åt förvaltningen att upprätta en IT-plan som bygger på kommunens
IT-vision.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Diariet
Kf
Ledn gr

Dnr

§ 30
Förslag till ekonomiskt delårsbokslut per den 30 april.
Ekonom Helen Wolf informerar att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa ett resultat på ca – 1 Mkr för år 2006 och att resultatet för årets
första fyra månader visar – 2,3 Mkr.
I prognostiserat underskott har då antagits att nämnden har kompenserats med
2,6 Mkr för oförändrad ersättningsnivå till kontaktpersoner.
Per dagens datum uppgår årets (2006 års) resultateffekt av nettovolymökningen
till ca 2,2 Mkr. Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit ytterliggare
volymökningar om 0,5 Mkr, det vill säga att i prognostiserat utfall beaktat
volymökningar om 2,7 Mkr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per den 30/4, med tillhörande prognos
för årets utfall, samt
att uppmana förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr

Dnr
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OC
§ 31
Redovisning av enkäter och intervjuer avseende uppföljning av
handikappnämndens mål år 2005.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om utvärdering av
handikappnämndens målprogram 4 byggstenar för att forma ett samhälle för
alla som nu har genomförts för tredje året i rad. Femtio personer på särskilt
boende har lottats ut för intervju, fyrtiofem intervjuer har genomförts. Enkäter
har skickats till personer med personlig assistans och till personer som har
kontaktperson och bor i eget boende. Enkäter har även gått ut till vårdnadshavare
som vårdar barn och ungdomar med funktionshinder, samt till
handikappföreningar. Förutom dessa har även enkäter gått ut internt till den egna
organisationen med frågor om man uppfyllt de mål som formulerats för
respektive verksamhet.
Resultatet visar även detta år att områden som förtroende, bemötande, insatser,
delaktighet, daglig verksamhet och HSL-insatser fortfarande ligger högt och i
nivå med eller över de fastställda målen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna redovisningen,
att i samband med handikappnämndens budgetberedning för 2007 anpassa
målen utifrån tilldelad budgetram, samt
att föreslå handikappförvaltningen att upprätta handlingsplaner i de fall
utvärderingen visar att handikappnämndens mål ej uppfyllts.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en
återkoppling till brukarna.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna redovisningen,
att i samband med handikappnämndens budgetberedning för 2007 anpassa
målen utifrån tilldelad budgetram, samt
att föreslå handikappförvaltningen att upprätta handlingsplaner i de fall
utvärderingen visar att handikappnämndens mål ej uppfyllts.
att förvaltningen får i uppdrag att göra en återkoppling till brukarna.
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§ 32
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-05-11.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april.
c) yttrande angående överklagat beslut till Länsrätten.
d) preliminär tidplan för budgetarbetet inför år 2007-2009.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 33
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 48 Befolkningsprognos 2006 - 2015.
Kommunfullmäktige
§ 53 Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006.
§ 56 Ändring av tidigare beslut om ersättning till kontaktpersoner inom
handikappomsorgen.
§ 60 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2006.
Kommunala handikapprådets AU
2006-04-11 c) synpunkter angående Tillgänglighetsguiden.
Länsstyrelsen Blekinge län
Begäran om uppgifter angående riktlinjer för LSS-insatser.
Kommunstyrelsen
____________________
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6 september
2006
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 6 september 2006.
§ 41 Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och plan för 2008-2009.
§ 42 Förslag till beslut om genomförande plan för daglig verksamhet och sysselsättning.
§ 43 Förslag till beslut avseende handlingsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
§ 44 Förslag till beslut avseende förnyat direktiv för arbete med ombyggnad Ringöhemmet.
§ 45 Förslag till beslut avseende ekonomisk avrapportering per den 31 juli 2006.
§ 46 Delegeringsbeslut
§ 47 MEDDELANDEN
____________________
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6 september
2006
Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 6 september 2006, kl 09.00 – 10.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
ledamöter

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

tjg ersättare

Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

Stig Eklund (S)
Göran Pettersson (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Kerstin Andersen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Kerstin Andersen

Paragraf: 41-47

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 12 september 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledn gr
KS
OC

Dnr

§ 41
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för
handikappnämnden år 2007 och plan 2008-2009.
Förslaget presenteras som ett huvudförslag med beslutssatser, samt bilagor.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden för egen del besluta
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2007 samt respektive planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2006 som får
helårseffekt 2007, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2007, 2008 och 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 600 tkr för år 2007, samt planer för åren 2008-2009
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2007 samt planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2007,
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2007-01-01,
att godkänna upprättat förslag om utredning enligt punkt 20,
att förvaltningen skall återkomma till nämndens novembermöte med
konsekvensanalys avseende införande av EU:s arbetstidsregler, samt
Forts

4

6 september
2006
§ 41 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
att det tillfälliga intagningsstopp på Ringöhemmet som nämnden beslutade om
vid budget 2006 fortsättningsvis får råda tills dess att ombyggnaden är
färdigställd.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige hemställa;
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden, i
enlighet med upprättat grundförslag, bilaga A, för år 2007 med 3 907 tkr, för
2008 med 10 037 tkr och för 2009 med 10 613 tkr,
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat tilläggsförslag, bilaga B, för år 2007 med 7 407 tkr, för
2008 med 16 537 tkr och för 2009 med 20 113 tkr,
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2007 med
600 tkr, samt planer för åren 2008 –2009 med vardera 500 tkr och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2008 och 2009
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget,
att from 2007-01-01 besluta om förändrade avgifter för mat korttidstillsyn enligt
upprättat förslag bilaga E, samt
att i enlighet med förslag om upphandling av Resor Daglig Verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen.
Jan Spjuth (KD) överlämnar den borgliga alliansens förslag till budget med 15
punkter, samt reserverar sig mot förvaltningens förslag till budget.
Bilaga 6
Solveig Einarsdottir (V) yrkar att förvaltningens förslag i andra stycket avseende
införande av EU:s arbetstidsregler, ändras till För att genomföra
arbetstidsreglerna bör samtliga scheman ses över inför genomförandet den 1
januari 2007. Det är av stor vikt att också pröva samverkan med gemensam
schemaläggning för de verksamheter som befinner sig i ett närområde som
Lyckeby, Rödeby, Nättraby, Trossö-Mellanstaden och i framtiden Jämjö, samt
att näst sista meningen i sista stycket, under samma rubrik styks.
Forts
§ 41 forts
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
Solveig Einarsdottir (V) yrkar även att handikappnämnden beslutar att i
budgeten 2007 avsätta ytterliggare 100 tkr för kompetensutveckling och att det
läggs in i grundbudgeten och ökar obalansen om 3 907 tkr med ytterliggare 100
tkr.
Ordförande ställer proposition på alliansens förslag till budget mot
förvaltningens förslag till budget, med Solveig Einarsdottirs tilläggsyrkande,
samt förslag till ny att-sats.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag
och Solveig Einarsdottirs tilläggsyrkande, samt förslag till ny att-sats.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2007 samt respektive planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2006 som får
helårseffekt 2007, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2007, 2008 och 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 600 tkr för år 2007, samt planer för åren 2008-2009
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2007 samt planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2007,
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2007-01-01,
att godkänna upprättat förslag om utredning enligt punkt 20,
att förvaltningen skall återkomma till nämndens novembermöte med
konsekvensanalys avseende införande av EU:s arbetstidsregler,
att det tillfälliga intagningsstopp på Ringöhemmet som nämnden beslutade om
vid budget 2006 fortsättningsvis får råda till dess att ombyggnaden är
färdigställd,
Forts
§ 41 forts
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
att förvaltningens förslag i andra stycket avseende införande av EU:s
arbetstidsregler, ändras till För att genomföra arbetstidsreglerna bör samtliga
scheman ses över inför genomförandet den 1 januari 2007. Det är av stor vikt att
också pröva samverkan med gemensam schemaläggning för de verksamheter
som befinner sig i ett närområde som Lyckeby, Rödeby ,Nättraby, TrossöMellanstaden och i framtiden Jämjö, samt att näst sista meningen i sista stycket,
under samma rubrik styks, samt
att handikappnämnden beslutar att i budgeten 2007 avsätta ytterliggare 100 tkr
för kompetensutveckling och att det läggs in i grundbudgeten och öka obalansen
om 3 907 tkr med ytterliggare 100 tkr.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden, i
enlighet med upprättat grundförslag, bilaga A, för år 2007 med 4 007 tkr, för
2008 med 10 137 tkr och för 2009 med 10 713 tkr,
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat tilläggsförslag, bilaga B, för år 2007 med 7 507 tkr, för
2008 med 16 637 tkr och för 2009 med 20 213 tkr
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2007 med
600 tkr, samt planer för åren 2008 –2009 med vardera 500 tkr och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram.
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2008 och 2009
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget.
att from 2007-01-01 besluta om förändrade avgifter för mat korttidstillsyn enligt
upprättat förslag bilaga E, samt
att i enlighet med förslag om upphandling av Resor Daglig Verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen.
Jan Spjuth, Anders Ovander, Ann-Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael
Lejdeby och Maj Olsson reservera till förmån för eget förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr

Dnr
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§ 42
Förslag till beslut om genomförandeplan för Daglig verksamhet och
Sysselsättning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om handikappnämndens beslut
2005-02-05, i samband med att utredningen om Daglig verksamhet förelades
nämnden, att en genonomförandeplan skulle upprättas, där såväl organisatoriska,
ekonomiska som personella faktorer konsekvensbeskrevs.
Genomförandeplanen har efter färdigställande från förvaltningen, förhandlats av
de fackliga organisationerna, samt varit ute på remiss till berörda myndigheter
och intresseorganisationer.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna genomförandeplanen och uppdrar till förvaltningen att verkställa
denna enligt upprättad tidsplan, samt
att de merkostnader som uppstår för genomförandet utöver befintliga
budgetmedel, tas upp i budget 2007 och 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikförvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
OC

Dnr
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§ 43
Förslag till handlinsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
Verksamhetschef och myndighetschef har fått i uppdrag att beskriva i
handlingsplaner hur man utifrån värderingen av målen, de fyra byggstenarna,
vidtar åtgärder i de fall där resultat av utfästelserna inte kom upp i fastställd
nivå.
I upprättade handlingsplaner framgår hur och vilka åtgärder som blir aktuella,
när dessa skall genomföras, samt vem som är ansvarig för genomförandet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättade handlingsplaner avseende åtgärder i utvärderingen av
effektmålen i De fyra byggstenarna.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr

Dnr
§ 44
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Förslag till förnyat direktiv för arbete med ombyggnad av Ringöhemmet.
Handikappnämnden har den 26 april 2006 återremitterat ärendet.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om upprättade och redovisade
handlingar för ombyggnad av nuvarande icke fullvärdiga rum till fullvärdiga
lägenheter, samt komplettering av biytor/funktioner i den s.k. annexbyggnaden.
Orsaken till återremitteringen av ärendet, var i första hand den förändrade och
oklara kostnadsberäkning som innebar en ökad byggkostnad från kalkylerade 3,5
mkr till cirka 9 Mkr! Den ökade byggkostnaden innebar för
Handikappnämndens del en ökad hyra från 360 tkr till 690 tkr/år
Karlskronahem fick i uppdrag att ta fram en noggrannare kalkyl, samt
komplettera och förtydliga den ökade byggkostnaden för ombyggnaden av
annexdelen i Ringöhemmet. I början av juni 2006 återkom Karlskronahem med
en ny kalkyl. Än en gång visar det sig att kostnaden för ombyggnaden slutar
långt ifrån den tidigare kalkylerade summan om 3,5 Mkr och hamnar istället på
10,3 Mkr (inkl. moms).
Handikappförvaltningen tillsammans med Karlskronahem föreslår att nytt
direktiv ges för att ta fram ett förslag till fullvärdigt boende för psykiskt
funktionshindrade personer, vilket utgår i första hand från en ombyggnad av
nuvarande annexbyggnad i Ringöhemmet och i andra hand en kompletterande
nybyggnad inom Ringöhemmets område.
Kravspecifikationen tas fram av handikappförvaltningen och ligger till grund för
Karlskronahems förslag till en ombyggnad av Ringöhemmet. Om ovan förslag
till nytt direktiv antas i handikappnämnden, kan ett beslut tas i frågan vid
sammanträdet den 1 november 2006.
Handikappnämndens tidigare beslut om en ombyggnad av Ringöhemmet har
baserats på att den ökade driftkostnaden skall finansieras genom a). en mindre
personalbemanning, som en konsekvens av ett mindre antal boende på
Ringöhemmet samt b). att nuvarande centralkök läggs ner till förmån för
fullvärdiga lägenheter med köksdel.
Om antal personer boende på Ringöhemmet minskas från idag 31 till 20, samt
att centralköket läggs ner, innebär detta ett ökat driftkostnadsutrymme med cirka
1 mkr.
Handikappnämndens tidigare beslut om en ombyggnad under tiden augusti 2006
till januari 2007, med inflyttning januari/februari 2007 kan inte genomföras.
Forts
§ 44 forts
Förslag till förnyat direktiv för arbete med ombyggnad av Ringöhemmet.
En ny tidplan föreslås enligt följande;

10

6 september
2006
Om ovan förslag till nytt direktiv antas i handikappnämnden den 6 september,
kan ett beslut tas i frågan vid sammanträdet den 12 december 2006, i det att
följande förutsättningar verkställs.
Handikappförvaltningens kravspecifikation skall vara Karlskronahem tillhanda
senast 2006-09-20.
Karlskronahem behöver därefter cirka två månader på sig att ta fram ett nytt
förslag, vilket innebär att ett förslag är handikappförvaltningen till handa senast
2006-11-20.
Ett beslut i handikappnämnden under december 2006, skall innebära en
byggstart under våren 2007 med ett färdigställande och inflyttning innan
årsskiftet 2007/2008.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem genomföra
ovan direktiv angående ombyggnad av Ringöhemmet.
Jan Spjuth (kd) yrkar återremiss med hänvisning till den borgerliga gruppens
budgetförslag.
Per-Anders Nygård (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt att ärendet
avgörs idag.
Ordförande ställer proposition på Jan Spjuths förslag på återremiss mot PerAnders Nygårds förslag till bifall på arbetsutskottets förslag, samt att ärendet
avgörs idag.
Ordföranden finner att handikappnämnden beslutat enligt Per-Anders Nygårds
förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem genomföra
ovan angivna direktiv angående ombyggnad av Ringöhemmet.
____________________

Diariet
Ledn gr
OC

Dnr

11

6 september
2006

§ 45
Ekonomisk avrapportering per den 31 juli 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en negativ avvikelse från budget för år 2006 med ca 1 Mkr.
Prognosen för helår lämnas därmed oförändrad jämfört med delårsbokslut april
och budgetuppföljning maj.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad avrapportering per den 31 juli, med
tillhörande prognos för årets utfall, samt
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för
att minimera underskottet år 2006
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 46
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-08-22.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli.
d) Yttrande över detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona
Kommun, Blekinge Län.
e) Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:10 m.fl.
(Wämöstrand).
f) Yttrande över detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö
3:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g)Yttrande över detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av
Verkö 3:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
h) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:36 m.fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
i) Rapport avseende handikappförvaltningens verksamhets- och
myndighetsavdelning.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 47
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 100 Beslut att ingå i ett finansiellt samordningsförbund samt val av ledamot
och ersättare i samordningsförbundets styrelse.
§ 101 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006.
§ 102 Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009.
Kommunstyrelsen
§ 129 Uppföljning av volontärbyrån.
§ 142 A Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar.
Äldrenämnden
§ 72 Information om handlingsplan för ökad tillgänglighet för
funktionshindrade.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2006-06-15 mål nr 1286-05 Rotel 2.
Dom 2006-07-07 mål nr 400-06 Rotel 3.
Länsstyrelsen i Blekinge Län.
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till funktionshindrade i
Blekinge Län.
Förfrågan avseende verkställighet av dom. 2006-08-09, dnr 701-5356-06
Beslut 2006-08-15, dnr 701-196-2006
Beslut 2006-08-15, dnr 701-4198-2006
Rapport-anmälningar om missförhållanden år 2005.
Socialstyrelsen
SOSFS 2006:09 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk
undersökning.
SOSFS 2005:10 Ändring i föreskrifter om allmänna råden (SOSFS 2002:13) om
assisterad befruktning.
Socialstyrelsen meddelandeblad
Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) i socialtjänstlagen.
§ 47 Forts
MEDDELANDEN
Parbogaranti-precisering av skälig levnadsnivå i socialtjänstförordningen
(2001:937) avseende särskilda boendeformer för äldre.
Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.
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Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 200:33 Förändringar i Försäkringskassans regelverk avseende
assistansersättning.
Cirkulär 2006:35 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt
sanktionsavgift.
Cirkulär 2006:37 Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla
servicetjänster åt äldre samt Parbogaranti införd i socialtjänstförordningen.
Cirkulär 2006:39 Kommunens ansvar vid sjukdomen hos ordinarie personlig
assistent.
Cirkulär 2006:50 LSS-utjämning 2007-prognos.
Cirkulär 2006:51 Timbelopp för LASS år 2007.
Cirkulär 2006:54 Beräkning av föräldras ersättning till kommunen för placerade
barn under 18 år.
Protokoll
Central samverkan
Central samverkansprotokoll 2006-06-14.
Blekinge FoU-enhet
Protokoll Blekinge FoU-enhet 2006-05-31.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2006-05-09.
Förtroendenämnden protokoll 2006-06-08.
____________________
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 september 2006.
§ 48 Förslag till beslut avseende riktlinjer för avrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL.
§ 49 Förslag till beslut avseende sammanträdestider för handikappnämnden 2007.
§ 50 Förslag till beslut avseende delårsbokslut för handikappnämnden per den 31 augusti 2006.
§ 51 Förslag till beslut avseende personalbokslut per den 31 augusti 2006.
§ 52 Rapport avseende insatser inom Miltonprojektet.
§ 53 Rapport avseende sammanställning av anmälningar om missförhållanden år 2005, Lex
sarah och 24 a § LSS.
§ 54 Avtackning av förvaltningschef Anders Nordberg
§ 55 Delegeringsbeslut
§ 56 MEDDELANDEN
____________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 6 september 2006, kl 09.00 – 10.45

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S) kl 09.00-10.15 §§ 48-52
Anita Seaberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Maj Olsson (C)
Anita Löfström kl 10.15-10.45 §§ 53- 56

tjg ersättare

Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

Anita Löfström (S) kl 09.00-10.15 §§ 48-52
Stig Eklund (S)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Mikael Jansson, personalsekreterare kl 09.30-10.45 §§ 50-56
Leif Boman, områdeschef kl 09.30-10.15 §§ 51-52
Mikael Ahlgren, projektsamordnare k lkl 09.30-10.15 §§ 51-52

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

Paragraf: 48-56

___________________
Anders Ovander
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 oktober 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledn gr
KF
Klef

Dnr

§ 48
Förslag till beslut avseende rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen
angående icke verkställda beslut.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att enligt riksdagens beslut har
en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) 16 kap angående
rapporteringsskyldighet samt sanktionsavgift gällande icke verkställda beslut
(prop.2005/2006:115) samt lag om ändring i kommunallagen (9 kap 10§) trätt i
kraft gällande från och med 1 juli 2006.
Lagen innebär att det införs en rapporteringsskyldighet ( 16 kap § 6 f,g )gällande
icke verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL.
Rapportering ska ske till länsstyrelse, kommunens revisorer och
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har upprättat ett förslag på rutiner avseende rutiner för
rapportering till länsstyrelse, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att tillämpa rutiner för rapporteringsskyldigheten enligt upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet
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Klef
Ledn gr
OC

Dnr

§ 49
Förslag till beslut avseende sammanträdestider för handikappnämnden för
år 2007.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
KS

Dnr
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§ 50
Förslag till beslut avseende delårsbokslut för handikappnämnden per den
31 augusti 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att anmäla att handikappnämndens
verksamhet (totalt) beräknas visa en negativ avvikelse från budget för år 2006
med ca 0,7 Mkr och att resultatet för årets första åtta månader uppgår till + 3,0
Mkr.
Per dags datum uppgår årets (2006 års) resultateffekt av nettovolymökningen till
ca 2 Mkr. Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit ytterligare
volymökningar om 0,3 Mkr, d.v.s. att i prognostiserat utfall är beaktat
volymökningar om 2,3 Mkr.
Förvaltningen redovisar även kostnader för avvikelse mot budget uppgående till
ca 4,1 Mkr för helår och 3,6 Mkr t.o.m. augusti månad.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet år 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
Klef
OC

Dnr
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§ 51
Personalbokslut Tertial 2 2006
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om att personalstatistik för tertial
2 2006 är upprättad. Denna omfattar första och andra tertialet (8 månader) med
jämförande siffror för åren 2005 och 2004.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat personalbokslut för tertial 2 2006
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr

Dnr
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§ 52
Rapport avseende insatser inom Miltonprojektet.
Områdeschef Leif Boman och Projektsamordnare Mikael Ahlgren informerar
om att regeringen har gett i uppdrag att psykiatrin i Sverige ska se över.
Karlskrona kommun var en av de 40 kommuner som valdes ut.
Handikappförvaltningen gjorde en ansökan av projektmedel, där man bland
annat beskrev följande inriktningar:
• att tillskapa ett mer omfattande stöd till personer som bor i enskilt
boende. Genom sammanslagning av landstingets mobila team och
handikappförvaltningens mobila team,
• att skapa ett team med ett större resursutnyttjande för båda parter, till
gagn för den enskilde individen. Sammanslagningen innebär en
möjlighet att erbjuda stöd dygnet runt.
• att organisera en sysselsättningsverksamhet som bättre anpassas för
personer med svårast funktionshinder, en stor grupp återfinns i särskilt
boende, samt
• att utöka möjligheten till att nå egenförsörjning via arbete.
En styrgrupp bildades, bestående av förvaltningschef från handikappförvaltning
och landstingets psykiatri, klinikchefer Karlskrona öst och väst samt
projektledare. Styrgruppens ansvar är att fatta beslut om satsningar inom ramen
för Miltonprojektet.
En arbetsgrupp bildades bestående av första linjens chefer inom
handikappförvaltningen och landstingets psykiatri, myndighetskontoret, RSMH,
IFS-AP samt projektledaren, totalt 12 personer. Arbetsgruppens ansvar är att
bearbeta inkommet material, enkätsvar, samt lägga förslag på satsningar.
Deltagarna spelar också en viktig roll för att satsningarna implementeras i
respektive organisation.
Enkätsvaren diskuterades i arbetsgruppen, vilka konstaterades vara en viktig
nulägesbeskrivning för målgruppens livssituation.
Arbetsgruppen enades om att reducera antalet områden till relationer och
fritid/hobby för att kunna skapa mer riktade och genomgripande satsningar till
utsatta personer.
I undersökningen framkom att ca 85 % av de tillfrågade har mycket bristfälliga
eller inget socialt nätverk.
Endast ett fåtal av de tillfrågade upplevde sig ha någon fritidsaktivitet eller
hobby.
Forts
§ 52 forts
Rapport avseende insatser inom Miltonprojektet.
Arbetsgruppen beslöt om följande satsningar:
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•

•
•

Identifiera 60 personer med bristfälliga eller inget socialt nätverk och
erbjuda dem gruppträffar inom olika intresseområden, t ex, matlagning,
dans, fiske, motion, etc.
Engagera handledare/cirkelledare med ett intresse för området och en
fallenhet att skapa trivsel och sammanhållning i grupperna.
Projektanställa en gruppsamordnare för gruppverksamheten.

I tjänsten ingår även att vara initiativtagare och inspiratör i arbetet med att
utveckla fritidsverksamheten i de särskilda boendena.
I enkäten uttrycker många att de saknar sysselsättning/arbete i enkäten.
Arbetsgruppen beslöt också att projektanställa en jobbcoach, vars uppgift blir att
finna vägar från sysselsättningsverksamheten till en egenförsörjning via arbete.
Förmågan att etablera bärande relationer till brukarna och etablera och bibehålla
goda kontakter med lokala företagare är särskilt viktigt i uppdraget.
Enkätsvaren visar att ett väl utbyggt boendestöd är en förutsättning för ett väl
fungerande vardagsliv. Det är även viktigt att stödet kan ges större delen av
dygnet, för att kunna erbjuda den flexibilitet som är nödvändig för individuellt
utformade insatser. Ett stöd ska ges från Träffpunkten som med utökade
öppettider ska erbjuda riktade aktiviteter framför allt mot personer med
ensamhetsproblematik. Syftet är att bryta isolering och locka till social samvaro.
Detta föranleder en satsning på socialpsykiatriska teamet, vilket också framgår i
projektansökan.
Särskilda satsningar på utbildningsdagar, föreläsningar och studiebesök kommer
att göras under projektperioden. Det är viktigt att skapa en bred uppslutning från
både kommunens handikappförvaltning och landstingets psykiatri. Prioriterade
områden är förhållningssätt och utvecklande av samsyn i arbetet med psykiskt
funktionshindrade.
Satsningen manifesterades med en temadag den 4 september 2006.
Anhöriga, personal inom landsting och handikappförvaltning bjöds in.
Arbetsgruppen kommer att bibehålls under resterande projekttid för att följa
effekterna av satsningarna och genomföra en utvärdering i slutet av projekttiden,
samt för att en enkätundersökning ska genomföras vart fjärde år
Handikappnämndens beslutar
att ta rapporten till dagens protokoll
Diarie
Ledngr
OC

Dnr
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§ 53
Rapport – Anmälningar om missförhållanden år 2005 avseende 14 kap 2 §
SoL (Lex Sarah), samt 24 a § LSS.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och Lag om stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) har var
och en som är verksam inom omsorger om äldre och funktionshindrade
skyldighet att anmäla till handikappnämnden om man får kännedom om eller
uppmärksammar ett allvarligt missförhållande som rör enskild och som får
insatser enligt SoL och LSS.
Handikappnämnden har delegerat till förvaltningschef att ansvara för att
anmälan hanteras på ett enligt lagstiftningen och av handikappnämnden
fastställda riktlinjer, korrekt sätt.
Enligt av nämnden fastställda riktlinjer skall förvaltningen årligen rapportera till
nämnden över de anmälningar som är gjorda.
Rapporten till nämnden görs i samband med den av Länsstyrelsen genomförda
sammanställningen av de anmälningar om missförhållande som kommit
Blekinges kommuner till del. Länsstyrelsens rapport kom
handikappförvaltningen till del 2006-08-22.
Förvaltningschefen redovisar missförhållanden enligt Lex Sarah och LSS 24 a,
vilka är anmälda till och handlagda av handikappförvaltningen under 2005.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad rapport, avseende anmälningar om
missförhållanden enligt 14 kap 2 § (Lex Sarah) samt 24 a § LSS under 2005.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 54
Avtackning av förvaltningschef Anders Nordberg.
Ordförande tackar för ett gott samarbete och önskar Anders lycka till med sitt
nya arbete.
____________________

§ 55
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Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-09-13.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti.
c) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m.fl Wämöstrand
d) Yttrande över detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö
3:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
e) Avtal transport för resor till och från daglig verksamhet.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 56
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 112 Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun.
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§ 120 Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för
åren 2006- 2010.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2006-08-24, dnr 702-4530-06
FemBo
FemBos årsredovisning år 2005.
Socialstyrelsen
SOSFS 2006:11 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,
LVM och LSS
Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 2006:58 Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinderansvarsfördelning mellan kommun och landsting.
Protokoll
Central samverkan
Central samverkans protokoll 2006-05-18.
Central samverkans protokoll 2006-08-30.
____________________

1

1 november 2006

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 1 november 2006.
§ 57 Förslag till beslut avseende rapportering till Kommunfullmäktige av ej verkställda beslut
inom SoL.
§ 58 Förslag till beslut avseende teckningsrätt för handikappförvaltningen.
§ 59 Förslag till beslut avseende verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.
§ 60 Förslag till beslut avseende yttrande över ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården för
äldre.
§ 61 Ekonomisk avrapportering per den 30 september.
§ 62 Delegeringsbeslut
§ 63 MEDDELANDEN
____________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 1 november 2006, kl 09.00 – 09.06

Beslutande

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

Birger Vernersson (S)
Solveig Einarsdottir (V)
Karin Landqvist (KD)
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Andersen (S)
Anders Ovander (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)

tjg ersättare

Anita Löfström (S)
Christer Frinäs ( M)

Övriga deltagare ersättare

Göran Petersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)
Gunhild Arvö ( FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 57-63

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 november 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledn gr
KF

Dnr

§ 57
Förslag till beslut avseende rapportering till Kommunfullmäktige av ej
verkställda beslut inom SoL.
Till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) skall nämnden lämna en statistikrapport över
hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom 3
månader från dagen för respektive.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid
som förflutit från dagen för respektive beslut.
Uppgiften i rapporten ska vara avidentifierade och skall inte gå att härleda till en
enskild person. Skälen för varför besluten inte är verkställda skall inte anges,
däremot ska det framgå av rapporten hur stor del av de verkställda besluten som
är kvinnor respektive män.
Rapportering ska göras en gång per kvartal.
Motsvarande rapportering till fullmäktige ska göras beträffande beslut som inte
verkställs på nytt efter det att verkställigheten avbrutits, rapportering även i
dessa fall en gång per kvartal.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till Kommunfullmäktige.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet
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1 november 2006
Klef
Ledn gr

Dnr

§ 58
Teckningsrätt
I samband med att handikappförvaltningen har fått en ny förvaltningschef
behöver handikappnämnden fatta beslut om teckningsrätt för nedanstående
personer.
Nedanstående förteckning avser de personer som skall ha teckningsrätt i
förening för handikappnämndens bank- och postgirokonton:
Maria Persson
Helen Wolf

tills vidare
tills vidare

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad förteckning avseende personer med teckningsrätt i
förening för handikappförvaltningens bank- och postgirokonton.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
Klef

Dnr

5

1 november 2006
OC
MAS

§ 59
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.
Enligt 29 § HSL skall det där det bedrivs Hälso- och sjukvård finnas någon som
svarar för verksamheten.
Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet,
god kvalité av vården och främjar kostnadseffektivitet. Bestämmelserna innebär
också ett krav på ledningsansvaret skall vara tydligt såväl ur ett patient- som ett
tillsynsperspektiv. Det skall därför inom all hälso- och sjukvård finnas en
verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade
ledningsansvaret.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som
ansvarar för att det utses en verksamhetschef för all den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefens ansvarar för
verksamheten fråntar naturligtvis inte andra befattningshavare deras
yrkesansvar.
Det faller sig naturligt att chefen för handikappförvaltningen/förvaltningschefen,
vilken har ansvaret för förvaltningens ledning och organisation, också får
ansvaret som verksamhetschef enligt HSL och med vad det innebär.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att utse förvaltningschefen Maria Persson som verksamhetschef för den hälsooch sjukvårdsverksamhet, som bedrivs inom nämndens verksamhet.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet

Dnr
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1 november 2006
Ledn gr
Klef
§ 60
Yttrande över ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården för äldre.
Landstinget Blekinge har i skrivelse 2006-06-02 begärt kommunens yttrande
över förslag till ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården för äldre.
I regeringens proposition 2005/06:115 ”Nationell utvecklingsplan för vård och
omsorg av äldre” Utvecklingsområde 1, återfinns ett resonemang om hur man
ska kunna ge bättre vård och omsorg om de mest sjuka. Regeringen bedömer
att huvudansvaret för hemsjukvården bör överföras till kommunerna.
Regeringens godkännande enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall
inte längre krävas för att landstinget skall få överlåta ansvaret för hemsjukvård
till kommunen. Här återfinns inget som talar om åldersgränser för
överflyttandet av ansvaret för hemsjukvården, annat än propositionens rubrik;
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre.
I Landstinget Blekinges skrivelse ” Förslag till gemensamt utvecklingsarbete
med anledning av regeringens proposition 2005/06:115” framgår att man tolkar
regeringens proposition 2005/06:115 ”Nationell utvecklingsplan för vård och
omsorg av äldre” att regeringen föreslår ett ändrat huvudmannaskap för äldre.
Med äldre måste menas 65 år och äldre oavsett insats.
Landstinget Blekinge föreslår därför att Landstinget Blekinge, Karlshamns,
Karlskrona, Olofströms, Ronneby samt Sölvesborgs kommun, gemensamt
utreder och lägger förslag med denna inriktning, dvs. att föra över
huvudmannaskapet för hemsjukvården för personer 65 år och äldre.
Målsättningen är att en förändring ska kunna genomföras senast vid årsskiftet
2007/08, såvida inte den tvingande lagstiftningen anger något annat datum.
I socialdepartementets promemoria ”Huvudmannaskap för hemsjukvård m.m.”
lämnas förslag till hur huvudmannaskapet för bl.a. hemsjukvården flyttas över
från landsting till kommuner. Flera argument anförs, bl.a. att
äldrevårdsutredningen konstaterar att landsting och kommuner har svårast att
komma överens om en bra arbetsfördelning i de kommuner där lanstinget har
kvar ansvaret för hemsjukvården och med ett samlat huvudmannaskap ökar
förutsättningarna för att de medicinska och sociala insatserna kan integreras till
en helhet. Ett viktigt motiv för att kommunen ska ansvara för hemsjukvården är
att en ensam huvudman kan disponera de samlade resurserna för all vård och
omsorg som sker i hemmet och utveckla verksamheten och omfördela resurserna
så att de används kostnadseffektivt.
Forts

§ 60 forts
Yttrande över ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården för äldre.
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I promemorian poängteras också att hemsjukvård omfattar patienter oavsett ålder
och omfattar därför även barn.
Huvudmannaskapet för hemsjukvården i Blekinge bör flyttas över från
Landstinget Blekinge till Karlskrona kommun även för de personer som är under
65 år.
En svårighet har varit gränsdragningen om vad som ska betraktas som
hemsjukvård. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 18 fjärde stycket står att
kommunernas ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens
befogenhet enligt andra stycket inte omfattar sådan hälso- och sjukvård som
meddelas av läkare. I Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
har gjorts ett tillägg i nämnda stycke med att det inte heller omfattar sådan öppen
vård som kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan
särskild kompetens. Föreslagen lydelse medför en tydligare gräns om vilken
sjukvård som inte omfattas av kommunens ansvar.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att anta ovanstående yttrande som sitt eget.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
Klef
OC

Dnr
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§ 61
Ekonomisk avrapportering per den 30 september.
Handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en negativ avvikelse från
budget för år 2006 med ca 0,7 Mkr, d.v.s. oförändrad prognos jämfört med
prognos i delårsbokslut augusti.
Per dags datum uppgår årets (2006 års) resultateffekt av nettovolymökningen till
ca 2,0 Mkr. Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit ytterligare
volymökningar om 0,3 Mkr, d.v.s. att i prognostiserat utfall är beaktat
volymökningar om 2,3 Mkr.
Förvaltningen redovisar även kostnader för avvikelse mot budget uppgående till
ca 4,1 Mkr för helår.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 30
september, samt
att uppmana förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att
minimera underskottet år 2006.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

.
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§ 62
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-10-18.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret september.
c) yttrande över överklagat beslut mål nr 1011-06 Rotel 3.
d) förslag till beslut avseende rapportering till Länsstyrelsen i Blekinge Län och
revisorer av ej verkställda beslut enligt SoL.
e) Yttrande över anmälan, enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, om skjutbanan vid Rosenholm.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 63
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 137 Revidering av energiplan.
§ 138 Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
§ 139 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2007.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2006-10-02, dnr 701-1351-06
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Beslut 2006-10-03, HSAN 2006/0081:B1
Socialstyrelsen
SOSFS 2006:12 handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och
unga.
SOSFS 2006:13 Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
1989:45)
Om bedömning av hälsorisker från vissa golvmaterial.
SOSFS 2006:14 Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av
ärenden som rör barn och unga.
Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 2006:65 Ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen
Cirkulär 2006:66 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen.
Psykiatrisamordning
Nyhetsbrev nr 5
Kort
Tackkort
Protokoll
Central samverkan
Central samverkans protokoll 2006-10-20.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens protokoll 200-09-21.
____________________

1

12 december 2006

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 12 december 2006.
§ 64 Rapport avseende åtgärdsplan för träningsboendet Långekläpp.
§ 65 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2006.
§ 66 Information avseende kostnadsförslag för ombyggnad av Ringöhemmet.
§ 67 Delegeringsbeslut
§ 68 MEDDELANDEN
§ 69 Tack
____________________

2

12 december 2006

Plats och tid

Kaffestugan Wämöparken, Karlskrona
Tisdagen den 12 december 2006, kl 11.25 – 11.50

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

tjg ersättare

Birger Vernersson (S)
Karin Landqvist (KD) §§ 64-65, 67-69, kl 11.25-11.35,
kl 11.45-11.50
Ingrid Clausen (S)
Lars Eklund (S)
Anita Seaberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Anders Ovander (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Lena Hjorth (FP)
Mikael Lejdeby (FP)
Maj Olsson (C)
Anita Löfström (S)
Stig Eklund (S)
Jan Spjuth (KD) §§ 66 kl 11.35-11.45

Övriga deltagare ersättare

Göran Petersson (S)
Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD) §§ 64-65, 67-69, kl 11.25-11.35, kl 11.4511.50
Gunhild Arvö ( FP)
Lennart Hansson (C)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman, planerings- och utredningssekreterare
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Lejdeby

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

Paragraf: 64-69

___________________
Mikael Lejdeby
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 18 december 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledn gr

Dnr 2006.121.751

§ 64
Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn i verksamheten
Långekläpp den 11 april 2006.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att när Länsstyrelsens tillsyn
genomfördes hade beslut av Handikappförvaltningen redan fattats om en
avveckling av verksamheten Långekläpp.
Anledningen till beslutet var att förändringsarbetet från att varit ett tillfälligt
boende, för unga vuxna med psykisk utvecklingsstörning, till ett träningsboende
för unga personer med neuropsykiatriska funktionshinder ej bedömdes
genomförbar.
Detta grundade sig på en del av de brister som framkommit i tillsynen.
Personalen bedömdes ej besitta adekvat utbildning i arbetet med ungdomar med
neuropsykiatriska funktionshinder och därmed var i avsaknad av
habiliteringsideologi och gemensam metodik i arbetet med den nya målgruppen.
I vår bedömning och unga erfarenhet fann vi även att lokalerna ej heller var
ändamålsenliga för verksamheten.
Avvecklingen av Långekläpp är i dagsläget långt gången och bedöms vara helt
genomförd senast 1 december 2006.
I planeringen av ett internatboende i kombination med gymnasieutbildning för
ungdomar med Aspergers syndrom kommer vi nogsamt beakta samtliga brister
som framkommit i tillsynsrapporten från Länsstyrelsen.
Arbetet med kompetensutveckling är i gång och kontakter har tagits för att
engagera en väl meriterad specialpedagog för att säkerställa god verksamhetsoch metodutveckling.
Eftersom det beslutats om uppföljning i ärendet bör denna ske på vårt framtida
internatboende på Rosenholm vilken planeras starta vid årsskiftet 2006/ 2007.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende tillsynen av Långekläpp.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
Diariet

Dnr:

4

12 december 2006
Ledngr
OC
KLF

§ 65
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet
(totalt) beräknas visa en positiv avvikelse från budget för år 2006 motsvarande
ca + 0,5 Mkr. Nytt prognostiserat utfall innebär en resultatförbättring med 1,2
Mkr jämfört med prognos i september.
Förklaringarna till resultatförbättringen är självklart flera, men
huvudförklaringen är att kostnaderna för köp av SoL insatser från
Äldreförvaltningen har sjunkit under hösten samt att inflyttningen på Kiselvägen
ytterligare har försenats. Dessa poster svarar tillsammans för en
resultatförbättring, mot tidigare prognos, motsvarande ca 1 Mkr.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den 31
oktober.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet

5

12 december 2006
Klef
Ledn gr

Dnr

§ 66
Information avseende kostnadsförslag för ombyggnad av Ringöhemmet.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om dom olika kostnadsförslag som
AB Karlskronahem tagit fram avseende ombyggnation av Ringöhemmet till
fullvärdiga lägenheter.
Ordförande yrkar att man fortsätter att utreda Ringöhemmet för en om eller
nybyggnation, att den skall utgå från kravspecifikationen om framtida behov av
platser för personer med psykiska funktionshinder, att till grund för
lägenheternas och byggnadernas kvalitet skall det av nämnden fastställda
ramprogrammet för särskilt boende gälla, samt att säkerhetsbestämmelser skall
följa den gällande norm avseende trygghetslarm och brandlarm för byggnader
och gruppbostäder.
Anders Ovander (m) yrkar bifall.
Handikappnämnden har således beslutat
att man fortsätter att utreda Ringöhemmet för en om eller nybyggnation,
att den skall utgå från kravspecifikationen om framtida behov av platser för
personer med psykiska funktionshinder,
att till grund för lägenheternas och byggnadernas kvalitet skall det av nämnden
fastställda ramprogrammet för särskilt boende gälla, samt
att säkerhetsbestämmelser skall följa den gällande norm avseende trygghetslarm
och brandlarm för byggnader och gruppbostäder.
Karin Landqvist (kd) anmäler jäv och är därför inte med när ärendet behandlas.
____________________
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§ 67
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-11-29.
b) arbetsutskottets protokoll 2006-12-06.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober.
d) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november.
c) yttrande över detaljplan för del av Vedeby 21:1 m.fl. Torskors industriområde,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av Verkö
3:1 m, fl. Karlskrona kommun, Blekinge Län.
e) Förslag till beslut avseende avvikelserapportering.
f) Förslag till beslut avseende rapportering till Länsstyrelsen i Blekinge Län och
revisorer av tidigare ej verkställda beslut inom SoL.
g) Individärende, princip gällande kortidstillsyn/fritidsstöd enligt SoL.
h) Individärende, princip gällande korttidsvistelse enligt SoL.
i) Förslag till beslut avseende utdelning av medel från Christer Nilssons fond år
2006.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 68
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 207 Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla.
Kommunfullmäktige
§ 154 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen
Sammanträdesplan år 2007.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2006-09-15, dnr 701-5356-06
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2006-11-23, mål nr 1011-06 Rotel 3.
Socialstyrelsen
SOSFS 2006:15 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13)
om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen.
SOSFS 2006: 16 Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på
livstid.
Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 2006:74 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2007.
Cirkulär 2006:76 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
Protokoll
Central samverkan
Central samverkans protokoll 2006-10-25.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2006-10-05.
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2006-11-02.
Blekinge FoU-enhet
Blekinge FoU-enhet protokoll 2006-10-13.
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§ 69
Tack
Ordförande tackar alla ledamöter och tjänstemän för denna mandatperiod och
önskar alla en god jul och gott nytt år.
____________________

1

13 februari 2008

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 13 februari 2008.
§1

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

§2

Granskning av likvärdigt biståndsbedömning i Karlskrona kommun.

§3

Regler för ersättning till kommunen för placerade barn och ungdomar.

§4

Handikappnämndens mål 2008-2010.

§5

Internbudget 2008.

§6

Ändring i delegationsreglemente för handikappnämnden.

§7

MEDDELANDE.

§8

Delegeringsbeslut.

____________________

2

13 februari 2008

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth (fp)

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Månsson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 1- 8

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

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

Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Diarie

4
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Revisionen
Ledngr

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

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

Dnr
Ledngr
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OC

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

§ 4 forts
Handikappnämndens mål 2008 – 2010.

Forts

7

13 februari 2008

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

Diariet
Ledngr
Politiker
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Alla på HF

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

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

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

1

19 mars 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 19 mars
2008
§ 9

Årsbokslut för handikappnämnden år 2007

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

2

19 mars 2008

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

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare ersättare

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

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

Lars Fryksén

Utses att justera

Lena Ryge

Sekreterare

____________________
Lars Fryksén

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lena Ryge

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

2008 anslagits på
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Dnr
KLF
Ledngr
OC

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

5
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Dnr
KLF
Ledngr
OC

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

Dnr
Ledngr

6
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OC

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

Dnr
KLF/KS

Dnr 2007.0722.007
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Ledngr

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

8

19 mars 2008

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

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

Dnr
KLF
KS/KF
Ledngr

Dnr 2008.0092.042
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§ 14
Åtgärdsförslag med anledning av redovisad obalans i internbudget 2008.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att handikappnämndens budget
för 2008 (plan 2009-2010) beslutades av en enig nämnd (sep 07) och av
kommunfullmäktige (nov 07). Sedan dess har olika händelser påverkat
kostnadsbilden för verksamheten vilket inneburit att förvaltningen inte kunnat
lägga en internbudget i balans för 2008. Det gäller som följer:
1) 2008 – 2010 avgår för RUP-ågärder i handikappförvaltningens budget 2008
1,3 milj, 2009 3,1 milj, 2010 3,5 milj (ackumulerat). Rup-åtgärd 2008 är beaktad
i förvaltningens förslag till internbudget.
2) Ett beslut att nämnderna inte får kompensation för prisökningar (hyror och
personal undantaget) innebär ett effektiviseringskrav på nämndens verksamheter
motsvarande 1 miljon kr under 2008. Effektiviseringen är beaktad i
förvaltningens förslag till internbudget.
3) Vårdtyngdsökningar, uppsägningar av avtal, förseningar i byggnationer, viss
volymökning (förändringar som blivit kända dec 07) motsvarar en
kostnadsökning à 6,1 milj kr under 2008. Denna obalans redovisades i den
internbudget som nämnden skulle fatta beslut om 080226. Det är viktigt att
notera att ingående obalans är av engångskaraktär, 4,3 milj av redovisat
underskott hämtas in när planerade byggnationer står klara den 1 oktober 2008.
Nämndens beslut blev att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag
att till nästa sammanträde återkomma med förslag till sådana åtgärder som gör
att nämnden kan redovisa ett nollresultat vid utgången av 2008.
Lägesbeskrivningen talar om att vi står inför en s k målkonflikt.
Kommunfullmäktige har tagit följande beslut när målkonflikter uppstår i
nämndens verksamhet (KF § 71 980429):
a) Respektive nämnd anmodas att bedriva sin verksamhet inom beslutad
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
b) Vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag är det
anslagsbeloppen som gäller, till dess att kommunfullmäktige har förändrat
målsättningarna eller förändrat tilldelade medel.
Nämnderna har ansvar för att rapportera om de ej kan uppfylla de mål och
åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om och därvid också föreslå
åtgärder. I de fall en nämnd upptäcker risk för överskridande av andra skäl
skall nämnden omgående inom ramen för sina befogenheter vidta åtgärder
för att kompensera detta.
Forts.
§ 14 forts
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Handikappnämnden har med sitt beslut att återremittera internbudgeten tagit det
första steget i enlighet med fullmäktiges direktiv. Förvaltningen kommer här
nedan att redovisa sin bedömning utifrån det beslutet och därefter föreslå ett
antal åtgärder som nämnden har att ta ställning till i kommande beslut. Därmed
har förvaltningen fullgjort sitt uppdrag i den uppkomna målkonflikten.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens chefgrupp väljer att göra en realistisk framställning av
möjligheten att genom olika åtgärder lägga fram förslag till en internbudget i
balans 2008.
Nämndens ansvarsområde lyder under en stark lagstiftning. Konsekvensen av att
inte verkställa beslut som våra brukare har rätt till utifrån en individuell
bedömning innebär inte bara en förlust för den enskilde, utan är i ett
kommunperspektiv förenat med föreläggande om vite. Principen vid utdömande
av vite är att det alltid ska kosta kommunen mer att avstå från att verkställa en
beviljad insats, än vad man sparar på att skjuta upp (avstå från) att verkställa
den.
Förvaltningens chefgrupp har inte för avsikt att redovisa några förslag som leder
till att nämnden tvingas göra avsteg från gällande lagstiftning. Endast ett tydligt
direktiv i motsatt riktning från nämnden anser vi kan avmantla oss vårt
tjänstemannaansvar i det avseendet.
Förvaltningens chefgrupp tar sitt ansvar för nämndens verksamhet och ekonomi
genom att föreslå ett antal åtgärder som gemensamt syftar till att vi ska bedriva
en verksamhet med effektiva och produktiva processer inom lagstiftningens
ramar.
Några av de åtgärder som vi föreslår har effekt på kort sikt, med det menar vi att
de kan påverka resultatet under 2008. Ett antal åtgärder är av strukturell art och
långsiktiga till sin karaktär – dessa menar vi i chefgruppen är viktiga för
kommande utveckling av nämndens verksamhet och ekonomi. Nämnden har av
tradition tagit ekonomiskt ansvar för flera åtaganden gentemot våra brukare som
inte är tvingande i lagens mening. Från förvaltningen vill vi betona vikten av att
nämnden tar ställning till att ompröva tidigare fattade beslut där vi inte är låsta i
en lagstiftning – med den utveckling vi ser framför oss av kommande behov
måste prioriteringar börja göras för att nämnden fortsättningsvis ska kunna leva
upp till sitt mål om god ekonomisk hushållning.
Forts
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De åtgärder som vi redovisar följs av noggranna konsekvensbeskrivningar .
Nämndens verksamhet är av den karaktären att förändringar får en reell eller
känslomässig påverkan på de individer som uppbär insatser, oavsett att vi inte
går över lagens gränser. Vår uppfattning är att vi ska ge nämnden det underlag
som krävs för att man utifrån sitt ansvar ska kunna ta beslut i frågor där val
mellan medel och mål ställs på sin spets.
Åtgärdsförslag
1. Genomlysning av särskilda boenden i avsikt att få kunskap om vi har rätt
resursfördelning i förhållande till vårdtyngd, om vi använder schemaläggningen
på ett optimalt sätt, om vi har en god organisation av våra särskilda boenden
(extern kompetens anlitas för uppdraget).
Åtgärd/effekt på längre sikt; viktigt styrmedel som hittills saknats i
verksamheten. Komrev kan påbörja uppdraget efter sommaren 2008. Ansvar
förvaltningschef Maria Persson.
2. Dagliga resor är en icke lagstadgad insats som HF idag står för. Resorna kan
göras med färdtjänst, i vissa fall kollektivtrafiken.
Förvaltningen tar fram ett underlag som redovisar konsekvenser för
arbetstagare och ekonomisk besparing för HN. Ansvar planerings- och
utredningssekretare Inge Bohman.
3. Avveckla de lokaler vi hyr för gruppbostad som omfattar fyra brukare.
Storleken på gruppboendet är helt ineffektivt vad gäller personalnyttjande. TF
hyr dessa lokaler av privata aktörer med dåliga kontraktsvillkor.
Utredning måste ske i samråd med TF/kommunens lokalsamordningsgrupp.
Frågan om besittningsrätt måste utredas särskilt. Förslaget måste betraktas som
en åtgärd på längre sikt och frågan om ersättningslokaler kan bli aktuell.
Förvaltningen anser att ett ställningstagande till särskilda äldre/LSS-boenden
kan ingå i utredningen. Ansvar förvaltningschef Maria Persson.
4a. Genomlysa daglig verksamhet - ta fram kostnad per plats, redovisa aktuella
gruppstorlekar.
Föreslå en förtätning och konsekvensbeskriva ev. alternativ ur perspektiven
brukare, personal, ekonomi. Ansvar områdeschef Susanne Johannesson.
4b. En stor andel av de som idag deltar i vår sysselsättning saknar
biståndsbeslut. I den meningen är verksamheten inte tvingande enligt lag.
En åtgärd är att uppmana att man söker biståndsbedömning, de som inte får
beslut utgår (= färre antal platser). Konsekvensbeskrivning brukare-personalekonomi. Ansvar områdeschef Jörgen Aronsson.
Forts
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4c. Skjuta på etableringen av jobb-center ytterligare.
Konsekvensbeskrivning med möjliga alternativ. Ansvar områdeschef Jörgen
Aronsson.
5. PO (personliga ombud) – har vi råd att ha kvar den servicen? VfB har
meddelat en kostnadsökning beroende på att Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan drar tillbaka sin finansiering. En diskussion pågår med länets
Förvaltningschefer huruvida kommunerna ska stå kvar i sitt åtagande.
Förbundschefen har aviserat att ev. lösning (ej kostnadshöjning, men fortsatt
finansiering) genom Finsam.
Det krävs en politisk diskussion om ansvarsfördelning vad gäller POverksamheten, både mellan kommunerna och gentemot övriga aktörer. Ärendet
måste från Karlskronas sida drivas inom direktionen för VfB. Förvaltningschef
Maria Persson ansvarar för dialogen med länets förvaltningschefer.
6. Avvakta planerad tillsättning av administrativ tjänst.
Verkställt i internbudget 2008.
7. Stänga korttidsvistelsen 2 semesterveckor på sommaren samt jul/nyår och
midsommar.
Praktiskt genomförande med konsekvensbeskrivning samt summa besparing.
Ansvar områdeschef Kent Lindström.
8.Avvakta med utredningsuppdraget Personlig service. Införande av en
plustjänst
innebär en merkostnad i nämndens verksamhet.
9. Göra en neddragning av antalet nämndsammanträden under året.
Förvaltningen kan bedöma i samråd med ordföranden, i vilka fall ärendena är av
den karaktären att beslut kan tas i Au.
För närvarande gäller särskild prövning inför eventuella inköp och
genomförande av utbildningar.
Verksamheten har internt ett uppdrag att provlägga schema med tjänstgöring
varannan helg samt delade turer, redovisa kostnadseffektivisering och
konsekvensbeskriva åtgärden från verksamhets/personalsynpunkt.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att besluta vilka av de föreslagna åtgärder, som förvaltningen ska få i uppgift att

processa vidare för ett genomförande under planperioden.

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

Dnr
Ledngr
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§ 15
Samverkansavtal med Landstinget
På uppdrag av PSVO har tjänstemännen i LSVO arbetat fram förslag till nytt
samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och de fem kommunerna i länet.
PSVO godkände förslaget med några justeringar vid möte 080307. Därefter ska
avtalet formellt tas i Landstingsstyrelsen och respektive Kommunstyrelse. I
Karlskrona har man varit överens om att avtalet ska tas upp i nämnderna (HN
och ÄN) för kännedom innan beslut tas i kommunstyrelsen.
Avtalet är disponerat som ett övergripande samverkansavtal och därtill en
förteckning över särskilda överenskommelser som tecknas inom olika
verksamhetsområden. Tjänsteköpsavtalet i den delen är klart och skickas med
som en bilaga. Kommande överenskommelser ska behandlas av den nämnd som
äger frågan.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att lämna bifall till upprättat förslag om samverkansavtal och lämna till
Kommunstyrelsen att ta det formella beslutet i ärendet för Karlskrona kommuns
räkning
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
_________________
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Kommunfullmäktige
§ 1 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 2 Kommunala val
§ 10 Kompetensutvecklingspolicy
§14 Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa
Kommunledningsförvaltningen
Folkmängd i Karlskrona kommun 2007-12-31
Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslut 2008-02-08, dnr 701-1898-08, uppföljning av beslut från
verksamhetstillsyn av Ekebergsvägen 5, bostad med särskild service
för vuxna, LSS, Karlskrona kommun.
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2008-02-06, mål nr 1062-07
Socialstyrelsen
SOSFS2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården
Meddelandeblad februari 2008. Ytterligare medel till ett varaktigt stöd för
anhöriga.
FUB
Till kommunens politiker med ansvar för LSS
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2008-01-17
Förtroendenämndens protokoll 2008-02-07
Verksamhetsberättelse 2007 för förtroendenämnden
Protokoll
Landstinget Blekinge
FOU-rådet
FOU-rådets protokoll 2008-01-17
Central samverkansgrupp
Handikappsförvaltningens central samverkansgrupps protokoll 2007-12-05
____________________
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§ 17
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2008-03-05
b) Yttrande över planprogram för VÄSTRA RÖDEBY 3:1 m.fl.(Bubbetorp),
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________

1

21 april 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 21 april
2008
§ 18 Förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa.
§ 19 Budgetuppföljning februari 2008.
§ 20 Tidplan för budget 2009 och plan för 2010-2011.
§ 21 Direktiv inför budgetarbetet 2009.
§ 22 Demensomvårdnadsplan för vården av personer under 65 år med
demensdiagnos.
§ 23 Handikappförvaltningens måldokument 2008.
§ 24 Meddelande.
§ 25 Delegationsbeslut
§ 26 Ökad kostnad för planerat boende i handikappnämndens verksamhetBastasjö II.
____________________
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Plats och tid Oscarsvärn, Gullberna Park, Karlskrona
Måndagen den 21 april 2008, kl. 14.00-15.55
Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

____________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________

§§ 18-26
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Ann-Charlotte Löfvenberg

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

Dnr

2008.0128.163

4

21 april 2008

KLF
Ledngr
MAS
OC

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

Dnr
KLF

5

21 april 2008

Ledngr
OC

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

Dnr
Ledngr
KLF
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21 april 2008

OC

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

Dnr

7

21 april 2008

Ledngr

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

Dnr
Ledngr
MAS
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21 april 2008

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

Dnr
Ledngr
All personal
På HF

Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
2007.0755.730
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21 april 2008

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

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

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

Dnr
KF
Ledngr

2007.0160.286
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§ 26
Ökad kostnad av planerat boende i Handikappnämndens verksamhetBastasjö II.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att i handikappnämndens budget
och plan för perioden 2008 – 2010 ligger beslut om byggnation av ett nytt
boende och lokal för daglig verksamhet i Bastasjö. Målgrupp är personer med
autism. Boendet ska enligt plan vara klart för inflyttning senast 1 oktober 2009.
Det ska omfatta 6 individer som har beslut om boende och daglig verksamhet
enligt LSS.
Behovet är fastställt och kan inte flyttas framåt i tiden utan att kommunen
riskerar föreläggande om vite. Förvaltningen vill särskilt poängtera den nya lag
som träder i kraft från den 1 juli 2008 och ålägger kommunen att rapportera alla
icke verkställda enligt LSS till Länsstyrelsen för vidare prövning i rättslig
instans. Verkställighet kan alternativt göras (om föräldrar/gode män accepterar
det) i lämpligt boende utanför kommunen. Motsvarande placering för aktuell
målgrupp på VfB:s Sjöarp kostar idag 12 tkr/dygn och individ.
I budgetprocessen 2007 gav TF en ram för investeringskostnaden för det
planerade boendet. Under tiden som planeringsarbetet fortskridit har det
uppdagats att den summan är för lågt räknad, det handlar snarast om en
dubblering av den investering som förvaltningen kalkylerat med vid framräkning
av driftkostnad Bastasjö II. Ett skäl är att man i den ursprungliga kalkylen inte
räknat med lokaler för daglig verksamhet, som för den här målgruppen måste
finnas i anslutning till boendet.
Beslut om ovanstående investering görs i Tekniska nämnden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att den nya ökade driftkostnaden ska läggas in i handikappnämndens budget och
plan för perioden 2009 – 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

1

21 maj 2008

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

2

21 maj 2008

Plats och tid

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Maj Olsson (c)
Lars Rydell (s)

Övriga deltagare ersättare

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

närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

____________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

§§ 27-32

3

21 maj 2008

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

4

21 maj 2008

Dnr
KF
Ledngr

2008.0155.739

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

5

21 maj 2008

Dnr
Ledngr
OC

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

Dnr
KLF

2008.0200.001

6

21 maj 2008

Ledngr

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

7

21 maj 2008

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

8

21 maj 2008

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

9

21 maj 2008

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

1

18 juni 2008

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

2

18 juni 2008

Plats och tid

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Lars Rydell (s)
Suada Keran (s)

Övriga deltagare ersättare

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

närvarande tjänstemän

Maria Persson , förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Lars Fryksén

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

____________________
Lars Fryksén

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anders Ovander

§§ 33-40

3

18 juni 2008

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

Dnr

2008.0155.739

4

18 juni 2008

Ledngr

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

Dnr
Mas

5

18 juni 2008

Ledngr

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

Dnr
KLF

6

18 juni 2008

Ledngr
OC

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

Dnr

7

18 juni 2008

Ledngr
OC

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

Dnr

8

18 juni 2008

Ledngr
KLF
OC

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

§ 38
MEDDELANDE

9

18 juni 2008

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

10

18 juni 2008

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

11

18 juni 2008

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

1
3 september 2008

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

2
3 september 2008

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (s)
Suada Keran (s)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Ingela Abramsson

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ingela Abramsson

§§ 41-46

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

3
3 september 2008

Dnr
Ledngr
MAS
OC

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

4
3 september 2008

Dnr
Ledngr
OC
Utbildningsnämnden

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

5
3 september 2008

Dnr
KLF
Ledngr
OC

2008.228.041

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

6
3 september 2008

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

7
3 september 2008

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

8
3 september 2008

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

9
3 september 2008

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

10
3 september 2008

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

1
24 september 2008

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

2
24 september 2008

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (fp)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Per-Anders Nygård

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

§§ 46-50

september 2008 anslagits

3
24 september 2008

Dnr
KLF
Ledngr
OC

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

4
24 september 2008

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

5
24 september 2008

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

6
24 september 2008

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

7
24 september 2008

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

8
24 september 2008

§ 50
Övrigt.
Lena Ryge (s) påtalar att i beslutsunderlaget avseende avtalet med Kallinge Taxi
står datum för avtalstiden felaktigt angivet till 2006-01-01—2009-12-31. Det
ska vara 2007-01-01—2009-12-31.
-----Lena Ryge (s) undrar hur nämnden hanterar ärenden avseende unga dementa
under 65 år.
Förvaltningschef Maria Persson svarar på frågan.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

1

10 december 2008

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
10 december 2008
§ 59 Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §
§ 60 Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1 §
§ 61 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008
§ 62 Information om LSS-kommitténs slutbetänkande
§ 63 FOU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget Blekinge och Blekinges
kommuner
§ 64 Reviderade riktlinjer och rutiner för handläggning av anmälningar enligt
14 kapitlet 2 §, Lex Sarah, i Socialtjänstlagen och enligt 24 a § Lag om
ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
§ 65 Förslag till nytt handlingsprogam för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun för åren 2008-2011
§ 66 Förslag på nytt personuppgiftsombud i handikappnämnden
§ 67 Uppdrag psykiatripaketet, etablering av dubbeldiagnosboende
§ 68 Uppdrag psykiatripaketet, 12 nya boendeplatser enligt LSS
§ 69 Meddelanden
§ 70 Förslag till beslut om ersättare till kommunala handikapprådet
§ 71 Frågor
§ 72 Delegationsbeslut
§ 73 Julhälsning
____________________

2

10 december 2008

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (fp)
Lars Rydell (s)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Anita Seaberg

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anita Seaberg

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

§§ 59-73

januari 2009 anslagits på
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10 december 2008

Dnr
Ledn.gr.
KF

2008.0499.739

§ 59
Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte kan verkställas inom 3 månader
från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader.
Vid rapporteringstillfälle 080930 fanns 3 individbeslut som ej var verkställda
samt 3 individbeslut med avbruten verkställighet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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10 december 2008

Dnr
Ledn.gr.
KF

2008.0511.739

§ 60
Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1 §
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte kan verkställas inom 3
månader från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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10 december 2008

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC

2008.0655.042

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

Dnr
Ledn.gr.

2008.0608.700

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

Dnr
Ledn.gr.
KF

2008.0656.106

§ 63
FOU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget Blekinge och Blekinges
kommuner
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att gällende FoU-avtal mellan
Landstinget Blekinge och länets kommuner löper ut vid årsskiftet och förslag
föreligger för tecknade av ny avtalsperiod för åren 2009-2010.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbetet och därmed
föreslå
2. att kommunstyrelsen hemställer åt kommunfullmäktige att beslut om tecknande av FoU-avtal för Karlskrona kommuns räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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10 december 2008

Dnr
Ledn.gr.
OC
MAS

2005.0699.779

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

Dnr
Ledn.gr.
KLF

2003.0233.109

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

Dnr
Ledn.gr.
Datainspektionen

2008.0658.730

§ 66
Förslag på nytt personuppgiftsombud i handikappnämnden
Tidigare personuppgiftsombud Elisabeth Arebark har lämnat handikappförvaltningen för annat arbete inom kommunen. Därför ska nytt ombud utses av
handikappnämnden.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att utse Camilla Ekberg till personuppgiftsombud.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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10 december 2008

Dnr
Ledn.gr.
KS
AB Karlskronahem

2008.0644.741

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

Dnr
Ledn.gr.
KS

2008.0654.741

§ 68
Uppdrag psykiatripaketet, 12 nya boendeplatser enligt LSS
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens budgetberedning gav vid sammanträde 2008-10-13 ett särskilt direktiv för handikappnämndens verksamhet, nämligen att fullfölja tidigare
boendeplan benämnd Psykiatripaketet. Bakgrund och anledning till Kommunstyrelsens beslut är det negativa utfallet i LSS-utjämningssystemet för
Karlskrona kommun.
Psykiatripaketet omfattar avveckling av Lagunens psykiatriboende, del av
Ringöhemmet och etablering av dubbeldiagnosboende (delat ansvar med
socialnämnden).
Kommunstyrelsen för över särskilda medel för satsningen. Meningen är att genomförandet ska ge Karlskrona en bättre position i LSS-utjämningssystemet och
att pengarna därmed ska komma kommunen tillgodo samtidigt som man förbättrar kvalitén avsevärt i omsorgen för psykiskt funktionshindrade.
För att paketet ska ge effekt i LSS-utjämningen måste 12 nya LSS-platser vara
färdiga att tas i bruk 2009-10-01.
Ett kommunalt alternativ via Karlskronahem har undersökts men avfärdats av
flera skäl. Fastighetsföretaget Dagon har lämnat ett anbud som motsvarar kraven
på byggnation som är lämplig för nämndens verksamhet.
I anbudskalkylen är hyreskostnaden 2 milj/år. I handikappförvaltningens beräkningar för Psykiatripaketets driftkostnad (nämndens kostnad) uppgår hyran till
1,5 milj/år.
Det är handikappförvaltningens övertygelse att något annat alternativ inte är att
räkna med om uppdraget ska kunna verkställas i förhållande till LSS-beräkningen. Det är en förhoppning att lägesförbättringen i systemet ska innebära att motsvarande medel (minst) förs tillbaka till kommunen.
Forts.
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10 december 2008

§ 68 Forts.
Uppdrag psykiatripaketet, 12 nya boendeplatser enligt LSS
Anita Seaberg (s) frågar om Karlskronahem blivit tillfrågade om att åta sig
byggnationen.
Maria Persson svarar att Karlskronahem uppgett att de inte kunnat åta sig att
färdigställa byggnationen inom utsatt tid (2009-10-01).
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att ge sitt bifall till föreslaget alternativ (nybyggnation fastighetsägare Dagon)
för att kunna fullfölja Psykiatripaketet enligt Kommunstyrelsens särskilda direktiv, samt
2. att anmäla att 500 Tkr saknas i nämndens budget från år 2010 på grund av
förhöjd hyreskostnad och därmed hemställa åt Kommunstyrelsen att beakta detta
i budgetarbetet inför 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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10 december 2008

§ 69
Meddelanden
Kommunstyrelsen
Nämndernas beslut om internbudget för år 2009.
§ 211 Begäran om investeringstillstånd för uppförande av gruppboende,
Kyrkvägen i Nättraby.
§ 216 Budgetuppföljning per den 30 september 2008.
Kommunfullmäktige
§ 118 Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
§ 119 Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun.
§ 120 Komplettering av investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd
för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
§ 121 Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
§ 123 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2008.
§ 142 Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och
skyldigheter som alla andra i samhället.
Kommunfullmäktige, Ronneby kommun
§ 227 Samverkansavtal mellan Landstinget Blekinge och Karlshamns,
Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län
Överklagande av handikappförvaltnignens beslut om parkeringstillstånd 200811-10, Dnr 258-7839-08.
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:8 Rättelse
SOSFS 2008:17 Läkarnas specialiseringstjänstgöring.
Kurser till Handikappnämnden
December 2008.
Forts.
§ 69 Forts.
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10 december 2008

Meddelanden
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, protokoll 2008-10-16.
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2008-11-13
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-09-17.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-10-22.
____________________
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10 december 2008

§ 70
Förslag till beslut om ersättare till kommunala handikapprådet
Lena Ryge (s) informerar om att hon själv och Anita Seaberg (s) önskar byta
roller i handikapprådet. Lena Ryge föreslås i fortsättningen vara ersättare och
Anita Seaberg ordinarie ledamot i handikapprådet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att utse Lena Ryge till ersättare och Anita Seaberg till ordinarie ledamot i handikapprådet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
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10 december 2008

Dnr
Handikappsekr.
Ledn.gr.

2008.0659.209

§ 71
Frågor
Per-Anders Nygård (s) efterfrågar uppföljning av arbetet med ”Enkelt avhjälpta
hinder”.
Lena Hjorth (fp) yrkar att förvaltningen ger Kajsa Samuelsson i uppdrag att ta
fram dessa uppgifter.
Handikappnämnden beslutar således
att handikappsekreterare Kajsa Samuelsson får i uppdrag att redovisa arbetet
med ”Enkelt avhjälpta hinder”.
____________________
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§ 72
Delegationsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2008-11-25.
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, oktober 2008 (pärmen).
c) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen).
d) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m.fl. (Högamo), Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen).
e) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m.fl., Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen).
f) Yttrande över detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona kommun, Blekinge
län (pärmen).
g) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m.fl., Östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen).
h) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 28f-g §§ lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt
LSS (pärmen).
i) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 16 kap. §§ 6f
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (pärmen).
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
____________________
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10 december 2008

§ 73
Julhälsning
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.
Lena Hjorth (fp) framförde ett tack samt julhälsning till ordförande.
Förvaltningschef Maria Persson framförde ett tack till hela nämnden för gott
samarbete under 2008.
____________________

1
4 februari 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
4 februari 2009
§1

Budgetuppföljning per den 30 november 2008

§2

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

§3

IT-handlingsplan – handikappförvaltningen 2009

§4

Avvikelserapportering för 1:a och 2:a kvartalen 2008

§5

Förslag till internbudget för 2009 och åtgärdsförslag

§6

Meddelanden

§7

Frågor

§ 8 Delegationsbeslut
____________________

2
4 februari 2009

Plats och tid

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

Beslutande

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

Karin Månsson (FP)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abrahamsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Suada Keran (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Nils Johansson

Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nils Johansson

§§ 1-8

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 19 februari 2009 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________ /Camilla Ekberg

3
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF
OC

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

4
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF
OC

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

5
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC

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

6
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
MAS

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

7
4 februari 2009

Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF

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

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
18 mars 2009

§9

Information om ”Enkelt avhjälpta hinder”

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

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

Beslutande

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

Karin Månsson (FP)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Camilla Ekberg

Utses att justera

Nina Anderbjörk
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Sekreterare

____________________
Camilla Ekberg

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nina Anderbjörk

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

____________________
Camilla Ekberg

§§ 9-19

mars 2009 anslagits på
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§9
Information om ”Enkelt avhjälpta hinder”
På nämndens uppmaning lämnar Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare och
boendeplanerare, en uppdatering kring kommunens arbete med ”Enkelt
avhjälpta hinder”. Lars Larsson, tillförordnad fastighetschef och Jan-Anders
Glantz, planeringschef, Tekniska förvaltningen, bistår också med information.
I Plan- och bygglagen (PBL 17 kap 21a§) infördes en paragraf 1.7.2001 om att
enkelt avhjälpta hinder i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna
platser ska vara åtgärdade senast 2010. Boverket har utfärdat föreskrifter HIN 1
(BFS 2003:19) om enkelt avhjälpta hinder – dels gett exempel på vad som kan
vara ett enkelt avhjälpt hinder och dels hur de kan åtgärdas. Det har visat sig
vara svårt att definiera vad som är ett enkelt avhjälpt hinder. Boverket har fått i
uppdrag att tydliggöra detta. Kommunen har valt en generös tolkning (även
plattformshissar och byggandet av handikapptoaletter ingår i de åtgärder som vi
gör). I all planering i kommunen – ny- och ombyggnad – är
tillgänglighetsaspekten alltid med, vilket den måste vara enligt PBL.
Karlskrona kommuns Handikappolitiska program, antaget i kommunfullmäktige
i februari 2003, anger att kommunens lokaler och verksamheter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Fram till år 2010 prioriteras lokaler som är allmänna och publika (alla
delar i en skola räknas t.ex. inte som publika). Tidsplanen är att kommunägda
allmänna och publika lokaler ska vara åtgärdade vid utgången av år 2010.
Handikappsekreteraren arbetar också mycket med att förbättra tillgängligheten i
olika informationsmaterial och på webbsidan tillsammans med
informationsenheten.
Från och med år 2007 har det avsatts investeringsmedel i tekniska nämndens
budget, totalt 40 milj. kr. Ett beslut togs i kommunfullmäktige 2007 om att berörda nämnder ska få kompensation för de hyresökningar som blir följden av att
tillgänglighetsåtgärderna görs från och med budgetåret 2008. Förutom dessa investeringar finns det också avsatt mindre årliga medel för gatumiljön och allmänna platser (gator, torg, lekplatser, idrottsplatser, badplatser, busshållplatser).
Dessa åtgärdas kontinuerligt men där ser vi att vi inte hinner åtgärda alla till utgången av år 2010.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Ledn.gr.
KF

2008.0619.739

§ 10
Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9§
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte kan verkställas inom tre
månader från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Vid rapporteringstillfälle 31 december 2008 fanns två individbeslut som ej var
verkställda samt två individbeslut med avbruten verkställighet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Diariet
Ledn.gr
KS
OC
MAS

§ 11
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2008
Ajournering 09.50-10.05
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för samtliga
av handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger måluppfyllelse och ekonomiskt resultat.
Förvaltningsledningen har i direktiven för målarbetet till verksamheten angett
handikappnämndens mål som utgångspunkt för
kvalitetsmål/förbättringsåtgärder. Handikappnämnden har gett direktiv att
arbetet med att utvärdera och redovisa måluppfyllelse i den verksamhet som är
nämndens ansvarsområde ska genomföras enligt fastställd plan.
Den nya ordningen för i år är att teamen redovisar sina mål och verksamheter
samlat. I verksamhetsberättelsen presenteras även målarbetet för förvaltningsledning samt stabsfunktionernas ansvarsområden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2008,
2. att godkänna upprättat årsbokslut för år 2008 samt översänder detsamma till
kommunstyrelsen, samt
3. att godkänna personalbokslutet för 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Diariet
Ledn.gr.

§ 12
Framtidsprogram
Förvaltningsledningen anser att den verksamhet som utgör nämndens ansvarsområde står inför stora utmaningar de närmaste åren som kommer. En mycket
schematisk sammanfattning:
• Nya och svåra målgrupper som måste få adekvata insatser (särskilt kombinationen funktionsnedsättning/social problematik, öppen psykiatrisk tvångsvård)
• en ny generation ungdomar (anhöriga) som växt upp med LSS, de har tydliga
önskemål och krav
• en åldrande generation i våra gruppboenden med ökat omvårdnadsbehov
• volymökning inom nya diagnosgrupper (neuropsykiatriska funktionshinder,
självskadebeteende)
• rätten till ett arbete för personer med funktionsnedsättning (både öppen
arbetsmarknad och internt daglig arbete)
• uppdraget medborgardialog, samverkan med brukare och deras företrädare
• ny/reviderad lagstiftning/LSS (tillämpning av lagen i kommunerna poängteras)
• kostnadsutveckling i förhållande till den kommunala budgeten
• mål och medel, prioriteringar i nämndens egen verksamhet.
Förvaltningsledningens förslag är att en arbetsgrupp bildas med deltagare från
de politiska grupperna i nämnden, företrädare för brukarorganisationerna och
ledande tjänstemän från förvaltningen. Vid behov inkallas expertis och rådgivare
från olika verksamheter. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram och presentera
ett Framtidsprogram för stöd och service till personer med funktionsnedsättning
i Karlskrona kommun. Framtidsprogrammet ska vara ett verktyg för nämnden i
den fortsatta medborgardialogen och i den mer konkreta planeringen av nämndens verksamhet på både kortare och längre sikt.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att en partsammansatt grupp bildas med uppdrag att utarbeta ett
framtidsprogram för stöd och service till personer med funktionsnedsättning i
Karlkrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Diariet
Ledn.gr.
MAS
OC
Arbetsterapeut

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

§ 14
Förslag till beslut om uppdatering av gallrings- och bevarandeplan
Enligt gällande arkivreglemente ska varje facknämnd besluta om gallring av sina
allmänna handlingar.
I den föreliggande gallrings- och bevarandeplanen finns handikappnämndens
hela bestånd av allmänna handlingar upptagna.
Gallrings- och bevarandeplanen är upprättad i samarbetet mellan
kommunarkivet och handikappförvaltningen enligt riksarkivets råd och
anvisningar om gallring och bevarande av kommunala handlingar.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta uppdaterad gallrings- och bevarandeplan för nämndens handlingar.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 15
Avrapportering till kommunfullmäktige, särskilda direktiv för budget för
2009
Enligt anvisningar för uppföljning ska nämnd som fått särskilda direktiv enligt
beslut i Kommunfullmäktige avrapportera dessa tillbaka till Kommunstyrelsen
senast 2009-03-31.
Handikappnämnden har fått två sådana särkskilda direktiv i budget för 2009.
1. Undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att under år 2009 omvandla ett antal befintliga SoL-beslut till LSS-beslut.
Rapport: Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-26 att anta förslag om 20-årigt
hyresavtal med Dagon AB för nytt LSS-boende om 12 platser. Mot bakgrund av
det beslutet och under förutsättning att byggnationen färdigställs inom avtalad
tid kommer Handikappnämnden att kunna fullfölja uppdraget och omvandla 12
SoL-beslut till LSS-beslut per den 1 oktober 2009 (avräkningsdatum för rapportering i LSS-utjämningssystemet).
2. Uppdrag att omgående utreda behovet av framtida omvandling eller avveckling av verksamheten vid nuvarande Ringöhemmet. I uppdraget ingår då också
att studera möjligheterna att bibehålla eller nyetablera verksamheter/boenden
inom det geografiska området runt nuvarande Ringöhemmet.
Rapport: Efter studiebesök på plats har ett möte ägt rum med deltagande av tre
kommunalråd, ordförande för Karlskronahems styrelse och för Handikappnämnden samt chefstjänstemän från berörda verksamheter. Mötet slutade i samstämmighet kring en plan som ska leda fram till en avveckling av nuvarande institutionsboende (Ringöhemmet); området ska i takt med en sådan avveckling i
stället utvecklas för ett varierat boende för invånare i Karlskrona; Handikappnämnden ska i takt med en sådan utveckling planera för LSS-boende i området
för ett mindre antal personer. Handikappnämnden är tydligt med att förutsättningen för att ha boende enligt LSS för personer med funktionsnedsättning i det
aktuella området på Ringö är att dessa ingår som en del i ett ordinärt bostadsbistånd (LSS-boende kan per definition inte ha någon institutionell prägel).
Forts.

11 (17)
18 mars 2009

§ 15 Forts.
Avrapportering till kommunfullmäktige, särskilda direktiv för budget för
2009
Ett tidigare planerat boende för personer med dubbeldiagnos ska inrättas
tillfälligt med paviljonlägenheter på Ringöhemmets tomt under den tid det tar att
avveckla nuvarande institutionsboende på ett bra sätt för de individer som har
bott där under lång tid.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2009-03-11
att inte bevilja bygglov för planerade paviljonger med hänvisning till att man
borde sikta in sig på en permanent lösning för aktuell målgrupp. En sådan
diskussion går på tvärs med handikappnämndens förutsättningar och behov. Där
befinner sig frågan i dag.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad lägesrapport avseende direktiv från kommunfullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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Diariet
Ledn.gr.
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§ 16
Avstämning av beslutade budgetåtgärder
Förvaltningschef Maria Persson och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att handikappförvaltningen har utifrån beslut i handikappnämnden och
kommunfullmäktige fått beslut vid tre olika tillfällen gällande uppdrag kopplade
till budget 2009. Här följer en genomgång av de beslut som ska verkställas inom
olika områden i verksamheten med åtföljande lägesrapport:
• Nämndens beslut till budget 2009, plan 2010-2011,
• sparbeting utpekade områden, beslut i kommunstyrelsen 3 februari 2009,
samt
• sparbeting i nämndernas beslut till internbudget 2009.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad lägesrapport avseende beslutade budgetåtgärder,
2. att därutöver eventuellt lägga ytterligare direktiv till budgetuppdraget 2009,
3. att man bör samordna alla personalresurser inom NPF området,
4. att konsekvensbeskrivning utifrån vidtagna åtgärder i verksamheten ska redovisas separat för ledamöterna i handikappnämndens arbetsutskott den 8 april
2009, samt
5. att flytta fram genomförandet av förändringen för hantering av omkostnadsersättning för kontaktpersoner till den 1 juni 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Diariet
Ledn.gr.

§ 17
Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från nämndsammanträde den 4 februari 2009
Efter justering av nämndens protokoll från sammanträde den 4 februari 2009
uppdagades att beslutsparagraf 5, ”Förslag till internbudget för 2009 och
åtgärdsförslag”, var felaktigt formulerad.
Denna beslutsparagraf måste återkallas och nytt beslut måste tas utifrån ny,
korrekt formulering:
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att för år 2009 lämnas ett kommunbidrag till handikappnämnden med 248 435 Tkr. Jämfört med år 2008 har
nämnden erhållit 2,7 avsett för volymförändringar. Nämnden har i sin budget
redogjort för planerade åtgärder uppgående till motsvarande belopp.
Som tidigare år ges full kompensation för ökade personalkostnader, arvoden till
förtroendemän (3,7 %) samt för personalintensiva externa köp av tjänster.
Vidare räknas intäkterna upp med 3 % avseende avgifter och 2,5 % avseende
externa in-täkter. En justering för sänkning av PO med 1,7 procentenheter sker.
Nämnden erhåller ej full kompensation för hyreshöjningar eller övriga kostnader
som ej avser personal. Förvaltningen uppskattar att med en förväntad inflation
på 2 % innebär detta ett effektiviseringskrav motsvarande 952 Tkr.
Därutöver har tekniska justeringar skett samt nämnden erhållit minskat kommunbidrag i enlighet med RUPen samt övriga ramjusteringar med 2 064 Tkr.
Ordförande informarar om att ärenden gällande internbudget och åtgärdsförslag
slås samman till ett ärende vid behandling i nämnden.
Handikappförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad 26 januari 2009 lagt
fram tio stycken åtgärdsförslag.
De att-satser som återfinns i förvaltningens åtgärdsförslag ändras av nämnden
till
Forts.
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§ 17 Forts.
Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från nämndsammanträde den 4 februari 2009
punkter. Dessa är:
• att ge förvaltningen i uppdrag att avveckla Nyhemsvägen som särskilt boende
snarast dock senast 30 april 2009,
• att besluta om fortsatt inriktning för insatsen korttidsverksamhet för
barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder,
• att besluta om indragning av den s k stimulansersättningen i daglig verksamhet/sysselsättning för att därtill budgeterade medel ska kunna täcka en del av
underskottet som prognostiserats för den redan etablerade korttidsverksamheten/NPF,
• att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det rimligaste förslaget som möjliggör en minskad bemanning på Ekebergsvägens gruppboende och verkställa
det senast 31 maj 2009; avsikten är att kompensera för det prognostiserade
underskottet inom korttidsverksamhet/NPF,
• att ge förvaltningen i uppgift att verkställa bemanning enligt nya vårdnivåer
för att genomföra föreslagen effektivisering i HO-verksamheten; verkställt
senast 16 mars 2009,
• att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med utveckling av särskilt boende
enligt den skrivning som presenterats för nämnden,
• att nämnden särskilt beslutar om att förvaltningen snarast påbörjar processen
för en omflyttning av brukare som möjliggör boende för olika målgrupper
(där bl.a. omvårdnadsbehovet är styrande); en första avrapportering till nämnden vid sammanträdet i oktober 2009,
• att ett särskilt boende för unga utvecklingsstörda med social problematik inrättas i nämndens verksamhet; verkställt 31 mars 2009, samt
• att Johannesbergsvägen i Rödeby avvecklas som särskilt boende; verkställs
under mars månad 2009.
• att nämnden särskilt diskuterar och ger en anvisning till förvaltningen huruvida åtgärdsförslag som belastar verksamheten ska tas fram i syfte att häva
det prognostiserade underskottet för kostnader som inte kan påverkas inom
personlig assistans och boendeplaceringar på HVB-hem.
Ordförande överlämnar ny skrivelse där nämnden föreslås besluta
1. att godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet år
2009,
2. att vidta effektiviserande åtgärder främst inom området boende för vuxna,
daglig verksamhet samt insatser för psykiskt funktionshindrade/NPFverksamhet, för att på så sätt bibehålla en budget i balans,
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet den 18 mars 2009
återkomma med förslag på strukturella förändringar av nämndens verksamhet
med syfte att över tiden uppnå hållbar ekonomisk balans,
Forts.
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§ 17 Forts.
Förslag till nytt beslut om ny formulering i belsutsparagraf från nämndsammanträde den 4 februari 2009
4. att utifrån förvaltningens åtgärdsförslag arbeta vidare med punkterna 1-2
samt 4-9,
5. att avslå att-satsen 3 i AU:s förslag – ”3. att handikappförvaltningen till
kommunfullmäktige anmäler att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för år 2009 kommer att överskridas med 7 Mkr.”
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till att-satserna 1-5.
Lena Ryge (S) och S-gruppen deltar inte i beslut avseende att-sats 1, samt yrkar
bifall i övrigt.
Nils Johansson (SD) deltar inte i beslut avseende att-sats 1, samt yrkar bifall i
övrigt.
Lena Hjorth (FP) yrkar bifall till att-satserna 1-5.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna förelagd internbudget för handikappnämndens verksamhet år
2009,
2. att vidta effektiviserande åtgärder främst inom området boende för vuxna,
daglig verksamhet samt insatser för psykiskt funktionshindrade/NPFverksamhet, för att på så sätt bibehålla en budget i balans,
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet den 18 mars 2009
återkomma med förslag på strukturella förändringar av nämndens verksamhet
med syfte att över tiden uppnå hållbar ekonomisk balans,
4. att utifrån förvaltningens åtgärdsförslag arbeta vidare med punkterna 1-2
samt 4-9, samt
5. att avslå att-satsen 3 i AU:s förslag – ”3. att handikappförvaltningen till
kommunfullmäktige anmäler att det finns en uppenbar risk att nämndens
budget för år 2009 kommer att överskridas med 7 Mkr.”
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna ny ordalydelse i beslutsparagraf 5, ”Förslag till internbudget för
2009 och åtgärdsförslag”.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 18
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 46 Anvisningar för uppföljning 2009
§ 72 Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan för åren
2009-2011
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2009-02-13, mål nr 831-08
Dom 2009-02-13, mål nr 37-09
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut 2009-01-27, dnr 258-10089-08, Överklagande av handikappförvaltnings
beslut om parkeringstillstånd
Beslut 2009-02-09, dnr 258-974-2009, Överklagande av handikappförvaltnings
beslut om parkeringstillstånd
Socialstyrelsen
SOSFS 2008:34 Praktisk tjänstgöring för psykologer
SOSFS 2008:35 Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med
anknytning till hälso- och sjukvård
SOSFS 2008:36 Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd på socialtjänstens område
Landstinget Blekinge
Verksamhetsberättelse 2008
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-01-22
Förtroendenämnden, protokoll 2009-02-05
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2008-12-03
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-01-28
____________________
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§ 19
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-03-04
b) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, januari 2009
c) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, februari 2009
d) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 16 kap § 6f
Socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i
verkställigheten skett av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
e) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge län och revisorer enligt 28f-g §§ Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, angående ej verkställda
gynnande belsut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut
enligt LSS
f) Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m.fl., Hasslö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
g) Yttrande över detaljplan för del av Mjövik m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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22 april 2009

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

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

Beslutande

2:e vice ordf
Ledamöter

Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Gerd Sjögren (M)

Övriga deltagare ersättare

Lars Rydell (S)
Suada Keran (S)

Närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Nils Johansson

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Lena Ryge

Justerande

____________________
Nils Johansson

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

§§ 20-30
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Dnr
Ledn.gr.
KS/KLF
OC

§ 20
Budgetuppföljning februari 2009
Förvaltningschef Maria Persson och ekonom Stefan Jartelius informerar om att
handikappnämndens verksamhet befaras visa en negativ avvikelse från budget
med ca 9,5 Mkr. Det finns svårigheter i att göra en rättvis prognos avseende köp
av hemtjänst via äldreförvaltningen då faktureringen av timmarna inte ligger i
fas. Prognosen är en bedömning utifrån aktuell verkställighet och
biståndsbedömning.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning per den
28 februari 2009, med tillhörande prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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Dnr
Ledn.gr.
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§ 21
Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – januari 2009,
Handikappförvaltningen, Karlskrona kommun samt lägesrapport 2åringar
Förvaltningschef Maria Persson informerar om personaluppföljningen samt
2-åringar. Idag finns det 34 personer i handikappförvaltningen som är så kallade
2-åringar. Kompetensen är hög i denna grupp, de flesta har utbildning inom vård
och omsorg. Alla går på vikariat eller bokas ut i arbete via bemanningsenheten.
Som jämförelse så har Äldreförvaltningen 100 stycken 2-åringar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 22
Förslag till beslut om rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
Personalenheten genomför sedan en tid tillbaka revideringar av befintliga
policys samt kompletteringar på de områden där det saknas policys.
Handikappförvaltningen antar föreslagen rehabiliteringspolicy enligt upprättat
förslag.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att anta föreslagen rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 23
Konsekvensbeskrivningar effektiviseringsåtgärder
Handikappnämnden har inför 2009 beslutat om effektiviseringsåtgärder som ska
verkställas genom minskad bemanning motsvarande 10 tjänster inom särskilt
boende. Uppdraget genomförs genom en sänkning av vårdnivåer kopplade till
resursfördelningssystemet.
Förvaltningen har inför föregående avrapportering kring uppföljning av
beslutade budgetåtgärder meddelat att verksamhetsansvariga områdeschefer inte
kunnat verkställa fullt ut enligt givet uppdrag. De motiverar det i
konsekvensbeskrivningar som nu lämnas till handikappnämnden.
Förvaltningens uppfattning är att föreslagen effektiviseringsåtgärd inte kan
verkställas fullt ut om vi ska ha en verksamhet som är förenlig med gällande
lagstiftning kopplat till den enskildes behov utifrån biståndsbedömning. Det är
en avvägning utifrån redovisade konsekvensbeskrivningar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta ställning till redovisade konsekvensbeskrivningar och utifrån dessa fatta
beslut om fortsatta åtgärder för att nå budget i balans inom nämndens
verksamheter.
Förslag på ytterligare en att-sats lämnas gemensamt av både den borgerliga och
den socialdemokratiska gruppen, enligt följande:
att uppdra åt förvaltningen att senast till sammanträdet den 17 juni 2009
redovisa en samlad områdesvis motiverad bild av lagligen genomförbara och
inte genomförbara effektiviseringar så att nämndens verksamhet ryms inom
budget.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar bifall på förslaget.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på förslaget.
Forts.
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§ 23 Forts.
Konsekvensbeskrivningar effektiviseringsåtgärder
Handikappnämnden beslutar således
1 att ta ställning till redovisade konsekvensbeskrivningar och utifrån dessa fatta
beslut om fortsatta åtgärder för att nå budget i balans inom nämndens
verksamheter, samt
2 att uppdra åt förvaltningen att senast till sammanträdet den 17 juni 2009
redovisa en samlad områdesvis motiverad bild av lagligen genomförbara och
inte genomförbara effektiviseringar så att nämndens verksamhet ryms inom
budget.
___________________
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§ 24
Tillägg i gällande delegationsordning, anmälan till Länsstyrelsen angående
icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
År 2006 införde Länsstyrelsen som ett led i sin tillsyn av kommunen ett krav på
avrapportering av icke verkställda gynnande beslut eller avbruten verkställighet
av gynnande beslut enligt SoL och 2008 infördes motsvarande
rapporteringsskyldighet i beslut enligt LSS. Med anledning av detta behöver
nuvarande delegationsreglemente uppdateras. Delegeringen föreslås läggas på
myndighetschefen.
Föreslaget tillägg rörande delegering inom SoL området
1.50 Anmälan till Länsstyrelse angående ej verkställda gynnande beslut eller att
avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enlig SoL.
Föreslaget tillägg rörande delegering inom LSS området
2.39 Anmälan till Länsstyrelse angående ej verkställda gynnande beslut eller att
avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enlig LSS.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa tillägg i gällande delegationsreglemente enligt upprättat förslag
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 25
Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
Enligt SOSFS 2005:28 ”Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria” ska
vårdgivaren utse den befattningshavare som ska svara för
anmälningsskyldigheten enligt ovan.
I Karlskrona kommun har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Inger
Andersson haft detta uppdrag. Den 16 mars 2009 övergick hon till annat
uppdrag inom äldreförvaltningen, ny befattningshavare är Ann-Britt Mårtensson.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att utse medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Karlskrona kommun Ann-Britt
Mårtensson att svara för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 26
Uppdrag kontaktpolitiker
Enligt muntligt uppdrag på Handikappnämndens arbetsutskott den 4 mars 2009
beslutades att förvaltningen skulle ta fram förslag till indelning och uppdrag för
kontaktpolitiker ute i verksamheten.
Syftet med kontaktpolitiker bör vara att skapa möjligheter till dialog mellan
politiker, medarbetare och brukare samt att öka medvetenheten om hur
politikens beslut verkställs ute i verksamheterna.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag om indelning och uppdrag
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 27
Ändring av sammanträdestider, augusti och november 2009
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
år 2009. Detta förslag behöver ändras för att bättre följa kommunens
övergripande budgetarbete.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna reviderat förslag på sammanträdestider för år 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 28
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 55 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 60 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern
§ 63 Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun
§ 67 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
februari 2009
Kommunstyrelsen
§ 81 Projekterings och investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre
boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark
§ 119 Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
Länsrätten i Blekinge län
Dom 2009-03-10, mål nr 1113-08
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-03-26
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-03-11
____________________
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22 april 2009

§ 29
Frågor
Hemtjänst
Lena Ryge (S) ställer en fråga angående vilka konsekvenser det får för brukare
inom handikappförvaltningens ansvarsområde som är beviljade hemtjänst med
anledning av att Attendo sagt upp sitt uppdrag.
Förvaltningschef Maria Persson svarar på frågan.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 (14)

22 april 2009

§ 30
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-04-08
b) Hantering av LOV
c) Medi@boom
d) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, mars 2009 (pärmen)
e) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö, Karlskrona
kommun, Bleking län (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:68 m.fl., Aspö, Karlskrona
kommun, Bleking län (pärmen)
g) Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m.fl., Karlskrona
kommun, Bleking län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

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

20 maj 2009

Plats och tid

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

Beslutande

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

2 (18)

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Lena Ryge

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lena Ryge

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

§§ 31- 43

maj 2009 anslagits på

20 maj 2009
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Ledn.gr.
OC

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

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC
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2009.0213.042

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

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
OC
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2009.0170.020

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

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
KLF
KF
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2009.0107.739

§ 34
Anmälan till fullmäktige (LSS28g§) av ej verkställda beslut inom LSS 9§
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 9§ LSS som inte kan verkställas inom 3 månader
från beslutsdatum. Motsvarande skyldighet gäller även beslut där
verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader.
Vid rapporteringstillfälle den 31 mars 2009 fanns två individbeslut som inte var
verkställda.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
SBF
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2009.0123.287

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

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
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2009.0215.731

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

20 maj 2009

Dnr
KLF
Ledn.gr.
OC
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2009.0159.737

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

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

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
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2009.0154.730

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

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
OC
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2009.0214.029

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

Forts.
§ 39 Forts.

20 maj 2009
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Reviderat regelverk för nämndens Kvalitetspris
2. att göra en sammanslagning av § 3 och § 6 samt ändring i § 5 så att
ordalydelsen blir följande,
§ 3 utdelning av kvalitetspriset sker årligen i juni efter genomförd uppföljning
av uppsatta mål för verksamheten från föregående år och inom ramen för de av
nämnden anslagna medlen.
§ 5 Pristagare, en eller flera, utses genom röstning av en jury bestående av
handikappnämndens presidie, förvaltningschef samt två representanter från
kommunala handikapprådet. Vid oenighet gäller handikappnämndens
ordförandes röst som utslagsröst.
____________________

20 maj 2009
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Dnr
Ledn.gr.
OC

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

20 maj 2009
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Lagändring om Stöd till anhöriga som vårdar eller stöder närstående
2. att gärna återkomma med förslag och synpunkter som utgår från en
medborgardialog angående utformning av anhörigstöd, samt
3. att ge i uppdrag till arbetsgruppen för Framtidsprogrammet att lyfta in frågan
om anhörigstöd som en del i det kommande programmet för
Handikappnämndens verksamhet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

20 maj 2009

Dnr
Ledn.gr.
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2009.0171.002

§ 41
Ändring i gällande delegeringsordning, anmälan till kommunfullmäktige
och revisorer angående icke verkställda beslut enligt LSS
Handikappnämnden har på sitt sammanträde den 22 april 2009 § 24 beslutat om
tillägg i delegeringsordningen avseende avrapportering av icke verkställda
beslut enligt LSS till Länsstyrelsen. En komplettering bör göras i
delegationsordningen avseende samma rapportering till kommunfullmäktige och
revisorer.
Delegeringen föreslås läggas på myndighetschefen.
Föreslagen ändring rörande delegering inom LSS området.
2.39
Anmälan till Länsstyrelse, kommunfullmäktige och revisorer angående
ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av
gynnande beslut enlig LSS.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att fastställa ändring i gällande delegationsreglemente enligt upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

20 maj 2009
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§ 42
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 79 Kommunala val
§ 83 Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun
§ 84 Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 88 Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommun i siffror, folkmängd den 31 december 2008
Revisionen
Granskning av hur verksamheternas ändamålsenlighet följs upp med stöd av
brukarundersökningar.
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:23 Vårpropositionen
Socialstyrelsen
Information om stimulansbidrag valfrihetssystem – första uppföljningen
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2009-04-16
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2009-04-27
Protokoll
Vårdförbundet Bleking
Vårdförbundet Blekinge direktionen sammanträdesprotokoll 2009-03-19
____________________

20 maj 2009
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§ 43
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-05-06
b) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, april 2009. (pärmen)
c) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 28f-g § lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS angående ej verkställda
gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut
enligt LSS. (pärmen)
d) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 16 kap § 6f
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut eller att avbrott i
verkställigheten skett av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL. (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

1 (17)
17 juni 2009

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

2 (17)
17 juni 2009

Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Håkan Lagergren
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Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Håkan Lagergren

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

§§ 44-53

juni 2009 anslagits på
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Dnr
Ledn.gr.
OC

2009.0214.029

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

2009.0069.042

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

2008.0570.006

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

8 (17)
17 juni 2009

Dnr
Ledn.gr.
KS
OC

2009.0159.737

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

2009.0271.106

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

2008.0479.739

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

2009.0212.106

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

forts.
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§ 50 forts.
Åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2008
Sammanfattningsvis lyder Handikappnämndens yttrande att man tar sitt ansvar
för en aktiv medborgardialog på största allvar och flera processer är i gång i
verksamheten för att dialogen ska få sina konkreta uttryck. Det återstår att
fundera på hur funktionshinderperspektivet eventuellt ska lyftas fram på ett
tydligare sätt i kommande Medborgarundersökningar så att Handikappnämnden
får ett sådant resultat att bearbeta.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna yttrande med beskrivning av åtgärder som nämnden vidtar i
anslutning till Medborgarundersökningen 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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§ 51
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008
§ 103 Riktlinjer för intern kontroll
§ 104 Riktlinjer för investeringar
Kommunstyrelsen
§ 164 Utredning av strukturen för nämnds och förvaltningsorganisationen i
Karlskrona kommun
§ 186 Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
Tekniska nämnden
§ 75 Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
Sveriges kommuner och landsting
Förbundsstyrelsen
Beslut nr 3, Prisindex för vård och omsorg, dnr 09/0848
Beslut nr 5, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Plattformen för evidensbaserad praktik i socialtjänsten, dnr
09/1838
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2009-05-26
____________________
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§ 52
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-06-03
b) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, maj 2009
c) Yttrande över detaljplan för Kv. Kölen m.fl. (Hästö marina), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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§ 53
Sommarhälsning
Ordförande framförde en sommarhälsning till nämndens ledamöter, ersättare och
tjänstemän.
____________________

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

26 augusti 2009
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Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

Christer Holmberg (S)

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Ann-Charlott Löfvenberg

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ann-Charlott Löfvenberg

§§ 54-56

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
september 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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2009.0069.042

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

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

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

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

26 augusti 2009

§ 55
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 127 Delårsrapport per den 30 april 2009
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, Befolkningsprognos för Karlskrona kommun
2009-2018
Miljö och byggnadsnämnden
§ 165 Val av representant till handikapprådet
Länsstyrelsen Blekinge Län
Barn i familjehem i Blekinge län 2007-2008
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:43 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
– ändring i SoL
Socialstyrelsen
Meddelandeblad, Juni 2009, Rättsfall om avgifter
Fembo
Årsredovisning 2008
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens protokoll 2009-06-11
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge Direktionens protokoll 2009-06-12
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-04-20
____________________
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§ 56
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-08-19
b) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, juni 2009
c) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, juli 2009
d) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahultet 31 m.fl., Östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
e) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahultet 31 m.fl., Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen)
g) Yttrande över detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
h) Yttrande över detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen)
i) Yttrande över detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde
den 21 oktober 2009
§ 57 Information om ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för intern
kontroll och riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
§ 58 Information om uppdrag - Bättre samverkan mellan äldreförvaltning och
handikappförvaltningen med anledning av utredning av Af Klint
§ 59 Tillsyn, enligt 23§ Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) av bostaden med särskild service för vuxna, FemBo Karlskrona
§ 60 Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
§ 61 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2009
§ 62 Personaluppföljning, mätperiod december 2008-juli 2009
§ 63 Antal anställda under rehabilitering per den 30 september 2009
§ 64 Handikappförvaltningens redovisning med anledning av delårsbokslut per
den 31 augusti 2009 Ärendet utgår
§ 65 Utökat/tidigarelagt behov särskilt boende HO ungdom hösten 2010
§ 66 Kostnad för utökat uppdrag, tvång i öppen psykiatrisk vård
§ 67 Sammanträdestider för handikappnämnden år 2010
§ 68 Val av ersättare till kommunala handikapprådet
§ 69 Meddelanden
§ 70 Delegeringsbeslut
§ 71 Frågor
____________________

21 oktober 2009
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Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Anders Ovander

Paragraf: 57-71

21 oktober 2009

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

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

21 oktober 2009

Diarie
Äldreförvaltningen
Ledningsgruppen
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Dnr 2009.0399.106

§ 58
Information om uppdrag - Bättre samverkan mellan äldreförvaltning och
handikappförvaltningen med anledning av utredning av Af Klint
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har utifrån beslut i utredning avseende Af Klint i en
mindre arbetsgrupp tillsammans med äldreförvaltningen arbetat med
utredningsgruppens förslag,
”Handikappförvaltningen bör överväga åtgärder för bättre samverkan mellan
handikappförvaltningen och äldreförvaltningen.”
En mindre arbetsgrupp med företrädare från båda förvaltningarna har gått
igenom gällande reglemente och tillhörande underlag. Arbetsgruppen har utifrån
dessa underlag tagit fram en rutinbeskrivning mellan förvaltningarna, förtydligat
ansvarsfördelning när personer fyller 65 år liknande nedskriven rutinbeskrivning
är tidigare inte upprättad.
Arbetsgruppen har valt att även lyfta in andra beslutade gränsdragningar som är
gällande mellan förvaltningarna.
Förvaltningarna gör i framtagna rutiner avsteg från de av kommunstyrelsen
antagna dokument för Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
”Ett delat ansvar för brukare/kunder mellan nämnder bör undvikas. Om
nämnden på uppdrag utför tjänst åt annan nämnd som tilldelats ansvar för ett
visst verksamhetsområde, ska den ekonomiska ramen kvarstå hos den nämnd
som beställer tjänsten.
De nya rutinerna beslutas att gälla från och med 1 oktober 2009.
Handikappförvaltningen ansvar för att alla inblandade medarbetare inom
förvaltningen får kännedom om rutinerna.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diarie
FemBo
Länsstyrelsen
Ledningsgruppen
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Dnr 2008.0593.741

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

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

21 oktober 2009

Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0213.042

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

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

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

21 oktober 2009
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0169.042

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

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

Ovanstående prognos är en förbättring av föregående prognos (delårsbokslutet)
med 900 tusen kronor. Det verksamhetsområde som förbättrats är Boende
vuxna.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0170.020

§ 62
Personaluppföljning, mätperiod december 2008 – juli 2009
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om personaluppföljning för
mätperioden december 2008 – juli 2009 jämfört med perioderna
december 2007 – juli 2008 och december 2006 – juli 2007.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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Dnr 2009.0170.020

§ 63
Antal anställda under rehabilitering per den 30 september
Personalspecialist Cecilia Westlund informerar om kartläggning av antal
anställda under rehabilitering per den 30 september 2009 jämfört med 30
september 2008.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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Dnr 2009.0069.042

§ 64
Handikappförvaltningens redovisning med anledning av delårsbokslut
per den 31 augusti 2009
Ärendet utgår.
____________________
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§ 65
Utökat/tidigarelagt behov särskilt boende HO ungdom hösten 2010
I handikappnämndens boendeplan och i kommunens investeringsplan är medel
avsatta för drift och byggnation av ett nytt särskilt boende enligt LSS med planerad
inflyttning 2011. Under våren 2009 meddelade myndighetsavdelningen att
intresseanmälningar (som ligger till grund för kommande biståndsbeslut) reviderats
och att behovet fanns redan hösten 2010; därtill hade antalet sökande ökat från sex
till åtta ungdomar (och nu under hösten ytterligare två, sammanlagt tio).
Investeringsplanen har sedan dess justerats och kommunicerats den politiska
vägen och där föreligger inga hinder för den planerade byggnationen.
Dock innebär det utökade behovet och förändringen av tidplanen att
handikappnämnden inte förmår rymma den aktuella driftkostnaden från och med
hösten 2010 inom ram enligt preliminära budgetdirektiv; därmed kan nämnden
inte uppfylla det av kommunfullmäktige beslutade målet om verkställighet av
beviljad insats inom utsatt tid.
Handikappnämndens utökade driftkostnad är med preliminär nivåbedömning av
aktuella beslut beräknad till 8 348 tusen kronor på helår från och med den 1
oktober 2010.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan.
Yrkande
Per-Anders Nygård (S) yrkar att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar
som styr handikappnämndens verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om
avsteg görs från dessa.
Ordförande yrkar bifall på Per-Anders Nygårds (S) tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan, samt
att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar som styr handikappnämndens
verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om avsteg görs från dessa.
____________________
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Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

15 (21)

Dnr

§ 66
Kostnad för utökat uppdrag, tvång i öppen psykiatrisk vård
Med tillägg i lagstiftningen beslutades 2008 om nya föreskrifter för tvång i
öppen psykiatrisk vård (SOSFS 2008:18). Beslutet innebär ett utökat uppdrag
för kommunen och handikappnämnden.
Inledningsvis har förvaltningen genom en omstrukturering av verksamhet kunnat
tillskapa en boendeenhet för den målgrupp som omfattas av de nya och utökade
kraven. Med omstruktureringen frigjordes resurs för drift motsvarande 3 153
tusen kronor.
Nuvarande drift och beräkningsgrund för 2010 är 5 009 tusen kronor. Det
innebär en differens motsvarande 1 856 tusen kronor som inte ryms inom för
nämnden tilldelad ram enligt preliminära budgetdirektiv.
Om inte medel tillskjuts handikappnämnden för det utökade uppdraget att
verkställa tvång i öppen psykiatrisk vård är risken uppenbar att det av
Kommunfullmäktige beslutade målet om verkställighet av beviljad insats inte
kan uppfyllas i nämndens verksamhet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan.
Yrkande
Per-Anders Nygård (S) yrkar att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar
som styr handikappnämndens verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om
avsteg görs från dessa.
Ordförande yrkar bifall på Per-Anders Nygårds (S) tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att hemställa hos Kommunfullmäktige en begäran om utökat kommunbidrag i
syfte att uppfylla målet om verkställighet enligt ovan, samt
att förvaltningen i skrivelsen tydliggör vilka lagar som styr handikappnämndens
verksamhet och vilka konsekvenser det kan få om avsteg görs från dessa.
____________________
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Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare
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Dnr 2009.0411.006

§ 67
Sammanträdestider för handikappnämnden år 2010
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för år
2010.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________
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Dnr 2009.0411.006

§ 68
Val av ersättare till kommunala handikapprådet
Ann-Charlotte Löfvenberg föreslås bli ny ersättare i Kommunala handikapprådet
efter avgående ersättare Lena Hjort.
Handikappnämnden beslutar
att utse Ann-Charlott Löfvenberg till ny ersättare i Kommunala handikapprådet.
____________________
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§ 69
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 146 Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
§ 148 Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
§ 152 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 70 Personalsituationen på Handikappförvaltningen med hänvisning till de
ökade personalkostnaderna
Kommunstyrelsen
§ 232 Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
Tekniska nämnden
§ 98 Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
§ 113 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kvarteret Blåvingen 1, Bergåsa
Äldrenämnden
§ 92 Samverkan mellan handikappförvaltningen och äldreförvaltningen
Länsrätten Blekinge Län
Dom 2009-09-17 i mål nr 603-09
Länsstyrelsen Blekinge Län
Beslut i individärende 2009-07-22 Dnr 701-1299-08
Beslut angående verksamhetstillsyn av handikappnämndens omsorg om
personer med funktionsnedsättning vid Bäckängavägens gruppbostad i
Karlskrona kommun avseende omvårdnad, kunskap, bemötande samt innehåll i
verksamheten, 2009-07-27 Dnr 701-5097-08

forts.

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

21 oktober 2009
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§ 70
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-09-09
b) Arbetsutskottets protokoll 2009-09-25
c) Arbetsutskottets protokoll 2009-10-08
d) Projekteringstillstånd för lokaler korttidsverksamhet (pärmen)
e) Individärende avseende ansökan om personlig assistent enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen (pärmen)
f) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, augusti 2009 (pärmen)
g) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, september 2009 (pärmen)
h) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL
eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. (pärmen)
i) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 28f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS, angående ej verkställda
gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut
enligt LSS. (pärmen)
j) Anmälan till fullmäktige ( LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom
LSS 9§ (pärmen)
k) Yttrande över detaljplan för AUGERUM-RYD 1:18 m.fl., Torskors.
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
l) Yttrande över detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
Anders Ovander (M) anmäler jäv under § 69 b samt e och deltar därmed inte i
beslutet.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

21 oktober 2009
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§ 71
Övrigt
Förvaltningschef Maria Persson informerar om övertagandet av hemsjukvården.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

1 (18)
9 december 2009

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den
9 december.
§ 72

Redovisning av brukarundersökning 2009

§ 73

Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 oktober 2009

§ 74

Personaluppföljning per den 30 september 2009

§ 75

Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010

§ 76

Handikappnämndens plan för den interna kontrollen 2010

§ 77

Beställning projektering av särskilt boende samt framläggande av
investeringstillstånd

§ 78

Utökad driftkostnad projekt Blåvingen

§ 79

Avvikelserapportering för år 2008

§ 80

Uppdrag – kontaktpolitiker

§ 81

Övrigt

§ 82

Meddelanden

§ 83

Delegeringsbeslut

§ 84
Julhälsning
____________________

2 (18)
9 december 2009

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ledamöter

Göran Roos (SD)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Ingela Abramsson

3 (18)
9 december 2009

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Ingela Abramsson

§§ 72-84

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

4 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen

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

5 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

Dnr 2009.0169.042

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

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

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

Diariet

Dnr 2009.0170.020

6 (18)
9 december 2009

Ledningsgruppen
Områdeschefer

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

7 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

Dnr 2009.0490.042

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

Uppdrag / ansvarsområde

•

Verksamhetsbeskrivning

•

Målangivelser

•

Planerade förändringar

•

Verksamhetsmått och nyckeltal

•

Ekonomi

•

Personal

•

Investeringar

•

Övrigt

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

8 (18)
9 december 2009

Diariet
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer

2009.0491.042

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

9 (18)
9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Dnr 2009.0496.286

§ 77
Beställning projektering av särskilt boende samt framläggande av
investeringstillstånd
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Den tidigare informationen från tekniska förvaltningen angående förslag till
extern finansiering för byggnation av särskilt boende psykiatri gäller inte längre.
Handikappförvaltningen har nu uppmanats att lägga en beställning till
fastighetsavdelningen för projektering av det planerade särskilda boendet;
därmed kommer tekniska förvaltningen att lägga fram begäran om både
projekterings- och investeringstillstånd direkt till EkAu:s sammanträde i
december. Detta i avsikt att försöka hålla den uppgjorda tidplanen för projektet
som helhet.
Bakgrund till den förändrade inriktningen avseende investeringen är att man
gjort bedömningen att det är klokt att omfördela ej nyttjade investeringsmedel
från projekt som inte har verkställts i kommunens totala investeringsplan.
Projekteringskostnaden beräknas till ca 900 000 kr, och investeringskostnaden
till 17 miljoner (inkl projekteringskostnaden).
Handikappnämnden har budgeterade medel för driften av det planerade särskilda
boendet förutsatt att lokalerna i Lösen mark avvecklas och kostnaden för hyra
kan lyftas över till de nya lokalerna.
Handikappnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen
inte fullföljs enligt gällande regler.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att beställning av projekteringstillstånd för särskilt boende psykiatri görs till
tekniska förvaltningen, tillika godkännande för framskrivning av
investeringstillstånd.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________
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9 december 2009

Diariet
Handläggare

Dnr 2009.0123.287

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

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att begära utökad ram motsvarande 1,5 milj. från 2011 med anledning av ökad
hyreskostnad för lokaler för korttidsverksamhet.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att ärendet återremiteras för ny beredning, som ska
innehålla en tydligare beskrivning av den tänkta verksamheten samt ett
klargörande av personaleffektiviseringen.
Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M) yrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att ärendet återremiteras.
____________________
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9 december 2009

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

2009.0068.770

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

12 (18)
9 december 2009

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

13 (18)
9 december 2009

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

14 (18)
9 december 2009

§ 82
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009
§ 201 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2009.
§ 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kommunstyrelsen
§ 277 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kvarteret Blåvingen 1, Bergåsa
§ 278 Redovisning av inkomna yttranden över SCB:s medborgarundersökning 2008
§ 287 Anvisningar för uppföljning 2010
§ 301 Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun
Tekniska nämnden
§ 127 Nytt hyresavtal med anledning av om- och byggnation på Ringöhemmet
för personer med dubbel problematik
Länsrätten Blekinge Län
Dom 2009-11-05 mål nr 752-09
Länsstyrelsen Blekinge Län
Beslut i individärende 2009-10-15, Dnr 701-1849-09
Beslut avseende rapport från Karlskrona kommun avseende kommunens tillsyn
av bostaden med särskild service för vuxna enligt § 9:9 LSS, FemBo,
Karlskrona, 2009-11-10 dnr 701-6249-09
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-10-05
Förtroendenämnden, protokoll 2009-10-15
Förtroendenämndens arbetsutskott, protokoll 2009-11-12
forts.

15 (18)
9 december 2009

§ 82 forts.
Meddelanden
Kommunövergripande samverkansgrupp
Kommunövergripande samverkansgrupps protokoll 2009-10-01
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-09-14
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-10-13
____________________
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§ 83
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2009-11-04
b) Arbetsutskottets protokoll 2009-11-24
c) Tillägg till tidigare beslut angående budgetåtgärder
d) Individärende avseende ansökan om personlig assistent enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen
e) Individärende avseende förhandsbesked på ansökan om personlig assistans
enligt § 9:2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
f) Individärende avseende överklagande av beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
g) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, oktober 2009
h) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, november 2009
i) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 16 kap §§ 6 f, g
SoL angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL eller
verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare rapporterats
som icke verkställt.
j) Anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och revisorer enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade; LSS, angående ej verkställda
gynnande beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut
enligt LSS.
k) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9§
l) Yttrande över detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m.fl., Gräsvik, Karlskrona
kommun, Blekinge Län
m) Yttrande över detaljplan för del av SÄBY 4.14(2) m.fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge Län
forts.
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9 december 2009

§ 83 forts
Delegeringsbeslut
Lars Rydell (S) påpekar att ett fel har upptäckts i arbetsutskottets protokoll från
den 4 november 2009 under § 53. Under rubriken yrkande har numreringen på
att-satsen blivit fel och ska ändras från 2 till 3.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten, samt
att rättelse och ny justering görs i arbetsutskottets protokoll från den 4
november 2009 under § 53.
____________________
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9 december 2009

§ 84
Julhälsning
Lena Ryge (S) tackar för året som har gått och önskar alla en god jul.
Ordförande tackar alla för gott samarbetet under året och önskar alla en god jul
och ett gott nytt år.
____________________

3 februari 2010

1 (15)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 3 februari 2010
§1

Handlingsplan för ett förstärkt barnperspektiv i handläggning och
verkställighet i handikappförvaltningen

§2

Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 november 2009

§3

Avrapportering särskilda direktiv, budget 2009

§4

Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010

§5

Utökad driftkostnad och investeringstillstånd för korttidsverksamhet
Blåvingen

§6

FoU-avtal 2011 – 2014

§7

Framtidsgruppen

§8

Övrigt

§9

Meddelanden

§ 10 Delegeringsbeslut
____________________

3 februari 2010

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Per-Anders Nygård

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

§§ 1-10

2010 anslagits på

2 (15)

3 februari 2010

Diariet
Handläggare
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare

3 (15)

Dnr 2010.012.710

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

Forts.

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

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS

5 (15)

Dnr 2009.169.042

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

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

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

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS/KF
Områdeschefer
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Dnr 2008.0228.041

§3
Avrapportering särskilda direktiv, budget 2009
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Enligt anvisningar för uppföljning ska nämnd som fått särskilda direktiv enligt
beslut i Kommunfullmäktige avrapportera dessa tillbaka till Kommunstyrelsen
senast under mars månad.
Handikappnämnden har i budget 2009 fått två sådana direktiv, varav ett återstår att
redovisa:
Uppdrag att omgående utreda behovet av framtida omvandling eller avveckling av
verksamheten vid nuvarande Ringöhemmet. I uppdraget ingår då också att studera
möjligheterna att bibehålla eller nyetablera verksamheter/boenden inom det
geografiska området runt nuvarande Ringöhemmet.
Lägesrapport inför 2010:
Ringöhemmet fyller idag ett behov om 26 platser, särskilt boende socialpsykiatri.
Insatsen grundar sig på beslut enligt SoL. Av dessa platser är 14 st s.k fullvärdiga
lägenheter rent lokalmässigt, men det går för den skull inte att ens diskutera LSSbeslut i den komplexa verksamhet som Ringöhemmet utgör totalt. Där sätter
lagstiftningen en gräns.
Handikappnämnden har fört diskussion med främst Karlskronahem (som äger
fastigheten) om möjligheten att riva/avveckla en del av Ringöhemmet för att leda
verksamheten i rätt riktning (LSS). Tekniskt sett är det inte görbart. Den politiska
viljeinriktningen är idag en avveckling av Ringöhemmet på lång sikt, som skulle
innebära exploateringsmöjligheter för bostadsbebyggelse på området parat med
LSS-lokaler/verksamhet för socialpsykiatrin. Det sistnämnda är viktigt – att
handikappnämnden för målgruppens räkning får en fortsatt tillgång till området i en
framtid för särskilt boende enligt gällande lagstiftning.
Under tiden kommer ett s k dubbeldiagnosboende att etableras på tomten i
anslutning till Ringöhemmet, Karlskronahem har uppdraget och det beräknas stå
klart september 2010. Det är värt att notera att byggnaderna är en modullösning
som är flyttbar den dag framtidsplanerna för Ringöhemmet blir verklighet.
Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan mellan handikappförvaltning och
socialförvaltning eftersom målgruppen befinner sig inom respektive
ansvarsområde, psykiskt sjukdom och beroende.
Forts.

3 februari 2010
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§ 3 forts.
Avrapportering särskilda direktiv, budget 2009
I en snar framtid är det önskvärt att man inom handikappnämnden kan finna annan
lösning för återstoden av de platser på Ringöhemmet som inte ens är lokalmässigt
fullvärdiga, det rör sig om 12 st. Prognosen för att lyckas är dock mycket osäker,
dels har nämnden under 2009 genomfört ett omfattande effektiviseringsuppdrag för
att klara budgetmålet, dels finns signalen från landstinget om stora neddragningar i
slutenvården som ger ytterligare behov av boendeplatser i kommunens
socialpsykiatri (framgår av handikappnämndens budgetdokument 2010).
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna avrapportering av direktiv i budget 2009.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
KS/KF
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Dnr 2009.0490.042

§4
Handikappförvaltningens budgetdokument för 2010
Stefan Jartelius, ansvarig ekonom, informerar att förvaltningen, enligt yrkande på
handikappnämndens sammanträde den 9 december 2009, har ändrat i
budgetdokumentet så att kopplingen mellan planerade aktiviteter och
budgetsiffrorna är tydliggjord.
Av bilagda dokument framgår förvaltningens arbete med att inom befintliga
budgetramar tillhandahålla bästa möjliga kvalité inom sitt ansvarsområde.
Budgetdokumentet innehåller följande rubriker:
•

Uppdrag/ansvarsområde

•

Verksamhetsbeskrivning

•

Målangivelser

•

Planerade förändringar

•

Verksamhetsmått och nyckeltal

•

Ekonomi

•

Personal

•

Investeringar

•

Övrigt

Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna de ändringar som yrkades i på handikappnämndens sammanträde den
9 december 2009 om att kopplingen mellan planerade aktiviteter och
budgetsiffrorna tydliggörs, samt
att dokumentet tydliggörs ytterligare med att varje verksamhet finns beskrivet i
budgetdokumentet kopplat till budgetsiffrorna.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskott
förslag.
____________________

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS/KF
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Dnr 2009.0123.287

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

3 februari 2010

Diariet
Ledningsgruppen
KS/KF
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Dnr 2010.011.701

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

3 februari 2010

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

3 februari 2010
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§9
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 213 Kommunala val
§ 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade
verksamheter
§ 238 Kommunala val
Kommunstyrelsen
§ 315 Genomförande av tjänstedirektivet
Tekniska nämnden
§ 151 Investeringstillstånd för korttidsboende i kv. Blåvingen 1, Bergåsa
Länsstyrelsen Blekinge Län
Uppföljning av beslut från 2009-06-11 dnr 701-1049-09 avseende anmälan mot
handikappnämndens omsorg om personer med funktionsnedsättning i Karlskrona
kommun för brister i handläggningen av ansökan. Beslut 2009-12-01 Dnr 7015767-09
Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av länsstyrelsens beslut att rikta
allvarlig kritik avseende Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld (dnr 701-7480-2008) Beslut 2009-12-18 Dnr 701-4794-09
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 09:66 - Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam
individuell planering mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Cirkulär 09:65 – Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till
barn
Cirkulär 09:71 - Egenvård
Cirkulär 09:73 – Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2010
Cirkulär 09:78 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. år 2010
Cirkulär 09:80 - Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2010
Forts.

3 februari 2010
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§ 9 forts.
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen
SOSFS 2009:22 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som
bevittnat våld
SOSFS 2009:24 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:10) om
tillämpningen av 14 kap. 2 § SoL
SOSFS 2009:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:11) om
tillämpningen av 24 a § LSS
Meddelandeblad juli 2009, Socialstyrelsens upphävande av Socialstyrelsens
föreskrifter (2007:9) om användning av begrepp och termer
Meddelandeblad november 2009, Stöd till anhöriga ställer krav på strategi
Samordnad tillsyn av vård och omsorg
Nya rutiner för anmälnings- och tillståndpliktig verksamhet
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, protokoll 2009-12-03
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-12-02
____________________

3 februari 2010
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§ 10
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-01-20
b) Individärende avseende ansökan om förhandsbesked enligt § 16 LSS i form av
bostad med särskild service jml § 9:9 LSS (pärmen)
c) Biståndsbeslut LSS och SoL från Myndighetskontoret, december 2009 (pärmen)
d) Yttrande över detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län (pärmen)
e) Yttrande över detaljplan för del av HÄSTKVARNEN 7, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
g) Yttrande över förslag till Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Blekinge län
(pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

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

17 mars 2010

Plats och tid

Beslutande

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

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Rolf Abrahamsson
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17 mars 2010

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

§§ 11-16

Ordförande

_____________________
Karin Månsson

del av § 11

Ordförande

_____________________
Daniel Jusinski

del av § 11, §§ 12-16

Justerande

_____________________
Rolf Abrahamsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten:
_____________________________
Jessica Andersson
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2010 anslagits på kommunens anslagstavla,

17 mars 2010

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare
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HN.2010.77.041

§ 11
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut 2009
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för samtliga av
handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som
anger måluppfyllelse, personaluppföljning och ekonomiskt resultat.
Förvaltningsledningen har i anvisningarna för målarbetet till verksamheten angett
handikappnämndens mål som utgångspunkt för kvalitetsmål/förbättringsåtgärder.
Handikappnämnden har gett direktiv att arbetet med att utvärdera och redovisa
måluppfyllelse i den verksamhet som är nämndens ansvarsområde ska genomföras
enligt fastställd plan.
Ordningen är att teamen redovisar sina mål och verksamheter samlat. I
verksamhetsberättelsen presenteras även målarbetet för förvaltningsledning samt
stabsfunktionernas ansvarsområden.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2009,
2. att godkänna upprättat årsbokslut och personalbokslut för år 2009 samt
översända desamma till kommunstyrelsen, och
3. att begära täckning för 2009 års underskott.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

17 mars 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
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HN.2010.133.042

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

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

17 mars 2010

Diariet
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HN.2009.0246.105

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

17 mars 2010

Diariet
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HN.2010.56.700

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

17 mars 2010
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§ 15
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 17 Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende Inglatorp
Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun 2009 - 2011
Äldrenämnden
§ 6 Tillämpningsanvisningar för avgifter
Tekniska nämnden
§ 7 Hyresavtal avseende tolv boendeplatser i Backabo
Regeringsrätten
Protokoll 2010-03-04, mål nr 8111-09
Länsstyrelsen Blekinge Län
Överklagande av Handikappförvaltningens beslut om parkeringstillstånd. Beslut
2010-01-27, Dnr 258-6742-09
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd/Sek4
Beslut 2010-02-04, Dnr 787/2010, Tillsyn enligt 25 § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
Beslut 2010-02-12, Dnr 779/2010, Tillsyn efter anmälan mot Handikappnämnden i
Karlskronas omsorg om personer med funktionsnedsättning för brister i planering
av insatser, kompetens, fullvärdigt boende samt samverkan.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden, verksamhetsberättelse 2009
Protokoll Förtroendenämndens arbetsutskott 2010-01-21
Protokoll Förtroendenämnden 2010-02-04
Kommunövergripande samverkansgrupp
Protokoll 2009-12-03
Protokoll 2010-01-08
Protokoll 2010-01-27
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2009-01-27
____________________

17 mars 2010
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§ 16
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-03-03
b) Individärende avseende ansökan personlig assistent enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, yttrande till länsrätten
c) Biståndsbeslut LSS och SoL från Myndighetskontoret, januari 2010
d) Biståndsbeslut LSS och SoL från Myndighetskontoret, februari 2010
e) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 28 f-g §§ lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS angående ej verkställda beslut eller att
avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt LSS
f) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer anligt 16 kap §§ 6 f, g
Socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt.
g) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §.
h) Yttrande över detaljplan för del av SKANTZE 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
i) Yttrande över detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

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

21 april 2010

Plats och tid

Beslutande

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

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

Maj Olsson (C)
Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Anita Seaberg

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Daniel Jusinski

Justerande

____________________
Anita Seaberg

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

§§ 17-23

april 2010 anslagits på kommunens
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21 april 2010

Diariet
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HN.2007.231.701

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

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

21 april 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.182.024

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

21 april 2010

Diariet
Räddningstjänsten
Ledningsgruppen
Handläggare
Områdeschefer
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HN.2010.181.744

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

Forts.

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

Forts.

21 april 2010
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§ 19 forts.
Lägesrapport avseende nya lokaler för korttidsvistelse för vuxna inom
Handikappförvaltningens verksamhet
Aktuellt ställningstagande
I mitten av mars presenterade Karlskronahem kostnadsbilden och varnade för att
hyreskostnaden efter nödvändig ombyggnad blir hög - dessutom varslade man
om att det kan bli svårigheter att få tillgång till de antal lägenheter som krävs.
Efter interna diskussioner inom Handikappförvaltningen beslutades att i
dagsläget inte gå vidare med lokaliseringen på Marieberg utan att tillsammans
med Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning undersöka annan möjlig
placering för etablering av verksamheten korttidsvistelse för vuxna.

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna den planerade inriktningen för verksamheten korttidsvistelse för
vuxna, samt
att ansöka om dispens hos Räddningstjänsten för den ytterligare tid som behövs
för att göra en ny sökning av lämplig lokalisering för verksamheten
korttidsvistelse för vuxna.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förlag.
____________________
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21 april 2010

Diariet
FemBo
Ledningsgruppen

HN.2008.593.741

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

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

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

21 april 2010
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§ 21
Informationsärende – Hemsjukvården
Maria Persson, förvaltningschef informerar i ärendet.
Nuläge
•
•

Avtalsförslaget är framtaget.
Slutrapporten är klar.

Tidplan
•
•

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

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

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

Forts.
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§ 22 fort.
Meddelanden
Socialstyrelsen, Tillsynsregion Syd/Sek4
Beslut 2010-03-15, dnr 6298/2010, Tillsyn enligt 25 § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, avseende handikappnämnden i Karlskrona
kommun.
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 10:21, Vård och omsorg i annans hem – viktigt avgörande.
Vårdförbundet Blekinge Direktionen
Protokoll 2010-02-25
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott 2010-03-25
____________________
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§ 23
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll från 7 april, 2010
b) Ansökan om medel hos länsstyrelsen
c) Biståndsbeslut enligt SoL och LSS från Myndighetskontoret, mars 2010
d) Yttrande över detaljplan för del av MÅLAREN 10, Mariedal, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över detaljplan för del av KARLSKRONA 6:24, Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
f) Yttrande över detaljplan för del av STUMHOLMEN 2:22 m.fl.,
Marinmuseum, Karlskrona kommun, Blekinge län.
g) Yttrande över ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö
(Stuart 4), Karlskrona kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

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

26 maj 2010

Plats och tid

Beslutande

2 (9)

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

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

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Fredrik Wallin

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Fredrik Wallin

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

§§ 24 - 29

2010 anslagits på kommunens

26 maj 2010

Diariet

HN.2010.26.701

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

3 (9)

26 maj 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (9)

HN.2010.133.042

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

26 maj 2010

5 (9)

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

26 maj 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (9)

HN.2010.199.020

§ 26
Personaluppföljning per den 31 mars 2010
Cecilia Westlund föredrar ärendet.
Personaluppföljning avseende 1 december 2009 – 31 mars 2010 jämfört med
motsvarande period de två föregående åren.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

26 maj 2010

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

7 (9)

26 maj 2010

Diariet
Ledningsgruppen

8 (9)

HN.2010.181.744

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

26 maj 2010

9 (9)

§ 29
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-05-12
b) Individärende avseende förhandsbesked enligt LSS § 16 om bostad med
särskild service i form av servicebostad.
c) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret, april 2010 (pärmen)
d) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 28f-g § § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade; LSS angående ej verkställda gynnande
beslut eller att avbrott i verkställigheten skett av gynnande beslut enligt LSS.
e) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap § § 6 f, g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL
eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt.
f) Yttrande över ändring av detaljplan för SMÖRBLOMMAN 2, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

16 juni 2010

1 (11)

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

16 juni 2010

Plats och tid

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

Beslutande

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

2 (11)

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Nina Anderbjörk (S)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nina Anderbjörk

§§ 30-36

16 juni 2010

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

3 (11)

juni 2010 anslagits på kommunens

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (11)

HN.2009.214.029

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

Forts.

16 juni 2010

5 (11)

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

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare

6 (11)

HN.2009.171.002

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

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

7 (11)

HN.2010.285.730

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

16 juni 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Projektgruppen

8 (11)

HN.2009.0246.105

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

16 juni 2010

9 (11)

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

16 juni 2010

10 (11)

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

16 juni 2010

11 (11)

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

29 september 2010

1(16)

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

29 september 2010

Plats och tid

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

Beslutande

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

2(16)

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

Tjänstgörande ersättare

Joakim Bengtsson (M)
Lars Rydell (S)

Övriga deltagare ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Göran Roos (SD)

Närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Jessica Andersson

Utses att justera

Nils Johansson

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Nils Johansson

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

§§ 37-45

2010 anslagits på

29 september 2010

Diariet
Kommunfullmäktige
Äldreförvaltningen
Ledningsgruppen

3(16)

HN.2010.394.043

§ 37
Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden
Maria Persson, förvaltningschef föredrar ärendet.
Bakgrund
Vid delning av omsorgsnämnden 2001 ingick i beslutet att resurs och
organisation för funktionerna sjuksköterska och sjukgymnast skulle kvarstå inom
äldrenämnden som i gengäld skulle förse handikappnämnden med de insatser
som åligger verksamheten inom ramen för HSL-ansvaret.
Nuläge
Sedan 2001 har handikappnämnden ökat volymen på sin verksamhet avsevärt;
dock har motsvarande ökat behov av HSL-resurs inte uppmärksammats – ett skäl
torde vara att kostnaden för HSL-personal inte ligger i handikappnämndens eget
budgetansvar. Med tiden har förts en diskussion på tjänstemannanivå om den
utökning av HSL-resurs som verksamheten idag kräver; det är uppenbart att det
finns en otydlighet kring nuvarande ordning som upplevs negativt.
Det ska tilläggas att arbetet kring det planerade övertagandet av hemsjukvården
bidragit till att rikta fokus på såväl resurs som organisation av HSL-insatserna i
handikappnämndens verksamheter, den diskussionen har varit positiv däremot.
Förslag och syfte
Förvaltningen tycker det är rimligt att handikappnämnden har hela
budgetansvaret för den verksamhet som man ansvarar för; däri ingår ansvar för
HSL-insatserna. Det ligger i handikappnämndens intresse att kunna följa upp och
redovisa den totala kostnaden för beviljade insatser inom nämndens
ansvarsområde, alltså även HSL-insatserna som utförs av sjuksköterskor och
sjukgymnast. Med nuvarande ordning saknar handikappnämnden verktyg för att
göra prioriteringar av HSL-insatser i förhållande till den övriga verksamheten
vilket inte kan ses som rimligt. Det ökade kravet på specialisering för att möta
behoven hos nya målgrupper betyder också att förvaltningen mer tydligt än i dag
vill kunna beställa den kompetens som krävs för de olika uppdragen; det
förhållandet blir klargjort vid ett tjänsteköp mellan förvaltningarna.
Forts.
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§ 37 (forts.)
Överföring av HSL-resurs från äldrenämnden till handikappnämnden
Kommentar: Begäran om överföring av resursen innebär ingen förändring av
dagens organisation av HSL-personal inom äldreförvaltningen, syftet är ett
förtydligande av det ekonomiska ansvaret för handikappnämnden; förvisso
räknas detta tydliggörande ge positiva effekter även för verksamheten som avses.
Tillvägagångssätt
Det är förvaltningens förslag att nämnden skickar denna framställan till
äldrenämnden för kännedom och till den slutliga budgetberedningen (2010-1001) för åtgärd, d v s en justering av budgetramarna för ÄN och HN inför
kommande beslut i kommunfullmäktige om budget 2011 och plan 2012 – 13.
Omfattning
Av redovisad statistik till SCB (bil) uppgick kostnaden år 2009 för HSL-insatser
till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun till 2 000 tkr enligt
LSS, 861 kr enligt SoL, = 2 861 tkr
Begäran om ramjustering avser därmed överföring av budgetmedel motsvarande
2 861 tkr från ÄN till HN.
Konsekvens
De båda förvaltningarna får i uppdrag att ta fram ett avtal om tjänsteköp av HSLinsatser avseende sjuksköterska och sjukgymnast inför budget/verksamhetsåret
2011.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att hemställa till budgetberedningen att ramjustering görs enligt ovanstående
förslag inför beslut i kommunfullmäktige om budget 2011, plan 2012 – 13.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

29 september 2010

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Kontaktpersonsamordnare
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HN.2010.215.730

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

29 september 2010
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§ 38 (forts.)
SKL:s rekommendation angående omkostnadsersättning
Handikappförvaltningen anser att SKL:s rekommendationer ska följas rent
generellt om inte någonting starkt talar däremot. Vad gäller kompensation av
omkostnadsersättning för kontaktpersoner är det som talar emot att det helt
saknas utrymme för nämnden att lägga denna kostnad till en budget som redan
idag redovisar ett underskott. Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål
och direktiv till nämnderna, att medel går före mål, kan förvaltningen inte ta
ställning för att nämnden följer SKL:s rekommendation i den aktuella frågan.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att omkostnadsersättningen skall vara oförändrad.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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7(16)

HN.2010.395.002

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

29 september 2010
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Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.133.042

§ 40
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2010
Anna Gustafsson, ansvarig controller föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen prognostiserar ingen budgetavvikelse dvs. +-0 vid årets
slut. Nämndens aktuella nettoanslag är 275 mkr efter fullmäktiges beslut i
augusti om utökad ram med 9,3 mkr. Det ekonomiska utfallet vid
rapporteringstillfället framgår av resultaträkningen.
Redovisade områden:
- Personlig assistans
- Särskilt boende
- Daglig verksamhet/autism
- Korttidsboende
- Lokalkostnader
- Hemtjänst
- Socialpsykiatri
- Facklig verksamhet
- Investeringsanslag
- Personalprognos
God ekonomisk hushållning (2003/04:105)
Handikappnämnden har som mål för god ekonomisk hushållning antagit målet:
Samtliga personer som har fått beslut om beviljad insats, ska ha fått sitt beslut
verkställt senast tre månader från beslutsdatum. Verkställigheten skall sedan
utformas så att genomsnittskostnaden för insatsen inte skall överskrida de
riksgenomsnittliga kostnaderna (standardkostnad) enligt räkenskapssammandraget (RS)”. I förvaltningens dagliga arbete innebär detta att beslut om
insatser ska verkställas i enlighet med upprättade kvalitetskrav på ett
kostnadseffektivt sätt inom utsatt tid. Det är det konkreta uttrycket för nämndens
arbete med att uppfylla det övergripande målet om god ekonomisk hushållning.
Per den 31/8 rapporteras att alla insatser har verkställts inom utsatt tid.
Forts.
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§ 40 (forts.)
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2010
Sammanfattningsvis kan konstateras att handikappnämnden inte har haft medel i
reserv för att möta ovanstående volymökningar, den planering som fanns vid
ingången av budgetåret för att finansiera tillkommande uppdrag inom daglig
verksamhet och personlig assistans har omkullkastats av de volymökningar som
redovisats till handikappnämnden/kommunfullmäktige (hemtjänst, personlig
assistans, särskilt boende/LÖPT).
Det är förvaltningens bestämda uppfattning att det inte finns utrymme för
omfördelning av resurser i någon befintlig del av verksamheten; den
bedömningen grundar sig på bokslutsanalysen för 2009 och därtill kommande
uppföljning och prognos för februari månad innevarande år. Förvaltningen vill
betona att volymökningarna som redovisats är presenterade i riskanalysen som
ingår i budgetbeskrivningen för 2010.
Handikappnämnden har av fullmäktige beviljats en utökad ram med 9,3 mkr för
att klara 2010 års volymökningar. Det innebär att ingen budgetavvikelse
redovisas vid augusti månads delårsbokslut.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att för egen del godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2010.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

29 september 2010
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HN.2010.199.020

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

29 september 2010

§ 41 (forts.)
Personaluppföljning per den 31 juli 2010
c) minskning av antal sjukdagar
Totalt antal sjukdagar har, jämfört med föregående år, minskat med 0,95
dgr/anställd och totalt över perioden har sjukfrånvaron minskat med 5,3
dgr/anställd. Minskningen har framförallt skett i långtidsfrånvaron (mer än 90
dagar) och hos medarbetare i åldersintervallet 60-67 år. Dessutom har
frisknärvaron (dvs högst femsjukdagar under mätperioden), ökat med 1,24 %
(jämfört med år 2008 är ökningen 5,72 %).
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
__________________
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§ 42
Övrigt
Ordförande informerar om de ärenden som togs upp under övrigt på
arbetsutskottets sammanträde den 15 september 2010.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 43
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dess organ.
§ 98 Åresredovisning år 2009 för Karlskrona kommun
§ 100 Komplettering av ärende avs. uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
§ 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-3013
§ 114 Delårsrapport per den 30 april 2010
§ 115 Gallrings och bevarandeplan för lednings och stödprocesser i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
§ 117 Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier
och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Motion till Karlskrona kommunfullmäktige Dnr KS.2010.383.030
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 101 Fördjupad beredning av delårsrapport per den 30 april 2010
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut avseende ansökan om statsbidrag för att stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld och som har insatser från
Handikappförvaltningen, 2010-07-13 dnr 704-1184-10
Förvaltningsrätten i Växjö
Protokoll 2010-06-24, målnr. 2836-10
Dom 2010-08-30, målnr. 1669-10
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2010-05-19
Protokoll 2010-06-03
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp
Protokoll 2010-05-19
Protokoll 2010-06-06
Forts.

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

29 september 2010

§ 44
Frågor
Lena Ryge (S) ställer en fråga avseende brandtillsyn på vissa av våra
korttidsboenden.
Maria Persson, förvaltningschef svarar.
____________________
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§ 45
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-09-15
b) Individärende, ansökan avseende utökning av hemtjänst enligt SoL i form av
ledsagning (pärmen)
c) Individärende, ansökan avseende ledsagning enligt SoL 4 kap 1 § (pärmen)
e) Individärende, ansökan avseende utökning av ledsagning enligt LSS § 9:3 (pärmen)
f) Beslut arbetsutskottet, § 33 övrigt (pärmen)
g) Biståndsbeslut SoL och LSS från Myndighetskontoret, juni-augusti 2010 (pärmen)
h) Yttrande över detaljplan för del av KARLSKRONA 6:24, Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
i) Yttrande över detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m.fl., Gräsvik, Karlskrona
kommun, Blekinge län (pärmen)
j) Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna Park,
Karlskrona kommun, Blekinge län (pärmen)
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

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

27 oktober 2010

Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter
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Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Gerd Sjögren (M)
Ann-Charlott Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Utses att justera

Daniel Jusinski (KD)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Daniel Jusinski

§§ 46 - 54

27 oktober 2010

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

2010 anslagits på kommunens
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Diariet

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

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

Informationen tas till dagens protokoll
____________________

27 oktober 2010
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2010.438.770

§ 47
Avvikelserapportering för år 2009
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska, föredrar ärendet.
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för ”Lokal
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. De reviderade
riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikelsehantering där
riskbedömning av medicinska avvikande händelser skall göras av tjänstgörande
sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av avvikelser.
Även fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för fallanalys har
tagits fram. Samtliga inträffade fall ska följas upp och analyseras, individuella
åtgärder för att förhindra nya fall ska sättas in vid behov. Andra avvikelser ska
följas upp och åtgärder ska sättas in för att förhindra att händelsen upprepas.
Rapporten omfattar inkomna rapporter för år 2009 samt redovisat i bilaga
jämförelser kvartalsvis mellan åren 2002 – 2009 av ärendet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

27 oktober 2010

Diariet
Kommunledingsförvaltningen
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Områdeschefer
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HN.2010.401.106

§ 48
Medborgarundersökning 2010
Maria Persson, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Enligt uppdrag lämnar Handikappnämnden synpunkter och ger förslag till
åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2010 i Karlskrona kommun.
Yttrande
Handikappnämndens verksamhet är inte heller i den här omgången redovisad
som ett särskilt utpekat område i Medborgarundersökningen. Under rubriken
Stöd till utsatta personer (hjälp från Socialtjänsten) skulle en sådan bedömning
ingå från medborgarna, men det kan vara tveksamt om man som tillfrågad
medborgare gör den kopplingen utifrån den nämnds- och förvaltningsstruktur
som är beslutad i Karlskrona kommun. (jfr våra synpunkter från samma
undersökning 2008).
Handikappnämnden har under 2009 – 2010 haft ett särskilt fokus mot att både
bredda och stärka begreppet Medborgardialog i sitt uppdrag. Dels vill nämnden
skapa processer där medborgare som är i behov av insatser från nämndens
verksamhet får ett reellt inflytande över deras utformning. Dels har nämnden ett
uppdrag att verka för att medborgare med funktionsnedsättning kan leva i
delaktighet oavsett vilken av samhällets arenor man befinner sig på.
Ett konkret uttryck för sådana processer är Framtidsprogrammet som är under
utformning i samverkan med företrädare för brukarorganisationer och
förtroendevalda och där länets FoU-enhet/inriktning funktionshinder är
referensstöd. På tjänstemannanivå har genomförts flera projekt med
fokusgrupper som dialogform. Under perioden har brukarenkäter genomförts
inom områdena HO/gruppboende och daglig verksamhet, personlig assistans och
socialpsykiatri (samtliga har varit länsövergripande i samarbete med FoUenheten).
Kommunala handikapprådet har kvar sin roll som offentligt dialogforum mellan
burkarorganisationer och förtroendevalda från samtliga facknämnder.

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

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

HN.2010.367.726
HN.2010.366.736

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Leningsgruppen
Ansvarig områdeschef

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

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

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

Närvarande tjänstemän

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

Utses att justera

Lars Rydell (S)

Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerande

____________________
Lars Rydell

§§ 54 - 63

1 december 2010 3(15)

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

2010 anslagits på kommunens anslagstavla,

1 december 2010 4(15)

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2010.133.042

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

HN.2010.199.020

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

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

HN.2010.509.020

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

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

HN.2010.508.006

§ 57
Sammanträdestider för handikappnämnden år 2011
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för år
2011.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 58
Information om Handikappförvaltningens verksamhet 2010
Inför årets och mandatperiodens slut har områdeschefer från verksamheten bjudits
in till handikappnämnden för att informera om nya verksamheter.
Bastasjövägens särskilda boende och daglig verksamhet
Tina Brissmalm, områdeschef berättar om verksamheten som riktar sig till personer
med autism.
Vädergatans särskilda boende
Rita Kilhström, områdeschef, berättar om verksamheten som riktar sig mot äldre
personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar.
Mobiltteam inom handikappomsorgen
Margareta Pettersson, områdeschef, berättar om hur mobila teamet arbetar.
Ringövägens stödboende
Vibeke Clegg-Jensen, områdeschef, berättar om verksamheten som riktar sig till
personer med ”samsjuklighet” det vill säga psykisk ohälsa och
missbruk/beroendeproblematik. Stödboendet är ett samarbete mellan Handikappoch Socialförvaltningen.
Anhörigstöd
Annette Thiman, kurator, berättar om det stöd som Handikappförvaltningen
erbjuder anhöriga och närstående.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________

1 december 2010 11(15)

§ 59
Brukarundersökning 2010 – Upplevd kvalité inom personlig assistans i
Blekinge
Karin Chamoun, projektledare på Blekinge Kompetenscentrum, föredrar ärendet.
Som en del av det omfattande kvalitetsarbete som ständigt pågår i kommunernas
handikappomsorg har en brukarundersökning genomförts bland dem som har
personlig assistans i Blekinge, Utgångspunkten för undersökningen har varit att låta
de medborgare som är användare av personlig assistans uttrycka sin åsikt om
kvaliteten på denna.
Brukarundersökningen har genomförts i samarbete med Blekinge
Kompetenscentrum.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________

1 december 2010 12(15)

§ 60
Övrigt
Maria Persson, förvaltningschef, informerar om:
-

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

-

brandskyddsåtgärderna på Ragnar Jändelsväg 1.

-

uppdrag att utreda sammanslagning av Handikappförvaltningen och
Socialförvaltningen.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________

1 december 2010 13(15)

§ 61
Meddelanden
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 150 Budget 2011 och plan 2012-2013
§ 169 Budget 2011 och plan 2012-2013
Kommunstyrelsen
§ 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun
§ 236 Principbeslut försäljning av fastigheten Installationen 9, f d gruppboende
Ragnar Jändels väg 2
§ 239 Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
utskott
Kommunfullmäktige
§ 145 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2010
§ 146 Miljöbokslut för år 2009
§ 148 Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av
delårsrapport april 2010
§ 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
§ 171 Val av kommunalråd
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2010-11-08, mål nr 1564-10
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp
Protokoll 22 september 2010
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2010-10-14
____________________

1 december 2010 14(15)

§ 62
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegeringsuppdrag i form av:
a) Arbetsutskottets protokoll 2010-11-17
b) Biståndsbeslut SoL och LSS från myndighetskontoret september-oktober 2010
c) Yttrande över ändring genom tillägg till byggnadsplan för Fäjö 1:12 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
d) Yttrande över detaljplan för del av SÄBY 4.14 (2) m.fl., Trummenäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
e) Yttrande över ändring av detaljplan för del av STÄRKELSEN 2 m.fl., Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

1 december 2010 15(15)

§ 63
Tack.
Ordförande riktar ett varmt tack till nämndens ledamöter, tjänstemän och
medarbetare på förvaltningen för ett stort engagemang och väl utfört arbete under
mandatperioden. Ett särskilt tack riktas till de ledamöter som nu lämnar nämnden.
En god jul och ett gott nytt år tillönskas alla.
____________________

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

2 (7)

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

2011 anslagits på kommunens
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5 januari 2011

Diariet

4 (7)

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

5 (7)

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

6 (7)

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

7 (7)

§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

2 (13)

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

2011 anslagits på kommunens
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2 februari 2011

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (13)

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

5 (13)

§ 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

6 (13)

§ 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

7 (13)

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

8 (13)

§ 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

9 (13)

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.
____________________

10 (13)

2 februari 2011

11 (13)

§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

12 (13)

§ 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
____________________

1 (10)

9 mars 2011

2 (10)

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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9 mars 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Roland Ulvhuvud

4 (10)

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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20 april 2011

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

5 (15)

§ 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

8 (15)

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

14 (15)

§ 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

3 (16)

1 juni 2011

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (16)

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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1 juni 2011

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Pristagarna

7 (16)

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

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

9 (16)

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

7 september 2011 3 (12)

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
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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.
____________________

7 september 2011 6 (12)

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.
__________________

7 september 2011 7 (12)

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

2 (13)

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

4 (13)

§ 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.
____________________

6 (13)

5 oktober 2011

Diariet
Revisionen
Ledningsgruppen
Områdeschefer

7 (13)

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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Diariet
Ledningsgruppen
Biståndshandläggare
Områdeschefer

9 (13)

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

12 (13)

§ 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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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

6 (14)

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.

9 november 2011
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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.

9 november 2011
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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.

9 november 2011

10 (14)

§ 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

Diariet
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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9 november 2011
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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

2 (16)

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

3 (16)

14 december 2011

4 (16)

§ 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

5 (16)

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

6 (16)

§ 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

7 (16)

§ 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.

14 december 2011
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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

Diariet
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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

11 (16)

§ 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

12 (16)

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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8 februari 2012

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 8 februari 2012
§ 1 Personalbokslut 2011
§ 2 Medarbetarenkät 2011
§ 3 Information om årsbokslutet 2011
§ 4 Förslag på nytt namn på nämnd och förvaltning
§ 5 Övrigt
§ 6 Meddelanden
§ 7 Delegeringsbeslut
____________________

1 (15)

8 februari 2012

2 (15)

Tid och plats Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 09.00 – 11.00 kommunhuset
Ruthensparre, lokal FREDEN, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter
Ordförande Karin Månsson (FP)
1:e vice ordf Ingalill Siggelsten Blum (KD)
2:e vice ordf Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Lena Ryge (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Justering
Justerare

Erik Gisslén (M)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)

Lena Klintefors (S)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Anna Gustavsson, controller
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 1-2 kl. 09.00 – 10.00
Hanna Ouant, personalspecialist §§ 1-2 kl. 09.00 – 10.00
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Göran Roos (SD)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Göran Roos

§§ 1 - 7

8 februari 2012

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

3 (15)

2012 anslagits på kommunens

8 februari 2012

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

4 (15)

HN.2011.135.020

§1
Personalbokslut 2011
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personalbokslut 2011
jämfört med de två föregående åren.
a) Ökning av antal medarbetare och antal årsarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare har, över perioden, ökat med 45
medarbetare och utgörs nu av 556 medarbetare varav 19,24 % är män.
Antal tillsvidareanställda årsarbetare har, över hela perioden, ökat med
48,2 åa och utgörs av 513,8 åa vilket innebär att ökningen av antal
årsarbetare är 3,2 åa mer än ökningen av antal anställda. Förklaringen till
att antal tillsvidareanställda har ökat är nystartad verksamhet,
volymökningar, ökad vårdtyngd, försäkringskassans tuffare beslut i
assistansen samt fler anställda i resursenheten.
Även antal visstidsanställda med månadslön har ökat, över perioden, med
14 personer och uppnår nu till 31 medarbetare. Antal visstidsanställda
årsarbetare har ökat med 15,1 åa och utgörs av 22,6 åa vilket innebär att
ökningen av antal årsarbetare är 1,1 åa fler än antal personer.
b) Minskning av antal timavlönade
Över hela perioden har totalt antal timavlönade minskat något (1,83 åa) och
om man särskiljer antal timavlönade exkl. semestervikariat är minskningen 7,49 åa.
c) Minskning av övertid/fyllnadstid
Övertid/fyllnadstid har minskat, över hela perioden, med 8,93 tim/anställd.
d) Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har, över perioden, ökat med
1,65 % och utgörs nu av 92,54 %. Kvinnornas sysselsättningsgrad har ökat
med 1,64 % och motsvarande siffra för männen är 1,4 %.
Förklaringen till punkterna ovan är förvaltningens aktiva arbete med
bemanning, önskad sysselsättningsgrad och utökad resursenhet.

Forts.

8 februari 2012

5 (15)

§ 1 forts.
Personalbokslut 2011
e) Minskning av antalet sjukdagar och högre frisknärvaro
Antalet sjukdagar har, över perioden minskat med 6,51 dgr/anställd. Det är
främst kvinnornas sjukfrånvaro som minskat (- 7,51 dgr/kvinna). Uppdelat
per åldersintervall kan konstateras att sjukfrånvaro har ökat i åldersgruppen
0-29 år samt 50-59 år men minskat i övriga åldersintervaller, främst hos
medarbetare > 60 år (- 5,61 dgr/anställd). Sjukdagar per
anställd/frånvarointervall visar att frånvaro 0-1 samt 1-14 dgr i stort sett är
oförändrat, frånvaro 14-90 dgr ökat något samt frånvaro mer än 90 dgr
minskat med hela 7,02 dagar. Frisknärvaron dvs. max 5 sjukdagar under
året, har över perioden ökat med 0,25 % och uppnår nu till 52,27 %.
Förklaringen är förvaltningens aktiva arbete med rehabilitering och
omplaceringsutredning.
f) Internkontroll: Timavlönade exkl. semestervikarier
Förvaltningens interna kontroll visar att när förvaltningen utökade
resursenheten så minskade antal timavlönade – och tvärt om. Att särskilja
antal timavlönade på vikariat med timlön och antal som bokas in vid
frånvaro går inte, men vid ett försök kan jag anta att antal timavlönade som
bokas i vid tillfällig frånvaro är något högre än föregående år, samtidigt som
det är lägre än år 2009.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

8 februari 2012

Diariet
Ledningsgruppen
Teamen
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HN.2012.18.026

§2
Medarbetarenkät 2011
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om resultatet från
genomförd medarbetarenkät för anställda i Handikappförvaltningen.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet
bedrivs systematiskt. En del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är
undersökning av såväl fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. För att
undersöka detta genomförs, vartannat år, en medarbetarenkät som är ett
komplement till t.ex. skyddsrond, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och
samverkan.
Medarbetarenkäten består av 45 frågor som besvaras med en fyrgradig
skala från ”Instämmer inte alls – Instämmer helt” (grad tre och fyra räknas
som positiva) alternativt ja/nej. Fråga 1 – 30 summeras i sex olika faktorer.
a) Arbetssituation
85 % av medarbetare instämmer i att deras arbetssituation är positiv. I
begreppet arbetssituation ingår delaktighet i planering och utförande av sitt
arbete/arbetsplatsens utveckling, omväxlande i arbete, möjlighet att
utvecklas, om de har tillräcklig och får använda sin kompetens samt om de
upplever att de har ett meningsfullt arbete.
b) Arbetsledning
57 % av medarbetarna instämmer i att de har en arbetsledning som är
lyhörd för deras synpunkter, visar uppskattning för deras arbetsinsatser, att
samarbetet fungerar bra och medarbetarsamtalet är meningsfullt.
c) Trygghet/Trivsel
87 % av medarbetarna instämmer i att de känner sig trygga och trivs. I
begreppet ingår trivsel på arbetsplatsen, om man själv bidrar till trivseln, om
samarbete fungerar bra i arbetsgruppen, om arbetsgruppen hjälps åt vid
arbetstoppar/problem, om alla är med i gruppens gemenskap och om jag
upplever att mina arbetskamrater visar uppskattning för mina
arbetsinsatser.
Forts.

8 februari 2012
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§ 2 forts.
Medarbetarenkät 2011
d) Arbetsbelastning
80 % av medarbetarna instämmer i att deras arbetsbelastning är
tillfredsställd. I faktorn har de svarat på om de upplever att de kan påverka
sin arbetstakt, om de hinner med sina arbetsuppgifter inom ramen för sin
arbetstid, om de får hjälp av sin chef att prioritera, om de har en bra balans
mellan arbete och fritid och att de ger sig själva tid till eftertanke/reflektion i
arbetet.
e) Organisation
83 % av medarbetare instämmer positivt i frågor som rör organisationen. I
begreppet organisation ingår om de känner till målen för verksamheten, att
ansvarsfördelningen mellan arbetsledning – arbetsgrupp respektive inom
arbetsgruppen är tydlig samt om arbetsplatsträffarna är meningsfulla.
f) Hälsa/Välbefinnande
80 % av medarbetare instämmer i att de upplever att de mår bra och att de
är fri från psykosomatiska besvär.
g) Övriga frågor
Övriga frågor är ja/nej-frågor och de två sista frågorna är kopplat till
generationsväxling. En av ja/nej-frågorna belyser om medarbetaren upplevt
att man är/har blivit hotad på arbetsplatsen under senaste året - 25 % har
svarat ja.
Med undersökningen som grund har riskanalys genomförts och mål
utarbetats. Målen finns upptagna i förvaltningens måldokument.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

8 februari 2012
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§3
Information om årsbokslut 2011
Anna Gustavsson, controller informerar om årsbokslutet för 2011 samt att
ärendet kommer upp för beslut till nämndens nästa sammanträde den 14
mars 2012.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

8 februari 2012

Diariet
Ledningsgruppen
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HN.2012.35.001

§4
Förslag på nytt namn på nämnd och förvaltning
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Handikappnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inkomma med
förslag till nytt namn för handikappnämnden/förvaltningen.
Som underlag skall ligga det framtidsprogram som är framtaget för stödet
till funktionsnedsatta.
Förvaltningen har valt att ta in synpunkter från medarbetare, organisationer
samt att genomföra viss omvärldsbevakning. Genom detta hoppas vi få en
bild av hur den här frågan hanteras av andra kommuner och vilken
uppfattning vår egna organisation har i frågan.
Sammanfattning av läget
En genomsyn av framtidsprogrammet ger oss ett antal nyckelord att ta
hänsyn till vid val av namn på nämnd/förvaltning:
- Undvika utanförskap
- Undanröja hinder för full delaktighet
- Individuell utformning
- Tillgänglighet
- Makt över sitt liv
Det finns även synpunkter på att man måste känna igen sig i det namn som
väljs.
I övrigt kan sägas att andra kommuner, i princip, använder följande namn:
- Handikappnämnd/förvaltning (oftast i de fall då nämnden uteslutande
ansvarar för frågor kring funktionsnedsättningar)
- Socialnämnd/förvaltning (i sammanhang då nämnden ansvarar för både
funktionsnedsatta samt individ och familjeomsorg)
- Omsorgsnämnd/förvaltning (då det är en nämnd gemensam för både
äldre och funktionsnedsatta)

Forts.

8 februari 2012
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§ 4 forts.
Förslag på nytt namn på nämnd och förvaltning
Förslag från medarbetare och organisationer:
- LISA (LISA = Lättnad, tröst, hjälp, lindring, balsam, hugsvalelse,
vederkvickande, hugnad. Verb= Lindra, mildra, avhjälpa, trösta. Jag tycker
det stämmer väldig in på vad handikappförvaltningen sysslar med)
- Funktionsförvaltningen
- Stöd- och omsorgsförvaltningen
- Handikappförvaltningen
Med ansvar för individuellt utformat stöd
- Handikappförvaltningen
För insatser till personer med funktionsnedsättning
- Nämnden för funktionshinderfrågor
- Stöd & omsorgsförvaltningen
Visar tydligt vad vi jobbar med men kan misstas för alla former av stöd
som annars ska gå till äldre eller socialförvaltningen.
- Förvaltningen för funktionsnedsatta
Visar på målgruppen vi riktar oss mot.
- Stöd för funktionsnedsatta
Skippa ordet förvaltning i namnen men tydlig målgrupp.
- Funktionsnedsattas stödförvaltning
Som ovan med brukaren i centrum.
- Funktionsnedsattas serviceförvaltning
Vi finns till för brukaren med den service vi kan erbjuda.
- Tillgänglighet och stödförvaltningen
Visar på våra kompetensområden
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Yrkanden
Ordförande yrkar att det nya namnet ska synliggöra det arbete som görs i
förvaltningen, som är just fokus på stöd och service till människor som i
olika skeden i livet behöver stöd samt att frågan ska hållas levande och
lyftas vid ett senare tillfälle.
Inga-Lill Siggelsten-Blum (KD) yrkar att nämndens ledamöter tar med sig
frågan och diskuterar den i olika forum för att få in ytterligare förslag.
Forts.

8 februari 2012
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§ 4 forts.
Förslag på nytt namn på nämnd och förvaltning
Fredrik Wallin (S), Lena Ryge (S) och Anders Ovander (M) yrkar bifall på
ordförandes och Inga-Lill Siggelsten Blums (KD) tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till dagens protokoll,
2. att det nya namnet ska synliggöra det arbete som görs i förvaltningen,
som är just fokus på stöd och service till människor som i olika skeden i
livet behöver stöd,
3. att frågan ska hållas levande och lyftas vid ett senare tillfälle, samt
4. att nämndens ledamöter tar med sig frågan och diskuterar den i olika
forum för att få in ytterligare förslag.
____________________

8 februari 2012
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§5
Övrigt
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om att vid nästa arbetsutskott
den 29 februari görs en genomgång av det personalpolitiska programmet.
-------------------Ordförande informerar om att rekryteringen av ny förvaltningschef väntas bli
klart i början på mars.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

8 februari 2012
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§6
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 171 Miljöbokslut för år 2010
§ 226 Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby
§ 228 Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
.§ 233 Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”
§ 234 Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020
§ 270 Svar på motion arbete åt alla
Kommunstyrelsens allmänna utskott
.§ 8 Redovisning av enkät digital ärendehantering
§ 9 Budget 2013 och plan 2014-2015
Kommunstyrelsen
§ 297 It-investering 2012
§ 298 Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet och säkerhet
§ 300 Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i karlskrona
kommun
§ 8 Erbjudande om löneväxling
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2011-12-14, mål nr 3055-11
Dom 2011-12-23, mål nr 1759-11
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2011-12-19, mål nr 3957-11
Protokoll 2012-01-10, mål nr 3175-11
Protokoll 2012-01-10, mål nr 3737-11

Forts.

8 februari 2012
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§ 6 forts.
Meddelanden
Socialstyrelsen
Beslut 2011-12-19 Dnr 9.1-21325/2011, Förstärkt tillsyn av kommunens
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Karlskrona
kommun enligt socialtjänstlagen (2001:453) lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (1993:387)
Beslut 2011-12-20 Dnr 9.1-24060/2011, Förstärkt tillsyn av kommunens
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning avseende
samverkan mellan Karlskrona kommun och landstinget Blekinge enligt
socialtjänstlagen (2001:453) och patientsäkerhetslagen (2010:659)
Meddelandeblad Nr 11/2011 December, Information om Socialstyrelsens
nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
SOSFS 2011:13 (S) Socialnämndens skyldighet att lämna statistiska
uppgifter
SOSFS 2011:14 (S) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2003:15) om
socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i
familjehem eller annat enskilt hem
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:2 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2011-12-08
Verksamhetsplan 2012
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Direktionen
Protokoll 2011-10-13
Protokoll 2011-12-16
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2011-11-30
Protokoll 2012-01-12
____________________

8 februari 2012
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§7
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 25 januari 2012
b) Beslutsärende avseende förslag till beslut avseende verksamhet läggs ut på
entreprenad
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från december 2011
d) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från januari 2012
e) Svar angående föreläggande från Kammarrätten i mål nr 3607-11
f) Yttrande till Förvaltningsrätten angående mål nr 4294-11
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

14 mars 2012

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 14 mars 2012
§ 8 Ny förvaltningschef
§ 9 Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut för 2011
§ 10 Personaluppföljning per den 31 januari 2012
§ 11 Handikappnämndens plan för den interna kontrollen 2012
§ 12 Övrigt
§ 13 Meddelanden
§ 14 Delegationsbeslut
____________________
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14 mars 2012

2 (10)

Tid och plats Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 09.15 – 11.30 på Blekinge Health Arena
på Telenor Arena Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

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

Erik Gisslén (M)
Ingemar Sunesson (M)
Bengt Jonsson (FP) §§ 8-10, kl. 09.15-11.15
Maj Olsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Leif Bohman, verksamhetschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef, §§ 8-10 kl. 09.15 – 11.15
Annette Thiman, biståndschef, §§ 8-10 kl. 09.15 – 11.15
Anna Gustavsson, controller
Cecilia Westlund, personalspecialist, §§ 8-10 kl.10.10 – 11.15
Helene Karlsson, områdeschef, §§ 8-10 kl. 09.15 – 11.15
Ingrid Olsson, sjukgymnast, §§ 8-10 kl. 09.15 – 11.15
Johanna Medin, sjuksköterska,§§ 8-9 kl 9.15 – 10.45
Tina Brissmalm, områdeschef, §§ 8-10 kl. 09.15 – 11.15
Michael Börjesson, områdeschef, §§ 8-10 kl. 09.15 – 11.15
Jessica Andersson, nämndsekreterare

14 mars 2012

Justering
Justerare

3 (10)

Lars Rydell (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Lars Rydell

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

§§ 8 - 14

2012 anslagits på kommunens

14 mars 2012

§8
Ny förvaltningschef
Ordförande hälsar Claes Wiridén välkommen som ny förvaltningschef i
Handikappförvaltningen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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14 mars 2012

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.75.041
HN.2011.6.042
HN.2011.135.020

§9
Verksamhetsberättelse, årsbokslut och personalbokslut för 2011
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 handikappnämnden besluta
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2011,
2. att godkänna upprättat årsbokslut för år 2011 samt översända
detsamma till kommunstyrelsen,
3. att godkänna personalbokslutet för 2011, samt
4. att överföra 55 000 kronor från 2011 års investeringsmedel till 2012 för
pågående ej avslutade investeringar.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

14 mars 2012

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (10)

HN.2012.112.020

§ 10
Personaluppföljning per den 31 januari 2012
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2011 – 31 januari 2012 jämfört med motsvarande
datum de två föregående åren.
Personaluppföljningen visar på följande:
a) Ökning av antal anställda
Över hela perioden har antal tillsvidareanställda ökat med 50,1 årsarbetare,
antal visstidsanställda ökat med 15,6 årsarbetare, PAN-anställda minskat
med 16,67 årsarbetare medan antal timavlönade ligger på samma nivå.
Med detta som grund kan man konstatera att antal årsarbetare har ökat, på
två år, med 17,83 åa och förklaringen är nystart av verksamhet,
volymökningar, ökad vårdtyngd och förvaltningens satsning på en större
resursenhet.
b) Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har, över hela perioden, ökat
med 1,12 % och uppgår nu till 92,14 %. Förklaringen är förvaltningens
aktiva arbete med bemanning och önskad sysselsättningsgrad.
c) Minskning av antalet sjukdagar och ökad frisknärvaro
Antalet sjukdagar har, över hela perioden, 1,34 dgr/anställd och uppnår nu
till 3,25 dagar/anställd. Sjukdagar per anställd/ålder har minskat i samtliga
åldersgrupper utom för åldersgruppen över 60 år. Det är främst
långtidsfrånvaron som minskat (-1,26 dgr/anställd) och uppnår nu till 1,57
dgr per anställd. Dessutom har frisknärvaron (dvs. högst femsjukdagar
under mätperioden) ökat, över hela perioden, med +3,7 % och utgörs nu av
87,99 %.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
____________________

14 mars 2012

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

7 (10)

HN.2012.76.042

§ 11
Handikappnämndens plan för den interna kontrollen 2012
I dokumentet ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
framgår att nämnderna senast i februari varje år ska anta en särskild plan
för den interna kontrollen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Syftet med den interna kontrollen är att tydliggöra, säkra och följa upp
verksamhetens processer. Dessa ska vara utformade så man med rimlig
grad av säkerhet ska kunna uppnå följande mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
Planen skall svara på:
- Vad som skall kontrolleras och vilken rutin i processen
- Hur kontrollen görs
- När/hur ofta kontrollen ska utföras
- Vem som ska utföra kontrollen och vem som är mottagare
Rapporteringen av uppföljning på nämndsnivå ska sek i samband med
årsbokslutet.
Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Förvaltningen lämnar förslag till plan för den interna kontrollen i
handikappnämnden för verksamhetsåret 2012.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att anta föreliggande plan för den interna kontrollen 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

14 mars 2012

8 (10)

§ 12
Övrigt
Claes Wiridén, förvaltningschef ger information inför bokslutsberedningen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

14 mars 2012

9 (10)

§ 13
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 11 Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar
Socialstyrelsen
SOSFS 2011:11 Hälsoundersökning av asylsökande m.fl
SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i
socialtjänstens omsorg om äldre
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:2 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
Region Blekinge
Svar på inkommen skrivelse om att inrätta ett brukarråd för färdtjänst inom
Region Blekinge
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2012-02-16
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Direktionen
Protokoll 2012-01-25
____________________

14 mars 2012

10 (10)

§ 14
Delegationsbeslut
a) Arbetsutskottets protokoll från den 29 februari 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från februari 2012
c) Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 4297-11 angående bistånd enligt SoL
d) Anmälan till Socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6 f, g SoL
angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL eller
verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS.
e) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9 §
f) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa,
Karlskrona kommun, Blekinge län
g) Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,
Trossö Karlskrona kommun, Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

25 april 2012

1 (13)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 25 april 2012
§ 15 Kostnad per brukare föredragning av Ensolution
§ 16 Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
§ 17 Redovisning av åtgärder med hänsyn till förstärkt tillsyn av Socialstyrelsen
§ 18 Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning
§ 19 Information om bokslut 2011 samt budget 2012
§ 20 Information om e-post och intranät
§ 21 Övrigt
§ 22 Meddelanden
§ 23 Delegeringsbeslut
____________________

25 april 2012

2 (13)

Tid och plats Onsdagen den 25 april 2012, kl. 09.00 – 11.20 på Karlskrona
KompetensCenter, Storeklimp - Gullberna Park, lokal Oscarsvärn 1
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

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

Erik Gisslén (M)
Bengt Jonsson (FP) §§ 15 - 19 kl. 09.05 – 11.00
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)

Tjänstemän

Claes Wirdidén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Annette Thiman, biståndschef
Anna Gustavsson, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Katarina Tylenius, konsult Ensolution § 15 kl. 09.05 – 09.45

Justering
Justerare

Ingalill Siggelsten Blum (KD)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Ingalill Siggelsten Blum

§§ 15 - 23

25 april 2012

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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maj 2012 anslagits på kommunens

25 april 2012

4 (13)

§ 15
Kostnad per brukare
Katarina Tylenius, konsult från Ensolution ger en redovisning av Kostnad
per brukare.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

25 april 2012

Diariet
MAS

5 (13)

HN.2012.143.770

§ 16
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skall det där det bedrivs hälsooch sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten.
Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet, god kvalité av vården och främjar kostnadseffektivitet.
Bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret skall vara
tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom
all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som
ansvarar för att det utses en verksamhetschef för all den hälso- och
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefen ansvar
fråntar naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar.
Det faller sig naturligt att chefen för handikappförvaltningen, vilken har
ansvaret för förvaltningens ledning och organisation också får ansvaret som
verksamhetschef enligt HSL och med vad det innebär.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att utse förvaltningschefen Claes Wiridén som verksamhetschef för den
hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens
ansvarsområde.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

25 april 2012

Diariet
Socialstyrelsen

6 (13)

HN.2011.259.106

§ 17
Redovisning av åtgärder med hänsyn till förstärkt tillsyn av
Socialstyrelsen
Claes Wiridén, förvaltningschef och Ingrid Karlsson, myndighetschef
föredrar ärendet.
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk
funktionsnedsättning har svårt att få sina behov tillgodosedda.
Socialstyrelsen har under 2011 fortsatt sin tillsyn som inleddes i projektet
”Kommunernas insatser till personer med psykiska funktionshinder 20022004”
Tillsynen har fokuserat på kommunens insatser i form av boende och
boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsynen har
även omfattat samverkan mellan kommun och landsting.
Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen ställer, efter tillsyn, krav på ett antal åtgärder:
- Upphöra med begränsningsåtgärder i boende
- Säkerställa att dokumentation av handläggning och genomförande sker i
enlighet med gällande lagstiftning.
Handikappförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan, som redovisas i
bilaga 1.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att godkänna åtgärdsplan som svar till Socialstyrelsen samt
2. att ge i uppdrag åt förvaltningen att utreda hur ett lokalt samarbete
mellan personal från landstinget och kommunen kan se ut i praktiken för att
tillsammans nå gemensam personalutveckling samt att redovisa detta på
Handikappnämnden den 5 september 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

25 april 2012

Diariet
Kommunfullmäktige

7 (13)

HN.2011.259.106

§ 18
Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
Regeringen har uppmärksammat att personer med psykisk
funktionsnedsättning har svårt att få sina behov tillgodosedda.
Socialstyrelsen har under 2011 fortsatt sin tillsyn som inleddes i projektet
”Kommunernas insatser till personer med psykiska funktionshinder 20022004”
Tillsynen har fokuserat på kommunens insatser i form av boende och
boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsynen har
även omfattat samverkan mellan kommun och landsting.
Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen ställer, efter tillsyn, krav på ett antal åtgärder:
- Se till att individuella planer erbjuds och upprättas
- Se till att samverkansavtalet tillämpas i alla delar av verksamheterna
- Se till att samverkan och samtycke dokumenteras i den enskildes journal
- Se till att barn till personer med psykisk funktionsnedsättning
uppmärksammas
Handikappförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan, som redovisas i
bilaga 1.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anta detta yttrande som sitt eget.

Forts.

25 april 2012

8 (13)

§ 18 forts.
Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
Tilläggsyrkande
Ordförande yrkar att ge i uppdrag åt förvaltningen att utreda hur ett lokalt
samarbete mellan personal från landstinget och kommunen kan se ut i
praktiken för att tillsammans nå gemensam personalutveckling samt att
redovisa detta på Handikappnämnden den 5 september 2012.
Fredrik Walin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att föreslå kommunfullmäktige att anta detta yttrande som sitt eget samt
2. att ge i uppdrag åt förvaltningen att utreda hur ett lokalt samarbete
mellan personal från landstinget och kommunen kan se ut i praktiken för att
tillsammans nå gemensam personalutveckling samt att redovisa detta på
Handikappnämnden den 5 september 2012.
____________________

25 april 2012

§ 19
Information om bokslut 2011 samt budget 2012
Claes Wiridén, förvaltningschef och Anna Gustafsson, controller ger
information från föredragningen på budgetberedningen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

9 (13)

25 april 2012

10 (13)

§ 20
Information om e-post och intranät
Jessica Andersson, nämndsekreterare informerar om att alla ledamöter i
Handikappnämnden får mejladresser och inloggning till kommunens
intranät. Det kommer framöver att finnas möjlighet att läsa och skriva ut
nämndens handlingar via en samarbetsyta på intranätet.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

25 april 2012

11 (13)

§ 21
Övrigt
Lena Ryge (S) föreslår att nämnden förlägger ett sammanträde i
kommunens nya lokaler i Kungsmarken.
-------------------Inga Lill Siggelsten Blum (KD) informerar om invigningen av de nya
lokalerna för korttidsverksamhet på Västra Mark.
Lars Rydell (S) lämnar synpunkter på att byggnaden inte var helt
handikappanpassad och att detta är viktigt att tänka på vid nybyggnationer.
____________________

25 april 2012

12 (13)

§ 22
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 43 Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och
borgensteckning år 2012
Socialstyrelsen
SOSFS 2011:23 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen
av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
SOSFS 2012:1 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:1) om anmälan av
anmälningspliktig sjukdom i vissa fall
SOSFS 2012:2 Smittspårningspliktiga sjukdomar
SOSFS 2012:3 Värdegrund i socialtjänstens omsorg om äldre
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:12 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten – överenskommelse för år 2012 mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll från den 26 januari 2012
Protokoll från den 1 mars 2012
____________________

25 april 2012

13 (13)

§ 23
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 11 april 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från mars 2012
c) Ordförandebeslut avseende avlösning i hemmet enligt kap 4 1 § SoL
utöver riktlinjerna
d) Beslutsärende i arbetsutskottet den 11 april 2012 avseende
förhandsbesked enligt § 16 LSS i form av bostad med särskild service jml §
9:9 LSS
e) Ordförandebeslut avseende hjälp i hemmet enligt kap 4,1 § SoL utöver
riktlinjerna
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

13 juni 2012

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 13 juni 2012
§ 24 Kvalitetspris 2011
§ 25 Delårsrapport personal per 30 april 2012
§ 26 Delårsrapport ekonomi per 30 april 2012
§ 27 Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län
§ 28 Behov av nytt särskilt boende
§ 29 Övrigt
§ 30 Meddelanden
§ 31 Delegeringsbeslut
§ 32 Sommarhälsning
___________________

1 (16)

13 juni 2012

2 (16)

Tid och plats Onsdagen den 13 juni 2012, kl. 09.00 – 11.30 på Karlskrona
Kompetenscentrum Gullberna Park - Storeklimp, lokal Oscarsvärn 1.

Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Karin Månsson (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M) §§ 24 – 27 kl. 09.00 – 11.00
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Linda Videll (S)
Bo Blomqvist (S)
Ingemar Sunesson (M) §§ 28 – 32 kl. 11.00 – 11.30

Erik Gisslén (M)
Ingemar Sunesson (M) §§ 24 – 27 kl. 09.00 – 11.00
Bengt Jonsson (FP)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Leif Bohman, verksamhetschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef § 24 kl. 09.00 – 09.30
Annette Thiman, biståndschef § 24 kl. 09.00 – 09.30
Anna Gustavsson, controller
Cecilia Westlund, personalspecialist
Ann-Britt Mårtensson, medicinsk ansvarig sjuksköterska
§§ 24 – 27 kl. 09.00 – 11.00
Stefan Jartelius, controller § 24 kl. 09.00 – 09.30
Susanne Johannesson, områdeschef § 24 kl. 09.00 – 09.30
Catharina Sörnhed, områdeschef § 24 kl. 09.00 – 09.30
Anders Cullefors, områdeschef § 24 kl. 09.00 – 09.30
Jessica Andersson, nämndsekreterare

13 juni 2012

Justering
Justerare

3 (16)

Fredrik Wallin (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Fredrik Wallin

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

§§ 24 - 32

juni 2012 anslagits på kommunens

13 juni 2012

Diariet
Ledningsgruppen
Teamen

4 (16)

HN.2009.214.029

§ 24
Utdelning av kvalitetspriset 2011
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 förtjänstfullt sätt arbetat för
måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Det är sedan juryns uppdrag att
utse och rangordna vinnarna av kvalitetspris 2011.
Handikappförvaltningen har tagit fram fem förslag att besluta om för juryn.
Första pris 10 000 kr
Johannesbergsvägen
Motivering: Tilldelas kvalitetspriset efter att ha börjat en resa från struktur
och reglering till individuellt och personligt. Johannesbergsvägen har på ett
systematiskt sätt arbetat med målen för sin verksamhet, följt upp och visat
på goda resultat. Det som tilltalat juryn är arbetet med att göra varje individs
individuella stöd till det styrande i verksamheten.
Andra pris 8 000 kr
Social psykiatriska teamet
Motivering: En av våra största arbetsgrupper har lyckats att skapa en
gemensam målbild där brukarnas fokus är i fokus. Teamet utvärderar upp
sin verksamhet på ett engagerat och genomtänkt sätt. Teamet har lyckats
få systematik i att följa upp samtliga sina beslutade insatser vilket gör att
verkställigheten blir personlig, storleken och mängden till trots.
Tredje pris 6000 kr
Kummelvägen
Motivering: Arbetslaget har, tillsammans med brukarna, arbetat med
kommunikation. Arbetssättet har skapat möjligheter för den enskilde till
fördjupad delaktighet och inflytande över sin vardag. Att på detta sätt jobba
med kvalitet både individuellt och personinriktat kommer ge goda resultat.

Forts.

13 juni 2012
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§ 24 (forts.)
Utdelning av kvalitetspriset 2011
Hedersomnämnande 3000 kr
Café Ruthensparre
Motivering: Personalen på Caféet utgår från brukarens förmågor och
kunnande samtidigt som man ställer detta i relation till arbetsplatsens
behov av kompetens och uppdrag – detta gör att vi skapar meningsfulla
arbeten. Ni stödjer brukaren i deras självständighetsarbete och ni arbetar
med egen reflektion, vilket gör att rätt saker blir gjorda på rätt sätt av alla på
Caféet.
Smedjegatan
Motivering: Ni har fortsatt er resa mot individuellt utformat stöd.
Ert arbete med att brukaren skall ha personliga mål, somliga nåbara andra
drömmar, har tilltalat juryn. Det krävs att man siktar mot stjärnorna för att nå
månen.
Handikappnämndens arbetsutskott och kvalitetsprisjuryn föreslår
handikappnämnden besluta
att utse ovanstående till kvalitetspristagare för 2011.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskott och kvalitetsprisjuryn förslag.
____________________

13 juni 2012

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (16)

HN.2012.112.020

§ 25
Delårsrapport personal per den 30 april 2012
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2011 – 30 mars 2012 jämfört med motsvarande
datum de två föregående åren.
a) Ökning av antal medarbetare och antal årsarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare, med månadslön, uppnår per den 30
mars 2012 till 571 medarbetare. Det är en ökning, över perioden, med 58
personer. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (åa) har, över hela perioden,
ökat med 58,2 åa och uppnår, per den 30 mars 2012 till 527 åa.
Förklaringen till att antal tillsvidareanställda har ökat är nystartad
verksamhet, volymökningar, ökad vårdtyngd samt fler anställda i
resursenheten.
Antal visstidsanställda med månadslön har, över perioden, minskat med 3
(- 0,6 åa) och uppnår nu till 33 medarbetare. Av dessa har 7 medarbetare
en provanställning i resursenheten och 14 medarbetare är anställda på
vikariat.
b) Ökning av antal timavlönade
Över hela perioden antal timavlönade ökat med 14,76 åa. Förklaringen är
att förvaltningen har för få anställda i resursenheten, i kombination med
volymökningar och större verksamhet.
c) Minskning av övertid/fyllnadstid samt ökning av den genomsnittliga
sysselsättningsgraden
Övertid/fyllnadstid har minskat, över hela perioden, med 1,74 tim/anställd.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har, över perioden, ökat med
1,23 % och utgörs nu av 92,42 %.
Förklaringen till punkterna ovan är förvaltningens aktiva arbete med
bemanning, önskad sysselsättningsgrad och utökad resursenhet.

Forts.
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§ 25 (forts.)
Delårsrapport personal per 30 april 2012
d) Minskning av antalet sjukdagar och högre frisknärvaro
Antalet sjukdagar har, över perioden minskat med 2,51 dgr/anställd och
uppnår nu till 6,45 dgr/anställd. Uppdelat per åldersintervall kan konstateras
att sjukfrånvaro har minskat i samtliga åldersgruppen förutom hos
medarbetare > 60 år. Sjukdagar per anställd/frånvarointervall visar att
frånvaro 0-1, 1-14 dgr samt 14-90 dgr i stort sett är oförändrat medan
frånvaro 14-90 dgr har minskat med hela 2,63 dgr per
anställd/frånvarointervall. Frisknärvaron dvs. max 5 sjukdagar under året
har, jämfört med föregående år, ökat med 2,37 % och uppnår nu till
76,03%.
Förklaringen är förvaltningens fokus på arbetsmiljö och förebyggande
åtgärder i kombination med att slutföra rehab- och
omplaceringsutredningar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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Områdeschefer

8 (16)

HN.2011.6.042

§ 26
Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2012
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per sista april ett positivt resultat på 1,5
mnkr. Ett antal faktorer anges i rapporten som orsak till överskottet som i
första hand beror på överskott mot budget av intäkter. Förvaltningen säljer
platser till andra kommuner som inte är budgeterade beroende på att
intäktssäkring saknas, platserna kan sägas upp med 3 månaders verkan.
Även lönebidragen går över budget. Personalkostnader går däremot med
ett större underskott mot budget.
Ett antal andra faktorer återges i rapporten som ligger till grund för
prognosen på – 4 mnkr vid årets slut. Faktorer såsom tillfälliga
personalförstärkningar, hela eller delar av året, redan höjda
nivåbedömningar som blir permanenta samt att
sysselsättningsverksamheten kommer att utöka med 7 nya brukare efter
sommaren. Andra faktorer som är osäkra, men som förvaltningen tagit höjd
för, är försäkringskassans förnyade process med LASS omprövningar som
sätter igång till hösten igen, beslut som inte kommer att kunna verkställas
då det inte finns några lediga platser i boendena och som kan leda till viten
från socialstyrelsen samt att en plats som säljs till annan kommun kommer
att upphöra till sommaren. Det här är några av de kritiska faktorer som
utgör grunden för Handikappförvaltningens prognos.
Med anledning av de riskfaktorer som föreligger, såväl kända som i nuläget
okända, beräknas Handikappnämndens prognos för helår 2012 till – 4 mnkr.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2012,
att överlämna delårsrapporten till revisionen.

Forts.

13 juni 2012

9 (16)

§ 26 (forts.)
Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2012
Yrkande
Ordförande yrkar att inför nästa delårsrapport per den 31 augusti 2012
bedömer nämnden att en säkrare prognos för årsutfallet kan lämnas. Vid
dagens sammanträde har de risker som beskrivs i delårsrapporten ännu ej
inträffat. Nämnden betonar vikten av att förvaltningen fortsätter vara aktiva i
effektiviseringsarbetet.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2012,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
3. att inför nästa delårsrapport per den 31 augusti 2012 bedömer nämnden
att en säkrare prognos för årsutfallet kan lämnas. Vid dagens sammanträde
har de risker som beskrivs i delårsrapporten ännu ej inträffat. Nämnden
betonar vikten av att förvaltningen fortsätter vara aktiva i
effektiviseringsarbetet.
____________________

13 juni 2012

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

10 (16)

HN.2012.233.100

§ 27
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Handikappnämnden bereds möjlighet att till fullmäktige yttra sig över ”Avtal
om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende”.
Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län har diskuterats under
lång tid och i samband med landstingets införande av Hälsoval 2010
erbjöds kommunerna att överta hemsjukvården. Dock kunde inte en
enighet i länet uppnås och därmed föll frågan 2010. Ett förändrat
huvudmannaskap förutsätter en skatteväxling och då måste samtliga
huvudmän fatta samma beslut.
Landstinget har nu tagit initiativ till en huvudmannaskapsförändring. Läget
2012 är förändrat mot tidigare år då hemsjukvården var integrerad med
respektive vårdcentral. Nu är hemsjukvården organiserad som en egen
länsövergripande verksamhet med en verksamhetschef och
avdelningschefer i varje kommun. Resurserna som tidigare var ojämnt
fördelade i kommunerna är nu i huvudsak fördelade enligt
befolkningsmängd.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att handikappnämnden ställer sig bakom en kommunalisering av
hemsjukvården i Blekinge län i enlighet med upprättat avtal, samt
2. att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____________________
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
Rättelse enligt Förvaltningslagen § 26 den 20 juni 2012.
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2012.256.286

§ 28
Behov av nytt särskilt boende
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Sedan hösten 2011 har förvaltningen två personer som har insatsen särskilt
boende (gruppbostad) beviljat, där vi inte kunnat verkställa besluten p.g.a.
brist på platser.
I dagsläget har dessa personer fått sina behov tillgodosedda genom att plats
har beretts i vår korttidsverksamhet. Detta är naturligtvis inget hållbart
alternativ, vilket både ungdomar, föräldrar samt förvaltningen är överens om.
Enligt det budgetförslag som finns för 2013, har förvaltningen tilldelats
medel för att starta ytterligare två särskilda boenden. Vi beräknar att
inflyttning tidigast kan ske efter sommaren 2013.
För att kunna möta dessa ungdomars behov behöver förvaltningen starta
en ny verksamhet, i väntan på att en permanent lösning är klar:
Lokal:

Ragnar Jändels väg (de lokaler förvaltningen lämnar då
vår korttidsverksamhet flyttar)

Tidplan:

Oktober 2012 – september 2013

Personalkostnader: ~800 000 kr under 2012
Lokalkostnader:

1 000 000 kr
Anpassning av korttidsverksamheten på Ragnar
Jändels väg avseende brand och tillgänglighet.
Det skulle även kunna ge plats för ytterligare en till två
personer med liknande behov som får beslut under
hösten -12 eller våren -13.

Forts.
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§ 28 (forts.)
Behov av nytt särskilt boende
Konsekvensbeskrivning
Det sätt, på vilket förvaltningen idag verkställer besluten är inte tillräckligt
för att tillgodose de behov som dessa brukare har – ett kvalitetsperspektiv.
Om en ny verksamhet för dessa personer inte kan startas är sannolikheten
stor att förvaltningen tilldöms sanktionsavgift av socialstyrelsen – ett
ekonomiskt perspektiv.
I dagsläget uppbär vi redan nu kostnader för att möta dessa brukare, vilket
är inräknat i förvaltningens prognostiserade underskott för 2012. Det kan
dock inte uteslutas att ytterligare kostnader kommer att uppkomma under
året – detta är beräknat detta till ytterligare sammanlagt 1 800 000 kr.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att starta nämnda verksamhet.
Yrkande
Ordförande yrkar att personalkostand för detta ska inrymmas i ordinarie
verksamhetsbudget.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att uppdra åt förvaltningen att starta nämnda verksamhet, samt
2. att personalkostand för detta ska inrymmas i ordinarie
verksamhetsbudget.
____________________
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Kommunala handikapprådet

§ 29
Övrigt
Bengt Jonsson (FP) informerar om en marsch som har genomförts i regi av
DHR för att visa på brister i tillgängligheten i stadsmiljön.
-------------------Billy Peltonen (S) påtalar brister från vissa av kommunens bolag och
förvaltningar när det gäller att redovisa årliga redogörelser utifrån det
handikappolitiska programmet. Redogörelsen ska redovisas på Kommunala
Handikapprådet.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 30
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 49 Kommunala val
§ 54 Korrigering av beslut om projekterings- och investeringstillstånd för
om- och tillbyggnad av korttidsboende i Rödeby
§ 56 Uppföljning per den 29 februari 2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
§ 59 Förslag till Social mångfaldsplan för karlskrona kommun 2012
Socialstyrelsen
SOSFS 2012:4 (S) Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad,
boende och umgänge
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2012-04-18, mål nr 3102-11
Dom 2012-04-26, mål nr 3866-11
Länsstyrelsen Blekinge län
Bidrag till verksamhet med personliga ombud till vissa personer med
psykisk funktionsnedsättning för år 2012
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll från den 29 mars 2012
___________________

13 juni 2012

§ 31
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 30 maj 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från april 2012
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från maj 2012
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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§ 32
Sommarhälsning
Ordförande önskar förvaltningens medarbetare och nämndens ledamöter
en skön sommar.
____________________

5 september 2012 1(14)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 5 september 2012
§ 33 Arbetsmiljöansvar på kvällar, nätter och helger
§ 34 Förslag till yttrande över nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria
§ 35 Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordningen gällande att
handikappnämnden arbetsutskott i vissa fall ska få besluta att åtgärder till stöd för ett barn
får vidtas även om den ena vårdnadshavaren inte samtycker till detta
§ 36 Övrigt
§ 37 Meddelanden
§ 38 Delegeringsbeslut
____________________
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Tid och plats Onsdagen den 5 september 2012, kl. 09.00 – 10.45 på Kommuncenter i
Kungsmarken, Kungsmarksvägen 73-75, Karlskrona.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Lena Ryge (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Erik Gisslén (M)
Linda Videll (S)
Bengt Jonsson (FP)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Annette Thiman, verksamhetschef biståndsavdelningen
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
§§ 33-34 kl. 09.10 – 10.10
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Anders Ovander (M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Inga Lill Siggelsten Blum

Justerare

____________________
Anders Ovander

§§ 33 - 38
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 12 september 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2012.349.023

§ 33
Arbetsmiljöansvar på kvällar, nätter och helger
Inom handikappförvaltningens verksamheter med rullande schema saknas
arbetsledande funktioner på obekväm arbetstid.
Vid arbetsmiljöverkets tillsyn uppmärksammas bristen med krav på åtgärder
som följd. Arbetsmiljöverket hänvisar till sina föreskrifter (AFS 2001:1) om
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Med hänsyn till arbetsmiljöverkets krav har förvaltningen arbetat med hur
fördelningen av arbetsuppgifter skall kunna genomföras:
- Diskussion har förts med fackliga parter
- Samtliga medarbetare och chefer har haft möjlighet att besvara en enkät
avseende behov av arbetsledning på kvällar, nätter och helger.
- Risk- och konsekvensanalys samt handlingsplan är framtagen
Förvaltningens förslag är att två områdeschefer har beredskap på obekväm
arbetstid. Uppdraget är att ansvara för frågor av akut karaktär, där vår
personal har behov av stöd.
Kostnaden beräknas till 300 tkr/år.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att Handikappnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta områdeschef i
beredskap, under icke arbetstid, samt
2. att förvaltningen lämnar en utvärdering vid halvårsskiftet 2013.
Tilläggsyrkande
Anders Ovander (M) yrkar att kostnaderna ska tas inom ramen för
handikappnämndens budget.
Ordförande yrkar bifall på Anders Ovanders tilläggsyrkande.

Forts.
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§ 33 forts.
Arbetsmiljöansvar på kvällar, nätter och helger
Handikappnämnden beslutar således
1. att Handikappnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta områdeschef i
beredskap, under icke arbetstid, samt
2. att förvaltningen lämnar en utvärdering vid halvårsskiftet 2013.
3. att kostnaderna ska tas inom ramen för handikappnämndens budget.
____________________
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Diariet
Äldreförvaltningen
Ledningsgruppen

HN.2012.327.779

§ 34
Förslag till yttrande över nya föreskrifter och allmänna råd om Lex
Maria
Karlskrona kommun bereds möjlighet att senast 2012-09-24 lämna
synpunkter på förslag om nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Maria
Både Handikappnämndens och Äldrenämndens hälso- och
sjukvårdsorganisationer berörs av författningen och lämnar ett gemensamt
yttrande över förslaget.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att anta förvaltningens förslag till yttrande.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag samt att
underrubrikerna allmänna råd vid §§ 7, 10, 13,14 tas bort och att alla
börkrav ändras till skallkrav.
Propositionsordning och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Anders
Ovanders ändringsyrkande av texten och finner att handikappnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar således
att anta förvaltningens förslag till yttrande.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Biståndshandläggare

HN.2012.367.002

§ 35
Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordningen
gällande att handikappnämnden arbetsutskott i vissa fall ska få
besluta att åtgärder till stöd för ett barn får vidtas även om den ena
vårdnadshavaren inte samtycker till detta
Enligt nya bestämmelser, gällande from 1 maj 2012 i Föräldrabalken FB 6
kap 13 a § samt ändring i Socialtjänstlagen 10 kap 5 § (SoL 2001:453) har
nämnden rätt att besluta att åtgärder får vidtas om det krävs med hänsyn till
barnets bästa även utan samtycke från ena vårdnadshavaren.
(prop. 2011/12:53)
Bakgrund
Enligt föräldrabalken 6 kap 13 § ska bägge vårdnadshavarna gemensamt
utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet.
Från den grundläggande principen om gemensamt beslutsfattande vid
gemensam vårdnad finns ett undantag i speciella situationer om en av
vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är
förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte kan
skjutas upp utan olägenhet, bestämmer den andre ensam.
De nya bestämmelserna i föräldrabalken § 13a reglerar situationen vid
gemensam vårdnad när en vårdnadshavare motsätter sig en insats eller
underlåter att medverka trots att han eller hon har möjlighet.
Om endast den ene vårdnadshavaren samtycker till en åtgärd till stöd för
barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra
vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa
och åtgärden gäller:
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av
hälso- och sjukvårdslagen
- avses främst utredning och behandling som ges inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Med behandling avses i första hand olika former av
samtalskontakter men även behandling för en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Somatisk vård omfattas inte.
Forts.
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§ 35 forts.
Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordningen
gällande att handikappnämnden arbetsutskott i vissa fall ska få
besluta att åtgärder till stöd för ett barn får vidtas även om den ena
vårdnadshavaren inte samtycker till detta
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1§
socialtjänstlagen
- avses behandlingsinsatser i form av ex samtalskontakt, enskilt eller i
grupp, eller deltagande i särskilda öppenvårdsprogram. Insatser i form av
placering i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) omfattas inte.
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap 6§ tredje
stycket socialtjänstlagen
- avses kontaktperson/kontaktfamilj som har till uppgift att hjälpa barnet,
ges med stöd av 4 kap 1§ SoL.
4. en insats enligt 9§ 4,5 eller 6 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
- avser insatserna kontaktperson (9:4 LSS) avlösarservice i hemmet (9:5
LSS) och korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9:6 LSS)
En förutsättning för att socialnämnden ska få fatta beslut om en åtgärd får
vidtas är att beslutet krävs med hänsyn till barnets bästa.
Nämnden måste således göra en bedömning av vilket behov barnet har av
insatsen och hur nödvändigt det är att nämnden ingriper.
Inställningen hos den vårdnadshavare som inte samtycker till åtgärden och
bakgrunden till detta får vägas mot åtgärdens betydelse för barnet.
Vid bedömning av om det är nödvändigt att nämnden ingriper ska barnets
inställning beaktas, bl.a. barnets reaktion på att vårdnadshavaren motsätter
sig åtgärden.
När nämnden överväger om ett beslut krävs med hänsyn till barnets bästa,
bör vidare beaktas om beslutet är nödvändigt för att förhindra att barnets
tillstånd förvärras. En tidig stödinsats kan i vissa fall vara motiverad för att
motverka en utveckling som skulle kräva mer ingripande åtgärder.
Handläggning
Ärendet kan initieras genom aktualisering i ett pågående ärende eller efter
inkommen information från hälso- och sjukvården.
Om ärendet har inletts hos nämnden genom en begäran om medgivande
från en vårdnadshavare måste det avslutas genom ett formellt beslut.
Om det gäller en insats enligt SoL och det finns ett ärende hos nämnden
blir utredningen om ett eventuellt medgivande ett led i utredningen om
insatsen.
Forts.
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§ 35 forts.
Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordningen
gällande att handikappnämnden arbetsutskott i vissa fall ska få
besluta att åtgärder till stöd för ett barn får vidtas även om den ena
vårdnadshavaren inte samtycker till detta
När det gäller en insats enligt LSS inleds ärendet när en ansökan om
insatsen kommer in till nämnden, även om bara en vårdnadshavare ger in
ansökan.
Innan nämnden tar beslut skall kontakt med vårdnadshavarna tas och
utredning ska göras angående skälen för deras olika uppfattningar.
Nämnden är också skyldig att försöka få vårdnadshavarna att komma
överens innan ett beslut enligt paragrafen fattas.
Om det är fråga om en psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling görs bedömningen med ledning av uppfattningen hos
vårdgivaren.
Beslutet av nämnden skall gälla medgivande till en viss åtgärd, hur
preciserat beslutet måste vara beror på vilken åtgärd som är aktuell och
vad barnets bästa kräver. När det gäller medgivande om vård måste
beslutet preciseras mera tydligt.
Som regel bör beslutet innehålla en beskrivning av vilken utredning eller
behandling medgivandet avser och de praktiska förutsättningarna; när
åtgärden ska inledas och vilken omfattning och varaktighet det ska ha.
Beslutet bör så långt som möjligt utformas så att den planerade insatsen
kan genomföras utan att det krävs ett nytt beslut.
Överklagande
Nämndens beslut om medgivande får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Beslut i de aktuella ärendena angår var och en av
vårdnadshavarna på ett sådant sätt att de har rätt att självständigt
överklaga beslutet .
Delegering av nämndens beslut
Delegering av nämndens beslut enligt den nya bestämmelsen regleras
genom ett tillägg i 10 kap 5 § SoL. Beslut kan delegeras åt en särskild
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (utskott)
Möjligheten att delegera ett beslut om att en åtgärd får vidtas är således
begränsad jämfört med möjligheten att delegera själva beslutet om en
insats enlig SoL eller LSS. Beslut om insats får delegeras till tjänsteman i
förvaltningen. Detta innebär att ett beslut om ex korttidsvistelse enligt LSS
9:6 LSS kan fattas av en tjänsteman medan beslutet om medgivande
måste fattas av ett utskott.
Forts.
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§ 35 forts.
Förslag till beslut avseende komplettering av delegationsordningen
gällande att handikappnämnden arbetsutskott i vissa fall ska få
besluta att åtgärder till stöd för ett barn får vidtas även om den ena
vårdnadshavaren inte samtycker till detta
Enligt gällande delegationsordning för Handikappnämndens
ansvarsområde bör nuvarande delegation kompletteras med beslut om
medgivande av åtgärder till stöd för ett barn får vidtas även om den ena
vårdnadshavaren inte samtycker till detta.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att utse Handikappnämndens arbetsutskott som delegat gällande beslut
om att medgivande av åtgärder till stöd för ett barn får vidtas även
om den ena vårdnadshavaren inte samtycker till detta,
2. att delegera utredning/beredning av ärendet om medgivande till ansvarig
handläggare i ärendet, samt
3. att information om nya bestämmelser enligt Föräldrabalken 6 kap 13a §
samt ändring i Socialtjänstlagen 10 kap 5§ tas till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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§ 36
Övrigt
Ordförande och Claes Wiridén, förvaltningschef, informerade om mötet
med kommunstyrelsens arbetsutskott där de redogjorde för risker och
åtgärder för att ha en budget i balans.
-------------------Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om:
- hur sommaren har varit i nämndens verksamheter.
- boendeplaneringen framöver
- branden på Kronotorpsvägen
- Lex Sarah anmälan
- omställningsprogrammet gentemot Barn- och ungdomsförvaltningen
Lena Ryge (S) föreslår att förvaltningen tar fram ett förslag på hur nämnden
kan uppmärksamma/ge en eloge till gruppboendet på Kronotorpsvägen.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 37
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 76 Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun
§ 77 Revisionsberättelse år 2011 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
§ 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar och
åtgärder motsvarande 50 Mkr
§ 86 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 april 2012
§ 93 Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning
§ 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun
§ 98 Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig
ekonomiuppföljning
§ 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
§ 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
§ 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
§ 104 Förstärkt tillsyn av kommunernas och landstingens/regionernas insatser
till personer med funktionsnedsättning
§ 105 Tillskapande av nya beredskapsarbeten
§ 107 Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2012-2021
Folkmängd Karlskrona kommun 31 december 2012

Forts.
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§ 37 forts.
Meddelanden
Socialstyrelsen
Beslut 2012-06-26, Lex Sarah-anmälan avseende allvarliga missförhållanden
Beslut 2012-06-28, Klagomål från enskild rörande brist på information
Beslut 2012-06-29, Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning i Karlskrona kommun enligt
socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nu fråga om återrapportering.
Meddelandeblad nr 7 juni 2012, Patientsäkerhetsrisker i läkemedelshantering
vid införande av nytt ordinationsverktyg (Pascal)
SOSFS 2012:6, Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt
LSS
SOSFS 2012:10, Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömning av
om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 12:28, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013, prognos 2
Cirkulär 12:39, Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2013
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2012-06-13, Mål nr 862-12
Dom 2012-06-13, Mål nr 1006-12
Dom 2012-06-14, Mål nr 2784-11
Dom 2012-06-18, Mål nr 4487-11
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2012-05-29, Mål nr 1618-12
Cura individutveckling
Protokoll direktionen 2012-05-30
Förtroendenämnden Landstinget Blekinge
Protokoll 2012-06-14
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2012-03-29
Protokoll 2012-05-03
____________________
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§ 38
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 22 augusti 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från juni - augusti
2012
c) Beslutsärende i arbetsutskott den 30 maj 2012 avseende ledsagning
enligt 4 kap 1 § SoL utöver riktlinjer.
d) Beslutsärende i arbetsutskott den 30 maj 2012 avseende tillfällig
ledsagning enligt 4 kap 1 § SoL utöver riktlinjer.
e) Beslutsärende i arbetsutskott den 30 maj 2012 avseende ledsagning
enligt 4 kap 1 § SoL utöver riktlinjer.
f) Ordförandebeslut den 4 juni 2012 avseende tillfällig ledsagning enligt 4
kap 1 § SoL utöver riktlinjer.
g) Ordförandebeslut den 7 augusti 2012 avseende ledsagning jml 1:3,7 §§
9:3 LSS utöver riktlinjer.
h) Beslutsärende avseende bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av
ledsagning. Ärendet återremitterades.
i) Beslutsärende avseende förhandsbesked enligt § 16 LSS i form av
bostad med särskild service i form av servicelägenhet jml § 9:9 LSS
j) Yttrande över detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

3 oktober 2012

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 3 oktober 2012
§ 39 Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2012
§ 40 Delårsrapport personal per den 31 juli 2012
§ 41 Förslag till beslut avseende upprättande av ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete inom Handikappnämndens ansvarsområde
§ 42 Sammanträdestider 2013
§ 43 Övrigt
§ 44 Meddelanden
§ 45 Delegeringsbeslut
____________________
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Tid och plats onsdagen den 3 oktober 2012, kl. 09.00 – 11.00 på kommunhuset
Ruthensparre, lokal FREDEN, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare
Underskrifter
Sekreterare

Karin Månsson (FP)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Lena Ryge (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)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Anna Gustavsson, controller, § 39 kl. 09.00-09.30
Cecilia Westlund, personalspecialist, § 40 kl. 09.50-10.10
Leif Bohman, verksamhetschef, §§ 40-45 kl. 09.50-11.00
Vibeke Jensen-Clegg, verksamhetschef, §§ 40-45 kl. 09.50-11.00
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Gerd Sjögren (M)

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Gerd Sjögren

§§ 39 - 45

3 oktober 2012

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 10 oktober 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

3 (14)

3 oktober 2012

Diariet
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2011.424.042

§ 39
Delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2012
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per sista augusti ett mindre negativt resultat
på -500 tkr. Ett antal faktorer anges i rapporten som ligger till grund för
resultatet men i första hand beror det på överskott mot budget av intäkter.
Förvaltningen säljer platser till andra kommuner som inte är budgeterade
beroende på att intäktssäkring saknas, platserna kan sägas upp med 3
månaders verkan. Personalkostnader går däremot med ett större
underskott mot budget.
Ett antal andra omständigheter återges i rapporten som ligger till grund för
prognosen på +- 0 vid årets slut. Dels bygger prognosen på de överskott
som nu finns inom tex området för personlig assistans, köp av tjänster hos
Äldreförvaltningen ( korttidsboende och hemtjänst) samt obesatta tjänster
inom arbetsledning. Ett antal kritiska faktorer redovisas också i rapporten
där ekonomi i balans med budget bedöms vara möjligt under förutsättning
att dessa faktorer utfaller enligt redogörelsen.
Handikappnämndens prognos beräknas utifrån ovanstående resonemang
där ekonomin beräknas vara i balans med budget vid årets slut, +-0.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2012, samt
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

5 (14)

HN.2012.112.020

§ 40
Delårsrapport personal per den 31 juli 2012
Cecilia Westlund, personalspecialist föredrar ärendet.
Delårsrapport personal avseende 1 december 2011 – 31 juli 2012 jämfört
med motsvarande datum de två föregående åren.
a) Ökning av antal medarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare har, över perioden, ökat med 50
personer medan antal årsarbetare har ökat med 53 åa. Förklaringen till
ökning av antal medarbetare ligger i nystartad verksamhet, volymökningar,
ökad vårdtyngd, förändring av PAN-avtalets tillämpningsområde samt
försäkringskassans genomgång av beslut i assistansen. Förklaringen till att
antal årsarbetare har ökat mer än antal anställda är förvaltningens aktiva
arbete med bemanning och önskad sysselsättningsgrad.
b) Ökning av antal medarbetare med timlön
Antalet timavlönade har, över perioden, ökat med 34,66 åa (vid exkl. av
semestervikarie med timlön uppgår ökningen till 16,06 åa). Förklaringen till
ökningen är främst för få anställda i resursenheten i kombination med att
flertal vakanta tjänster är tillsatt med semestervikarie med timlön i väntan
på omställning av övertaliga medarbetare från Barn &
Ungdomsförvaltningen till Handikappförvaltningen.
c) Minskning av antal PAN-anställda
Antal PAN-anställda har, över perioden, minskat med 12,87 åa.
Anledningen till detta är att tillämpningsområdet har ändrats för PANavtalets i kombination med tydligare hantering av nya ärenden.
d) Minskning av övertid/fyllnadstid
Över perioden har övertid/fyllnadstid minskat med 3,26 tim/anställd. Detta
är ett resultat av förvaltningens aktiva arbete med bemanning, önskad
sysselsättningsgrad samt utökad resursenhet.

Forts.
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§ 40 forts.
Delårsrapport personal per den 31 juli 2012
e) Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har successivt ökat och utgörs
nu av 92,9 %. Över perioden har antalet som arbetar heltid ökat med 70
medarbetare (31 juli 2010: 275 medarbetare, 31 juli 2012: 340
medarbetare). Även detta förklaras med aktivt arbete med schemaläggning
och önskad sysselsättningsgrad.
f) Minskning av antalet sjukdagar
Antalet sjukdagar har, över perioden, minskat med 3,92 dgr/anställd. Vid
nerbrytning av sjukfrånvaron per åldersgrupp kan konstateras att
minskningen har skett hos medarbetare som är ≤ 59 år. Vid nerbrytning av
sjukfrånvaron per frånvarointervall kan konstateras att sjukfrånvaron har
minskat i frånvarointervallet ≥90 dagar (-4,6 dgr/anställd) och förklaringen
till detta är förvaltningens aktiva arbete med rehabilitering och omplacering
enligt de åtta stegen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2012.411.001

§ 41
Förslag till beslut avseende upprättande av ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete inom handikappnämndens
ansvarsområde
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har utfärdat en författning ”Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete” SOSFS 2011:9. Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i
verksamhet som omfattas av;
1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
2. 16 § tandvårdslagen (1985:125)
3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS
4. 3 kap 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) Föreskrifterna ska
även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivare
ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)
Denna författning trädde i kraft 2012-01-01.
Socialstyrelsens tidigare föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhetsarbete i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:12 och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om
ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LVU, LVM; LSS har upphävts.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:0, bilaga) beskriver;
- Tillämpningsområden
- Definitioner
- Ansvar för och användning av ett ledningssystem
- Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad

Forts.
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§ 41 forts.
Förslag till beslut avseende upprättande av ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete inom handikappnämndens
ansvarsområde
- Processer och rutiner - Ledningssystemet ska bestå av de processer och
rutiner som behövs i verksamheten för att säkra verksamhetens kvalitet.
- Samverkan/samarbete - Rutiner ska finnas för samverkan/samarbete,
internt och externt.
- Systematiskt förbättringsarbete, i detta ingår förebyggande åtgärder såsom;
- riskanalys
- egenkontroll
- klagomålshantering
- utredning och avvikelser
- analys för att säkerhetsställa kvaliteten som kan innebära förbättrande
åtgärder i verksamheten och eller
- förbättring av processer och rutiner
- Rapporteringsskyldighet
- Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
- Dokumentationsskyldighet
- Sammanställning och analys
- Undantagsbestämmelser
Handikappnämndens ansvar
Nämnden har ansvar för att nämndens verksamheter bedrivs enligt
gällande lagstiftning och är av god kvalitet.
Handikappnämnden har ansvar för att det finns ett ledningssystem för det
systematiska kvalitetsarbetet som fastställer grundprinciperna för ledning
och styrning av verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Nämnden ska också ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att
systematiskt utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten.
Nämnden skall
- besluta om övergripande inriktning och policy för verksamhetens kvalitet
- utställa krav och rekommendationer vad som är god kvalitet för olika
insatser enligt SoL/LSS
- fastställa mål som är uppföljningsbara i enlighet med kvalitetsområden
och de krav som ställs
- fastställa ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Forts.
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§ 41 forts.
Förslag till beslut avseende upprättande av ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete inom handikappnämndens
ansvarsområde
Förvaltningens synpunkter
Ett välfungerande kvalitetssystemet innebär att det för verksamheten finns
en organisatorisk struktur med ett uttalat och tydligt ansvar, dokumenterade
rutiner, identifierade processer samt dokumenterade rutiner för uppföljning.
Kvalitetsarbetet ska ha en tydlig struktur och genom allas delaktighet skapa
en lärande organisation som ger förutsättningar för förändrings- och
utvecklingsarbete.
Förutsättningar:
• Nämnden ska ta fram och fastställa övergripande kvalitetsmål utifrån SoL
(skälig levnadsnivå) och LSS (goda levnadsvillkor) och nyckeltal. Utifrån
dessa kvalitetsmål och utifrån lagstiftning ska uppföljningar och
utvärderingar av verksamhetens kvalitet göras.
Uppföljningar ska även göras hur väl verksamheten tillgodoser enskilda
eller gruppers behov av stöd samt hur brukare, intresseorganisationer och
medborgare uppfattar verksamhetens kvalitet.
De övergripande kvalitetsmålen ska vara vägledande i verksamhetens eget
kvalitetsarbete och för att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten måste utvärdering ske av resultat och måluppfyllelse.
• För att systematiskt kunna säkra och fortlöpande utveckla kvalitet krävs
planering, organisering och genomgång av nuvarande processer och
rutiner, riktlinjer inom respektive område och på olika nivåer samt
kartläggning av de lagar och föreskrifter som är gällande för verksamheten
och vilka krav som ställs enligt dessa lagar och föreskrifter.
• I verksamheten ska det finnas rutiner för att identifiera, dokumentera,
analysera och åtgärda fel och brister samt hur vidtagna åtgärder följs upp.
Rutiner för sammanställning ska finnas.
• Utarbetande och fastställande av rutiner för hur den interna
egenkontrollen ska utföras, i vilken omfattning, inom vilka områden, när och
hur. I uppföljningen är det angeläget att undersöka om fastställda rutiner
följs samt även jämföra verksamhetens resultat, ex genom öppna
jämförelser, jämföra verksamhetens nuvarande resultat med tidigare
resultat, målgruppsundersökningar.
I rutinerna bör ingå hur verksamhetens resultat ska dokumenteras och
redovisas samt återföras till verksamheten.
Forts.
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§ 41 forts.
Förslag till beslut avseende upprättande av ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete inom handikappnämndens
ansvarsområde
• Rutiner för sammanställning och analys av avvikelser bör utarbetas och
fastställas för att kunna vidta förbättrande åtgärder i verksamheten, ge
återkoppling till medarbetare och för att sprida kunskap till andra
verksamheter.
• En genomgång bör också göras gällande till vilka delar
handikappförvaltningens nuvarande kvalitetsarbete kan inrymmas i
ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet och hur arbetet med
att säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras och vilka metoder som
ska användas.
Att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet är i sig en
process vilket innebär att det bör finnas en årlig planering för
kvalitetsarbetet som ska fastställas utifrån redovisat resultat från
föregående års kvalitetsarbete.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att handikappnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett
förslag på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med
ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet inom handikappnämndens
ansvarsområde. Ledningssystemet skall därefter fastställas av
handikappnämnden senast den 19 december 2012, samt
2. att information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 tas till
dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2012.410.006

§ 42
Förslag till beslut avseende sammanträdestider för
Handikappnämnden 2013
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för
år 2013.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2013, samt
2. att Handikappnämndens och arbetsutskottets sammanträden förläggs till
eftermiddagar.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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§ 43
Övrigt
Information om Sunt liv-priset
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om förvaltningens arbete kring
det systematiska arbetsmiljöarbetet och att förvaltningen har
uppmärksammats genom Johannesbergsvägen gruppboendes arbete med
sin arbetsmiljö. Detta har resulterat i en nominering till suntliv.nu-priset.
Ordförande föreslår att personalgruppen bjuds in att komma till nämnden
och berätta om sin verksamhet.
------------------------------Anders Ovander (M) frågar om uppdraget förvaltningen fick avseende
förslag på hur nämnden kan uppmärksamma personalgruppen för
insatserna vid branden på Kronotorpsvägens gruppboende.
Claes Wiridén, förvaltningschef svarar.
-----------------------------Information om Rökfri arbetstid
Claes Wiridén, förvaltningschef beskriver att Handikappförvaltningen
kommer att ha svårigheter att leva upp till regelverket kring Rökfri arbetstid.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
________________
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§ 44
Meddelanden
Socialstyrelsen
SOSFS 2012:11 Socialnämndens ansvar för barn och ungdomar i
familjehem, jourhem eller hem för vård och boende
SOSFS 2012:11 Ansvaret för personer med demenssjukdom och
bemanning i särskilda boenden
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 12:44 Budgetpropositionen för år 2013
Cura individutveckling
Protokoll Direktionen 2012-07-12
Förtroendenämnden Landstinget Blekinge
Protokoll 2012-09-13
__________________
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§ 45
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 19 september 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från september
2012
c) Beslutsärende i arbetsutskott den 19 september 2012 avseende bistånd
enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen i form av ledsagning
d) Beslutsärende i arbetsutskott den 19 september 2012 avseende
förhandsbesked enligt § 16 LSS i form av daglig verksamhet
e) Beslutsärende i arbetsutskott den 19 september 2012 avseende
förhandsbesked enligt § 16 LSS i form av daglig verksamhet
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 14 november 2012
§ 46 Information om att driva verksamhet i privat regi
§ 47 Information om arbetet med brandskydd i våra gruppboenden
§ 48 Information arbetsmiljöarbetet på Johannesbergsvägens gruppboende
§ 49 Uppföljning personal per den 30 september 2012
§ 50 Information om budgetuppföljning per den 31 oktober 2012
§ 51 Meddelanden
§ 52 Delegeringsbeslut
____________________
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Tid och plats Onsdagen den 14 november 2012, kl. 09.00 – 12.10 på Karlskrona
Kompetenscentrum, Gullberna Park i lokal Oscarsvärn 1
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

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

Maj Olsson (C)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Tjänstemän

Claes Wiridén, förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef §§ 46-47 kl. 09.00-10.20
Leif Bohman, verksamhetschef §§ 46-48 kl. 09.15–10.50
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef §§ 46-47 kl. 09.00-10.20
Annette Thiman, verksamhetschef §§ 46-47 kl. 09.00-10.20
Anna Gustavsson, controller
Cecilia Westlund, personalspecialist §§ 47- 52 kl. 10.00 – 12.10
Catharina Sörnhed, områdeschef §§ 46-47 kl. 09.00-10.20
Anders Cullefors, områdeschef §§ 46-48 kl. 09.00-11.20
Susanne Johannesson, områdeschef §§ 46-48 kl. 09.00-11.25
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Mikael Andersson, medarbetare §§ 46-48 kl. 09.00-11.20
Linda Olsson, medarbetare §§ 46-47 kl. 09.00-10.20
Agneta Flintzberg, medarbetare §§ 46-47 kl. 09.00-10.00
Martina Romberg, praktikant §§ 46-48 kl. 09.00-11.25

14 november 2012 3(11)

Justering
Justerare

Eva Abramsson (M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Eva Abramsson

§§ 46 - 52

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 28 november 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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§ 46
Information om att driva verksamhet i privat regi
Johanna Svensson, områdeschef Äldreförvaltningen informerar om sitt
tidigare arbete som verksamhetschef i Attendo med ansvar för Karlskrona
och Kristianstad:
- Kvalitetsindex
- Medarbetartermometer
- Brukarenkäter
- Egenkontroll
- Bemanning
- Kompetensutveckling
- Internutbildning
- Gruppsamordnare
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 47
Information om arbetet med brandskydd i våra gruppboenden
Catharina Sörnhed, områdeschef, Agneta Flintzberg från Kummelvägen
och Linda Olsson från Kronotorpsvägen informerar om hur de arbetar med
brandskyddsarbetet på gruppbostäderna och hur de agerade vid
brandsituationerna.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 48
Information arbetsmiljöarbetet på Johannesbergsvägens
gruppboende
Anders Cullefors, områdeschef och Mikael Andersson från
Johannesbergsvägen informerar om hur de har arbetat med förändring av
arbetssätt för att komma till rätta med arbetsmiljöproblem och skapa ett
tryggare boende. Detta har bland annat lett till:
- Minskning av hot och våld
- Förändring av regler
- Brukarna är delaktiga i förändringar
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2012.112.020

§ 49
Uppföljning personal per den 30 september 2012
Cecilia Westlund, personalspecialist informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2011 – 30 september 2012 jämfört med
motsvarande period de två föregående åren.
Personaluppföljningen visar på en positiv utveckling inom de områden som
är föremål för aktiva åtgärder från förvaltningens sida:
a) Ökning av antal medarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare med månadslön har ökat och uppnår
till 579 personer (538,2 åa).
Antal visstidsanställda med månadslön har ökat och uppnår ni till 36
medarbetare (33,1 åa).
Antalet medarbetare med timlön har ökat och uppnår till 92,65 åa.
Antalet medarbetare som är anställda på PAN-avtalet har minskat med och
uppnår till 25,55 åa.
Per den 30 september är andelen tillsvidareanställda män 18,5 % och
andelen visstidsanställda män 25 %.
Förklaringen till att antal medarbetare/årsarbetare har ökat är nystartad av
ett flertal verksamheter, volymökningar, ökad vårdtyngd,
försäkringskassans genomgång av beslut i assistansen samt förändring av
PAN-avtalets tillämpningsområde. Antal timavlönade har ökar p.g.a. att ett
flertal vakanta tjänster som varit tillsatt med timavlönad vikarie i väntan på
omställning från Barn & Ungdomsförvaltningen till Handikappförvaltningen.
b) Minskning av fyllnads-/övertid
Fyllnads-/övertiden har minskat och uppnår nu till 12 tim/anställd. Vid
särskiljning av fyllnads- och övertid kan konstateras att fyllnadstiden uppgår
till 9,21 tim/anställd och övertid till 2,79 tim/anställd.

Forts.
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§ 49 (forts)
Uppföljning personal per den 30 september 2012
c) Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat och uppnår, per den 30
september, till 92,9 %. Förklaringen är förvaltningens aktiva arbete med
bemanning och önskad sysselsättningsgrad.
d) Minskad sjukfrånvaron och ökad frisknärvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat och uppnår till 14,3 dgr/anställd.
Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersgrupper och i frånvarointervallet
över 90 dagar.
Frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under mätperioden) har ökat och
uppnår nu till 59,72 %.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 50
Information om budgetuppföljning per den 31 oktober 2012
Anna Gustavsson, controller informerar om:
-

Resultat
Orsaker
Personalkostnader
Prognos

Ärendet kommer upp för beslut vid handikappnämnden den 19 december
2012.
Ordförande uppmanar förvaltningen att göra vad som går för att hålla nere
kostnaderna men att samtidigt göra nödvändiga förstärkningar där det är
tvunget.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 51
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 142 Kommunalisering av hemsjukvården
§ 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2012.
Socialstyrelsen
Beslut 2012-09-27 avseende förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning i Karlskrona kommun enligt
SoL och LSS. Nu fråga om återrapportering. Dnr 9.1-21325/2011
Kammarrätten i Jönköping
Protokoll 2012-10-02, mål nr 2420-12
Landstinget Blekinge
Samverkansavtal mellan primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin
rörande barn och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa.
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2012-09-27
___________________
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§ 52
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 31 oktober 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från oktober 2012
c) Beslutsärende i arbetsutskott den 31 oktober 2012 gällande LSS § 16
förhandsbesked avseende personlig assistans enligt §§ 9:2 LSS.
d) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 §, LSS. Kvartal 1
e) Anmälan till fullmäktige ( SoL 16 kap § 6f-h och LSS 28 g § ) av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen samt LSS 9§. Kvartal 1
f) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9§ LSS. Kvartal 3
g) Anmälan till fullmäktige ( SoL 16 kap § 6f-h och LSS 28 g § ) av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen samt LSS 9§. Kvartal 3
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 19 december 2012
§ 53 Information från konferensen Funktionshinder i tiden
§ 54 Förslag till beslut avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt
ansvarsfördelning
§ 55 Budgetuppföljning ekonomi per den 31 oktober 2012
§ 56 Handikappförvaltningens internbudget 2013
§ 57 Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel
§ 58 Övrigt
§ 59 Meddelanden
§ 60 Delegeringsbeslut
§ 61 Julhälsning
____________________
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Tid och plats Onsdagen den 19 december 2012, kl. 09.05 – 11.40 på hotell Scandic,
Skeppsgossegatan 2 i Karlskrona.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Karin Månsson (FP)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Lena Ryge (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Linda Videll (S)
Erik Gisslén (M)
Ingemar Sunesson (M) §§ 53-del av § 56 ej beslut, kl. 09.05-11.20
Bengt Jonsson (FP)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
Leif Bohman, verksamhetschef
Anna Gustavsson, controller
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterka §§ 56-61,
kl.10.50-11.40

Cecilia Westlund, personalspecialist
Jessica Andersson, nämndsekreterare
Justering
Justerare

Ingela Abramsson (C)
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Ingela Abramsson

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

§§ 53 - 61

januari 2013 anslagits på kommunens
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§ 53
Information från konferensen Funktionshinder i tiden
Anders Ovander (M) informerar om konferensen Funktionshinder i tiden.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Specialistteamet

HN.2012.411.001

§ 54
Förslag till beslut avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete samt ansvarsfördelning
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete som bygger på kraven i Socialstyrelsens författningssamling
SOSFS 2011:9.
Denna författning trädde i kraft 2012-01-01.
Socialstyrelsens tidigare föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhetsarbete i hälso-och sjukvården (SOSFS 2005:12) och
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om
ledningssystem för kvalitet enligt SoL, LVU, LVM, LSS har upphävts.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt
kvalitetsarbete beskriver;
•
Tillämpningsområde
•
Definitioner
•
Ansvar för och användning av ett ledningssystem
•
Ledningssystemets uppbyggnad
•
Processer och rutiner- Ledningssystemet ska bestå av de
processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens
kvalitet.
•
Samverkan-Rutiner ska finnas för samverkan/samarbete, internt,
externt.
•
Systematiskt förbättringsarbete-i detta ingår åtgärder som
riskanalys
egenkontroll
klagomålshantering
utredning och avvikelser
analys för att säkerhetsställa kvaliteten som kan innebära
förbättrande av åtgärder i verksamheten och eller
förbättring av processer och rutiner
Forts.
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§ 54 forts.
Förslag till beslut avseende ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete samt ansvarsfördelning
•
•
•
•

Rapporteringsskyldighet
Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
Dokumentationsskyldighet
Sammanställning och analys

Förvaltningens förslag
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2011:9) Se upprättat förslag.
Förslaget innehåller de områden som beskrivs i SOSFS 2011:9, vägledning
samt förslag på genomförande och uppföljning av det systematiska
kvalitetsarbetet.
Ledningssystemet ska säkra att de verksamheter som bedrivs inom
handikappnämndens ansvarsområde drivs enligt gällande lagstiftning och
krav och att verksamheten är av god kvalitet.
Samt att verksamheten arbetar systematiskt med att följa upp, utvärdera
och utveckla verksamhetens kvalitet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslå handikappnämnden
besluta
att Handikappnämnden fastställer Handikappförvaltningens förslag till
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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Diariet
Kommunsstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2011.424.042

§ 55
Budgetuppföljning ekonomi per den 31 oktober 2012
Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den sista oktober ett underskott på
– 6,2 mnkr. Det finns i första hand 3 orsaker till resultatet; dels har
verksamheten utökas mer än förväntat under 2012 där de mer kostsamma
insatserna inom LSS har ökat på enheter såsom daglig verksamhet, särskilt
boende ungdomar och vuxna samt 3 externa placeringar som tillkommit.
Dels har förvaltningen fortsatt tillfälliga personalförstärkningar som uppstod
redan 2011 men som ökat och kvarstår under 2012. Det har inte varit
möjligt att sänka förstärkningarna som planerat. Dels utgör de externa
placeringarna en stor kostnad pga. speciella behov hos brukarna som inte
går att tillgodose i egen regi.
Volymökningar är att betrakta som permanenta och har inte kunnat rymmas
inom befintlig ram som anses vara för snävt tilltagen med hänsyn till den
stora efterfrågan som ständigt kommer, främst inom enheten för
neuropsykiatri. Med anledning av ovanstående resonemang kommer
kostnadsläget sannolikt inte att förbättras årets 2 kvarvarande månader.
Det finns en punkt som kan optimeras resten av året och det är
vikariehanteringen. Det kommer kanske också vara möjligt att återsöka
ytterligare projektmedel samt prestationsersättningsmedel från
socialstyrelsen vilket kan förbättra intäkterna och därmed resultatet något.
Handikappförvaltningen lämnar en prognos för 2012 på – 6,5 mnkr.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslå handikappnämnden
besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2012.

Forts.
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§ 55 forts.
Budgetuppföljning ekonomi per den 31 oktober 2012
Yrkanden
Fredrik Wallin (S) yrkar att nämnden anmäler till kommunstyrelsen att
nämndens presidie vill komma till kommunsstyrelsens sammanträde för att
redovisa bakomliggande orsaker till resultatet för 2012.
Ordförande yrkar bifall på Fredrik Wallins (S) tilläggsyrkande.
Anders Ovander (M) yrkar att beslutet kompletteras med att nämndens
verksamhetsvolymer redan uppgår till 2013 års nivå och prognostiserat
underskott uppgår därför till 6,5 mkr trots förvaltingens ansträngningar att
resultatet skall bli i överrensstämmelse med budget.
Ordförande yrkar bifall på Anders Ovanders (M) tilläggsyrkande.
Fredrik Wallin (S) och Lena Ryge (S) yrkar bifall på Anders Ovanders (M)
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2012,
2. att nämnden anmäler till kommunstyrelsen att nämndens presidie vill
komma till kommunsstyrelsens sammanträde för att redovisa
bakomliggande orsaker till resultatet för 2012, samt
3. att beslutet kompletteras med att nämndens verksamhetsvolymer redan
uppgår till 2013 års nivå och prognostiserat underskott uppgår därför till 6,5
mkr trots förvaltingens ansträngningar att resultatet skall bli i
överrensstämmelse med budget.
____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

HN.2012.533.042

§ 56
Handikappförvaltningens internbudget 2013
Claes Wiridén föredrar ärendet.
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
omsorgsnämndens reglemente.
3. Omvärldsanalys
Karlskrona kommun har definierat sex fokusområden i sitt framtidsprogram.
Utifrån dessa ser handikappförvaltningen ett antal aktiviteter som behöver
beaktas under den kommande perioden.
• Servicemötet
• Medborgardialogen
• Hälsa
• Arbetsgivarrollen
• Näringsliv och arbetsmarknad

Forts.
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§ 56 forts.
Handikappförvaltningens internbudget 2013
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.
6. Ekonomi
Redovisar förvaltningens resultaträkning/prognos åren 2012 till 2015.
Forts.
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§ 56 forts.
Handikappförvaltningens internbudget 2013
7. Personal
Redovisar förvaltningens personaltal/prognos åren 2012 till 2015.
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
1. Budget per verksamhet
2. Avgifter 2013 inom Handikappnämndens verksamheter (enligt senare
ärende)
3. Intern kontrollplan 2013
Handikappnämndens arbetsutskott föreslå handikappnämnden
besluta
att godkänna förelagda internbudget.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen

HN.2012.511.731

§ 57
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel
Ann-Britt Mårtensson medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har i skrivelse från
samverkansnämnden föreslagits att de egenavgifter/ egenansvar som
beslutats av landstingsfullmäktige 2011-06-13, även skall omfatta de
hjälpmedel som länets kommuner ansvarar för.
Både Handikappnämnden och Äldrenämnden berörs av
Samverkansnämndens förslag och lämnar ett gemensamt förslag till beslut.
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att ansvara
för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona kommun har
frågan om avgifter/egenansvar utretts av en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen har gått igenom landstingets förslag till avgifter och tagit
med de avgifter som berör hjälpmedel som kommer att förskrivas av äldre
och handikappförvaltningarna samt hemsjukvården.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med 500
kr/år,
2. att egenavgift på käppar sätts till 100 kr/st eller par,
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel, samt
6. att paragrafen anses vara omedelbart justerad.

Forts.

19 december 2012 13 (17)

§ 57 forts.
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel
Handikappnämnden beslutar således för egen del
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med 500
kr/år,
2. att egenavgift på käppar sätts till 100 kr/st eller par,
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel, samt
6. att paragrafen anses vara omedelbart justerad.
Handikappnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med 500
kr/år,
2. att egenavgift på käppar sätts till 100 kr/st eller par,
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel.
___________________

19 december 2012 14 (17)

§ 58
Övrigt
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om att Cecilia Westlund,
personalspecialist ska sluta på Handikappförvaltningen.
Ordförande tackar för mycket gott sammarbete och önskar Cecilia lycka till
på sitt nya uppdrag.
------------------------Lena Ryge (S) önskar nämndens ledamöter och förvaltningens
medarbetare en god jul.
Informationen tas till dagens protokoll.
______________

19 december 2012 15 (17)

§ 59
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 146 Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
§ 180 Vision Karlskrona 2030
§ 182 Ändring av beslut om skattesats för år 2013
Kommunstyrelsen
§ 301Riktlinjer för inomhusklimat
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom, 2012-11-15, mål nr 480-12
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 12:51, Utvidgad parbogaranti
Cirkulär 12:62, Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2013
Cirkulär 12:63, Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL
för år 2013
Cirkulär 12:64, Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2013
Kommunsamverkan CURA individutveckling
Protokoll 2012-10-24
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2012-10-23
________________________

19 december 2012 16 (17)

§ 60
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 5 december 2012
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från november 2012
c) Beslutsärende i arbetsutskott den 5 december avseende ansökan om
kontaktperson enligt LSS §§ 1:1,7 och 9:4, kat 1. Återremiss
d) Beslutsärende i arbetsutskott den 5 december avseende
ansökan/omprövning av insats kontaktperson enligt LSS §§ 1:1,7 och 9:4,
kat 1. Återremiss
e) Beslutsärende i arbetsutskott den 5 december avseende ansökan om
bistånd enligt 4 kap 1§ SoL i form av ledsagning med 12 timmar per vecka.
Delavslag
f) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 §, LSS. Kvartal 2
g) Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6f-h och LSS 28 g §) av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen samt LSS 9§. Kvartal 2
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
____________________

19 december 2012 17 (17)

§ 61
Julhälsning
Ordförande tackar nämndens ledamöter och alla medarbetare i
Handikappförvaltningen för ett mycket bra arbete under det gångna året
och önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
_______________

20 mars 2013

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 20 mars 2013
§ 1 Information om projekt Hållbar jämställdhet
§ 2 Verksamhetsberättelse, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal 2012
§ 3 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
§ 4 Nystart av verksamhet
§ 5 Beslut avseende tillämpning av riktlinjer för beslut om kontaktperson enligt LSS.
§ 6 Beslut avseende ansökan om omvårdnadslyftet 2013 från Karlskrona kommun
§ 7 Meddelanden
§ 8 Delegeringsbeslut
____________________

1 (13)

20 mars 2013

2 (13)

Tid och plats Onsdagen den 20 mars 2013, kl. 13.35 – 16.45 Kommunhuset
Ruthensparre, 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) §§ 1-del av 2 kl. 13.35 – 16.05
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S) §§ 1 - 2 kl. 13.35 – 16.15
Lena Klintefors (S) §§ 3 – 8 kl. 16.15 – 16.45

Ulla Jeansson (M) §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 16.05
Bengt Jonsson (FP) §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 14.45
Lena Klintefors (S) §§ 1 – 2 kl. 13.35 – 16.15

Tjänstemän

Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Leif Bohman, verksamhetschef
Annette Thiman, verksamhetschef
Anna Gustavsson, controller §§ 2 – del av 3 kl. 14.00 – 16.35
Cecilia Westlund, personalspecialist § del av 2 kl. 14.10 – 15.35
Linda Olsson, områdeschef §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 15.20
Vanja Andersson, områdeschef §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 15.20
Johanna Medin, sjuksköterska
Sandra Bizzozero, projektledare § 1 kl. 13.35 – 14.00
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare § del av 2 kl. 14.00 – 14.45
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Anna Ekström (FP)

Justering
Justerare

Billy Peltonen (S)

Justeringens plats
och tid

Handikappförvaltningen enligt överenskommelse.

20 mars 2013
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Billy Peltonen

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

§§ 1 - 8

2013 anslagits på kommunens

20 mars 2013

§1
Information om projekt Hållbar jämställdhet
Sandra Bizzozero, projektledare informerar om
-

Jämställdhetspolitiska mål
Europeiska deklarationen (CEMR)
Jämställdhetsintegrering
Vilka effekter vill vi uppnå?
Aktiviteter
Resultat
Handikappförvaltningen (processer och rutiner)

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

4 (13)

20 mars 2013

Diariet
Kommunfullmäktige
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer

5 (13)

HN.2013.122.041
HN.2011.424.042
HN.2012.112.020

§2
Verksamhetsberättelse, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal
2012
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för
samtliga av handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den
samlade redovisningen som anger måluppfyllelse, personaluppföljning och
ekonomiskt resultat.
Ordningen är att teamen redovisar sina mål och verksamheter samlat. I
verksamhetsberättelsen presenteras även målarbetet för
förvaltningsledning samt stabsfunktionernas ansvarsområden.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta för egen del
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2012,
2. att godkänna årsbokslut personal för 2012 och
3. att godkänna årsbokslut ekonomi för 2012 samt
4. att överlämna årsbokslutet till revisionen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
5. att med hänvisning till skäl som angivits i rapporten bli befriat från och
slippa kravet på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger
för 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

20 mars 2013

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (13)

HN.2012.533.042

§3
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per februari ett underskott på 422 tkr, netto
omslutningen är 57 280 kr och nämndens budgeterade medel 56 858 kr.
Den främsta anledningen till underskottet beror på personalkostnader som
redovisar – 2,4 mnkr mot budget.
De volymökningar som kommit successivt under 3 års tid, kulminerade
2012 där antalet LSS insatser ökade betydligt mer än förväntat under året.
Volymökningarna var inte fullt ut budgeterade då förvaltningen inte planerat
så stora ökningar under året. Antalet LSS insatser är i stort sett i paritet
med förväntat antal för 2013 års verksamhet. Därtill kommer ett antal
personalförstärkningar som uppstod redan under 2011 och som ökade
ytterligare under föregående år. Dessa förstärkningar ligger obudgeterade
då de inte heller fanns med i planeringen för 2012 och 2013 års
verksamhet. Förstärkningarna handlar främst om speciallösningar bland
annat då det nya autismboendet inte blir klart som planerat i år men också
förstärkningar hos brukare som är i tillfälliga skov i sin diagnos samt
brukare med försämrat allmäntillstånd där stora somatiska vårdbehov finns.
Volymökningarna som uppstått under en längre period är att betrakta som
permanenta och kommer därför att finnas kvar. Däremot finns
åtgärdsplaner för vissa utav de tillfälliga personalförstärkningarna, allt är
inte möjligt att fasa ut eftersom det ytterst är brukarnas behov som måste
tillgodoses. Någon förstärkning är också kopplad till arbetsmiljö och brukare
och då finns ett arbetsmiljöansvar som förvaltningen behöver ta hänsyn till.
Platsförsäljning möter också vissa delar av personalbehoven samt att
sysselsättningsverksamheten under de 2 första månaderna betalat delar av
ett projekt, i väntan på godkännande av kompensation från socialstyrelsen.
Det godkännandet har nu kommit och till nästa uppföljning kommer detta
vara reglerat i redovisningen.

Forts.

20 mars 2013
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§ 3 forts.
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
Prognosen som lämnas för Handikappförvaltningen 2013 beräknas uppgå
till – 6,5 mnkr vid årets slut, baserat på i nuläget kända faktorer och risker
avseende volymökningar samt personalförstärkningar. Det är främst
personalkostnader som utgör merparten av prognosen.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per 28 februari 2013.
Yrkande
Ordförande föreslår följande tilläggsyrkande;
att till kommunsstyrelsen anmäla ett befarat underskott på 6,5 miljoner
kronor, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att minska underskottet genom att:
• se över bemanning och schemaläggning,
• se över möjligheten att utveckla alternativa stödformer gällande
boendeformer, och
• se över möjligheten att inte verkställa icke lagstadgade verksamheter
såsom resor till och från daglig verksamhet, samt
• förvaltningen återkopplar dessa uppdrag på handikappnämndens
sammanträde den 24 april 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD), Billy Peltonen (S) och Lars Rydell (S) yrkar
bifall på ordförandes tilläggsyrkanden.
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per 28 februari 2013,
2. att till kommunsstyrelsen anmäla ett befarat underskott på 6,5 miljoner
kronor, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att minska underskottet genom att:
• se över bemanning och schemaläggning,
• se över möjligheten att utveckla alternativa stödformer gällande
boendeformer, och
• se över möjligheten att inte verkställa icke lagstadgade verksamheter
såsom resor till och från daglig verksamhet, samt
• att förvaltningen återkopplar dessa uppdrag på handikappnämndens
sammanträde den 24 april 2013.
____________________

20 mars 2013

Diariet

8 (13)

HN.2013.65.759

§4
Nystart av verksamhet
2012 fattade nämnden beslut om att starta ett akutboende för att möta de
behov av särskilt boende, som inte kunde verkställas inom rimlig tid och för
att då undvika vitesföreläggande och sanktionsavgifter. Till detta kommer
att respektive brukare skall få sina behov tillgodosedda.
Inledningsvis hade förvaltningen för avsikt att använda en av de lokaler
som använts som korttids men kostnaderna för ombyggnation skulle bli för
stora för att vara försvarbara. Dessutom skulle inte respektive brukare få en
egen lägenhet och samtidigt få dela hygienutrymmen med övriga boende.
Förvaltningen bedömde detta alternativ som inte hållbart och beslöt att hyra
lokaler på kungsmarken, vilka iordningställts för att kunna möta de krav på
funktionalitet som förvaltningen ställer.
Kostnader för bemanning skulle förvaltningen hantera inom ram genom att
omfördela inom befintlig verksamhet.
Under 2013 var det planerat att starta ytterligare två nya särskilda boenden
som skulle vara färdiga i juni respektive oktober. Den processen har dragit
ut på tiden, vilket innebär att dessa tidigast kommer vara inflyttningsklara
under första kvartalet 2014. För dessa boenden finns det en budget på
7 000 000 kr (2013).
Behov av särskilt boende
Det finns i dagsläget sju beslut om särskilt boende, vilka inte är verkställda.
Av dessa har några personer idag plats i vår korttidsverksamhet respektive
på vårt boende för samsjuklighet.
Till detta tillkommer ytterligare två beslut som inte kan verkställas med
hänsyn tagen till omständigheter som förvaltningen inte råder över.
Utöver detta tillkommer ytterligare några brukare som har lämnat
intresseanmälan om att få särskilt boende under 2013.

Forts.

20 mars 2013
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§ 4 forts.
Nystart av verksamhet
Beskrivning av ärendet
I dagsläget kan förvaltningen inte verkställa några beslut om särskilt
boende, eftersom samtliga våra gruppbostäder är fulla. De särskilda
boenden som var planerade under 2013 kommer vara färdiga för inflyttning
tidigast i februari respektive juni 2014.
För kunna stödja de brukare som har beviljade insatser särskilt boende
måste förvaltningen därför skapa tillfälliga lösningar för att var och en skall
få sina behov tillgodosedda men även för att i möjligaste mån undvika
vitesföreläggande.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att de medel som finns avsatta för särskilda boenden 2013 används för att
möta behov av stöd som uppkommer på grund av förseningar av nya
gruppbostäder.
Yrkande
Ordförande yrkar att ärendet bordläggs.
Billy Peltonen (S) och Lars Rydell (S) yrkar bifall på ordförandes
ändringsyrkande.
Ordförande finner att Handikappnämnden är överrens om föreslaget
ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att ärendet bordläggs.
____________________

20 mars 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Biståndshandläggare

10 (13)

HN.2011.4.709

§5
Beslut avseende tillämpning av riktlinjer för beslut om kontaktperson
enligt LSS
Handikappnämndens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 30 januari
2013 fört en diskussion utifrån det beslut som handikappnämnden fattade
den 5 oktober 2011 § 47 gällande förslag till riktlinjer för kontaktperson
enligt LSS.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1. att nuvarande riktlinjer för beslut om kontaktpersoner enligt LSS ska
upphöra, samt
2. att gällande lagstiftning ska följas och att det är individens behov som är
avgörande.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

20 mars 2013

Diariet
Ledningsgruppen

11 (13)

HN.2013.137.047

§6
Beslut avseende ansökan om omvårdnadslyftet 2013 från Karlskrona
kommun
För år 2013 har omvårdnadslyftet utvidgats till personal i verksamhet för
personer med funktionsnedsättning med avgränsning till SoL
(Socialtjänstlagen). De verksamhetsområden som omfattas är hemtjänst,
boendestöd, bostad med särskild service för vuxna samt sysselsättning
eller dagverksamhet. Det är inom områdena i boendestöd och
sysselsättning som det finns en aktuell målgrupp inom
Handikappförvaltningen Karlskrona kommun. En kartläggning har påbörjats
i syfte att kunna erbjuda ett deltagande för de medarbetare som saknar
efterfrågad kompetens.
Tidigare har omvårdnadslyftet endast gällt utbildning för personal som
arbetar med äldre. Äldrenämnden har via uppdragsutbildning drivit
utbildningar i flera år. I och med att målgruppen utvidgas från 2013 blir det
möjligt för personal i handikappnämndens verksamhet att delta i adekvata
utbildningar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att vi utvidgar möjligheten att även personal inom Handikappförvaltningen
som arbetar enligt SoL kan ta del av utbildningar som anordnas via
omvårdnadslyftet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
___________________

20 mars 2013
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§7
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2012
§ 197 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2013
§ 200 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
§ 201 Miljöbokslut 2011
§ 205 Justeringar i Budget/Plan 2013-2015 på grund av hemsjukvårdens
kommunalisering
§ 207 Uppföljning per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
2013
§ 3 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlkrona kommun
§ 17 Kommunala val
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2013-01-17, mål nr 3607-11
Socialstyrelsen
SOSFS 2012:17 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2012-12-06
Protokoll 2013-01-31
Verksamhetsberättelse 2012
___________________

20 mars 2013
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§8
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 30 januari 2013
b) Arbetsutskottet protokoll från den 6 mars 2013
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från december 2012
– februari 2013
d) Ordförandebeslut avseende ansökan om kontaktperson enligt LSS §§
1:1,7 och 9:4, kat 1
e) Ordförandebeslut avseende ansökan/omprövning av insats
kontaktperson enligt LSS §§ 1:1,7 och 9:4
f) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 §, LSS, kvartal 4
g) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9
§, kvartal 4
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

24 april 2013

1 (20)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 24 april 2013
§ 9 Information om byggprocesser
§ 10 Information om IPS projektet
§ 11 Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt brandskyddsarbete
§ 12 Redovisning av pågående process för att minska nämndens prognostiserade underskott
§ 13 Nystart av verksamhet
§ 14 Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande Wämöparken
§ 15 Anmärkning i revisionsberättelsen 2012
§ 16 Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
§ 17 Övrigt
§ 18 Meddelanden
§ 19 Delegeringsbeslut
____________________

24 april 2013

2 (20)

Tid och plats Onsdagen den 24 april 2013, klockan 13.05 – 16.10 på Karlskrona
kompetenscentrum, Gullberna Park – Kungsholmen
Beslutande
Ledamöter
Ordförande Anna Ekström (FP)
1:e vice ordf Ingalill Siggelsten Blum (KD)
2:e vice ordf Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)

Bengt Jonsson (FP) §§ 9-16 kl. 13.05-15.50
Maj Olsson (C)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef §§ 9-15, kl. 13.05-15.00
Anna Gustafsson, controller
Jörgen Aronsson, projektledare IPS §§ 9-14, kl. 13.05-14.15
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Cecilia Abrahamsson (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Cecilia Abrahamsson

§§ 9 - 19

24 april 2013

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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2013 anslagits på kommunens

24 april 2013

§9
Information om byggprocesser
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om
-

Inplanerade byggnationer
Tidplan
Orsaker till förseningar
Kostnader

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 10
Information om IPS projektet
Jörgen Aronsson, områdeschef informerar om IPS - Individual placement
and support en metod som riktar sig till personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
-

Bakgrund
Sju principer
Evidensbaserad metod
Forskningsprojekt
Arbetssätt i Karlskrona - Jobbcenter

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

24 april 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.142.042

§ 11
Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt
brandskyddsarbete
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Räddningstjänsten gör återkommande tillsyner i handikappförvaltningens
verksamheter för att kontrollera att de uppfyller de krav som finns i
Boverkets Byggregler, BBR, och Lagen om skydd mot olyckor, LSO. I BBR
och LSO regleras kraven på brandlarm och att det ska finnas ett
Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA.
Räddningstjänsten kontrollerar båda dessa delar vid sina tillsyner och de
har vid ett antal tillfällen påpekat att det finns brister i verksamheternas
SBA-arbete.
Beskrivning av ärendet
Ett av uppdragen i Handikappförvaltningens interna kontrollplan avser
kontroll av det Systematiska Brandskyddsarbetet.
I varje verksamhet ska det finnas ett brandombud utsett som ska ha
genomgått grundläggande brandutbildning plus utbildning för brandombud.
Det är områdeschefens ansvar att se till att detta finns.
Under mars 2013 har två besök genomförts i gruppbostäder med närvaro
av berörd områdeschef, brandombud och eventuell personal.
Brister
Vid besöken har brister framkommit framför allt gällande kontinuerlig
uppdatering av brandskyddspärmen, dokumentation av incidenter och
genomförda brandutbildningar - speciellt för vikarier.
Det är inte alltid lämpligt att genomföra utrymningsövning på plats med
deltagande av de boende.

Forts.

24 april 2013
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§ 11 forts.
Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt
brandskyddsarbete
Åtgärder
- Fler besök planeras under 2013
- Åtgärder behövs för att stärka och implementera rutiner gällande
fortlöpande dokumentation och uppdatering av SBA-pärmarna i
verksamheterna
- Önskemål finns från brandombud att införa liknande nätverksträffar som
idag finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet, "SAM-fika", 1 - 2 gånger
per år
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Yrkande
Ordförande yrkar att förvaltningschefen återkopplar föreslagna åtgärder till
nämnden under hösten 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att förvaltningschefen återkopplar föreslagna åtgärder till nämnden under
hösten 2013
____________________

24 april 2013

Diariet
Kommunstyrelsen
Revisorer
Ledningsgruppen
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HN.2012.533.042

§ 12
Redovisning av pågående process för att minska nämndens
prognostiserade underskott
Claes Wiridén, förvaltningschef redovisar hur långt förvaltningen är i de
olika processerna för att minska det prognostiserade underskottet som
nämnden tog beslut om vid sitt sammanträde den 20 mars 2013 § 3:
Uppdrag
- Planering och schemaläggning av arbetstid
- Frånvaroprocessen
- Startboende
Övrigt
- Lönebidragsanställda
- Bilar
- Resor till och från daglig verksamhet (2014--)
- Flitpeng (2014--)
Kommande aktiviteter
- Prestationsersättning från Socialstyrelsen
- Placering på Sjöarp (2014--)
- Rationellare arbete med de som har förstärkningar (risk)
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Yrkande
Ordförande yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa den
pågående processen vid nämndens sammanträde den 22 maj 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.

Forts.

24 april 2013

§ 12 forts.
Redovisning av pågående process för att minska nämndens
prognostiserade underskott
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa den pågående
processen vid nämndens sammanträde den 22 maj 2013.
_____________________

9 (20)

24 april 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.65.759

§ 13
Nystart av verksamhet
Ärendet bordlades vid Handikappnämndens sammanträde den 20 mars
2013, § 4.
2012 fattade nämnden beslut om att starta ett akutboende för att möta de
behov av särskilt boende, som inte kunde verkställas inom rimlig tid och för
att då undvika vitesföreläggande och sanktionsavgifter. Till detta kommer
att respektive brukare skall få sina behov tillgodosedda.
Inledningsvis hade förvaltningen för avsikt att använda en av de lokaler
som använts som korttids men kostnaderna för ombyggnation skulle bli för
stora för att vara försvarbara. Dessutom skulle inte respektive brukare få en
egen lägenhet och samtidigt få dela hygienutrymmen med övriga boende.
Förvaltningen bedömde detta alternativ som inte hållbart och beslöt att hyra
lokaler på Kungsmarken, vilka iordningställts för att kunna möta de krav på
funktionalitet som förvaltningen ställer.
Kostnader för bemanning skulle förvaltningen hantera inom ram genom att
omfördela inom befintlig verksamhet.
Under 2013 var det planerat att starta ytterligare två nya särskilda boenden
som skulle vara färdiga i juni respektive oktober. Den processen har dragit
ut på tiden, vilket innebär att dessa tidigast kommer vara inflyttningsklara
under första kvartalet 2014. För dessa boenden finns det en budget på
7 000 000 kr (2013).
Behov av särskilt boende
Det finns i dagsläget sju beslut om särskilt boende, vilka inte är verkställda.
Av dessa har några personer idag plats i vår korttidsverksamhet respektive
på vårt boende för samsjuklighet.
Till detta tillkommer ytterligare två beslut som inte kan verkställas med
hänsyn tagen till omständigheter som förvaltningen inte råder över.
Utöver detta tillkommer ytterligare några brukare som har lämnat
intresseanmälan om att få särskilt boende under 2013.
Forts.

24 april 2013
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§ 13 forts.
Nystart av verksamhet
Beskrivning av ärendet
I dagsläget kan förvaltningen inte verkställa några beslut om särskilt
boende, eftersom samtliga våra gruppbostäder är fulla. De särskilda
boenden som var planerade under 2013 kommer vara färdiga för inflyttning
tidigast i februari respektive juni 2014.
För kunna stödja de brukare som har beviljade insatser särskilt boende
måste förvaltningen därför skapa tillfälliga lösningar för att var och en skall
få sina behov tillgodosedda men även för att i möjligaste mån undvika
vitesföreläggande.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att de medel som finns avsatta för särskilda boenden 2013 används för att
möta behov av stöd som uppkommer på grund av förseningar av nya
gruppbostäder.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

24 april 2013

Diariet
Tekniska förvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.148.043

§ 14
Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande
Wämöparken
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärende.
Sedan ett antal år tillbaka har handikappförvaltningen varit engagerade i
Wämöparken. Detta har varit en arbetsplats för ett antal personer med
insatsen sysselsättning, där parkskötsel och caféverksamhet varit de
dominerande områdena.
Från 2012 har skötseln av själva parken övertagits av
arbetsmarknadsenheten. Detta innebär att förvaltningen i dag har tre
arbetshandledare som arbetar i park och kaffestuga. Sammanlagt stödjer vi
12 brukare i den här verksamheten, till en kostnad av
1 750 000 kr.
Sedan 2011 driver förvaltningen ett projekt med inriktningen att stödja
personer med särskilda behov att få jobb, IPS (Individual Placement and
Support). Förvaltningen har fått projektmedel för att ha den här
verksamheten fram till och med 2013. Enligt senaste uppföljningen så är 55
personer inskrivna i den här verksamheten och med följande resultat:
- Arbete 14 personer
- Studier 2 personer
- Praktik 20 personer
- Omplanering 7 personer
- Nya 8 personer
- Paus 4 personer
Med hänsyn till den budget som förvaltningen har för 2014 ser vi att
omprioriteringar behöver göras för att så många som möjligt skall få rätt
form av stöd. Ett sätt är att överlåta all verksamhet i Wämöparken till
arbetsmarknadsenheten för att på så sätt frigöra medel att göra IPS till en
permanent verksamhet.
Forts.

24 april 2013
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§ 14 forts.
Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande
Wämöparken
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att uppdra åt förvaltningen att avveckla sina verksamheter i
Wämöparken från och med 2014,
2. att från 2014 inrätta en permanent verksamhet som arbetar med att
stödja brukare till meningsfull sysselsättning/arbete enligt metoden IPS,
samt
3. att ovanstående förslag skall vara kostnadsneutralt.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

24 april 2013

Diariet
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HN.2013.183.041

§ 15
Anmärkning i revisionsberättelsen 2012
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2012 framställt anmärkning mot
Handikapp-, Social- och Äldrenämnden. Innan ansvarsfrågan behandlas på
kommunfullmäktige så ska förklaring inhämtas från nämnderna. Nämndens
skriftliga förklaring utgör en del av beslutsunderlaget till kommunfullmäktige.
Handikappnämnden resonerar kring revisionsberättelsen 2012 och hur
nämnden ska svara på anmärkningarna från revisorerna.
Ordförande föreslår att nämnden kallas till ett extra sammanträde den 6
maj 2013 klockan 16.15 då beslut fattas avseende den skriftliga
förklaringen till kommunfullmäktige.
Handikappnämnden beslutar
att nämnden kallas till ett extra sammanträde den 6 maj 2013 klockan
16.15 då beslut fattas avseende den skriftliga förklaringen till
kommunfullmäktige.
____________________

24 april 2013

Diariet
Kommunfullmäktige
Kommunsstyrelsen
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.533.042

§ 16
Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
Anna Gustafsson, controller föredrar ärende.
Handikappnämnden redovisar per siste mars 2013 ett underskott mot
budget på – 690 tkr. Resultatet utgörs i första hand av ett överskott mot
intäkter på 1,7 mnkr samt personalkostnader på minus 3,0 mnkr.
Intäkterna ger ett välbehövligt tillskott i form av 4 platser som säljs till andra
kommuner.
Personalkostnaderna redovisar ett större underskott och beror på ett antal
faktorer; Ca 1,0 mnkr utgörs av s.k. tillfälliga personalförstärkningar inom
områdena för särskilt boende
- Personalresurser kopplat till insats och brukare (rätt insats på rätt plats)
- Förstärkning pga. stora somatiska vårdbehov (vård i livets slutskede)
- Nystartat boende/flyttad verksamhet, förstärkning en brukare (Drottninggatan)
- Speciallösningar pga. brist på boenden, insatsen får utföras till betydligt
högre kostnad i väntan på ny gruppbostad
Av resterande 2,0 mnkr ska en del räknas bort avseende de platser som
säljs och som ger intäkter motsvarande personalkostnader samt lönebidrag
som också ger intäkter i form av ersättning från AMS. De
lönebidragsanställda har personalhandledning etc. som genererar en viss
kostnad. I övrigt arbetar samtliga enheter med att verkställa den budgetpott
på 3 % som tillskapades inför verksamhetsåret 2013 avseende
personalresurser.
Prognos; efter februari månads ordinarie budgetuppföljning beräknades,
utifrån dåvarande läge, en prognos på -6,5 mnkr. Prognosen baserades i
stort sett på aktuella personalförstärkningar utöver budget i
verksamheterna. Ett tydligt uppdrag finns att i görligaste mån sänka/ta bort
förstärkningarna men i dagsläget har detta inte gått i den utsträckning som
behövs för att minska kostnaderna. Därtill kommer ytterligare externa
placeringar de första 3 månaderna in på året som gör att prognosen
revideras till – 9,0 mnkr.
Forts.

24 april 2013
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§ 16 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning per 31 mars 2013,
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare möjliga åtgärder
för att minska det prognostiserade underskottet, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande budgetuppföljningar
redovisa effekterna av de ombudgetteringar som kommer att användas på
grund av den försenade byggprocessen av de nya särskilda boenden som
nämnden beslutat om vid dagens sammanträde under § 13.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden att till
kommunstyrelsen hemställa
4. att prognosen för helår 2013 revideras från – 6,5 mnkr till – 9,0 mnkr.
Yrkande
Ordförande yrkar att attsats 2 ändras till att ge förvaltningschefen i uppdrag
att ta fram ytterligare möjliga åtgärder för att minska det prognostiserade
underskottet till nämndens sammanträde den 22 maj 2013.
Fredrik Wallin (S) och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Anders Ovander (M) yrkar att nämnden till kommunfullmäktige hemställer
att Handikappnämnden får utökad ram med 9 miljoner för budgetåret 2013.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Anders Ovander (M)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
ändringsyrkande och tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning per 31 mars 2013,
Forts.

24 april 2013
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§ 16 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare möjliga åtgärder
för att minska det prognostiserade underskottet till nämndens sammanträde
den 22 maj 2013, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande budgetuppföljningar
redovisa effekterna av de ombudgetteringar som kommer att användas på
grund av den försenade byggprocessen av de nya särskilda boenden som
nämnden beslutat om vid dagens sammanträde under § 13.
Handikappnämnden beslutar att till kommunsstyrelsen hemställa
4. att prognosen för helår 2013 revideras från – 6,5 mnkr till – 9,0 mnkr.
Handikappnämnden beslutar att till kommunfullmäktige hemställa
5. att Handikappnämnden får utökad ram med 9 miljoner för budgetåret
2013.
____________________

24 april 2013
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§ 17
Övrigt
Sammanträdestider till hösten
Ordförande föreslår nämnden att ändra sammanträdestiderna från hösten
2013 till torsdagar klockan 09.00 och att nämndsekreteraren tar fram ett
förslag på datum där förvaltningen har tagit hänsyn till budgetuppföljningar
och delårsrapporter. Förslaget ska vara klart till nämndens sammanträde
den 22 maj 2013.
----------------------------------Ändrat datum för Handikappnämnden i juni
Ordförande informerar om att nämndens sammanträde i juni är flyttat från
den 19 juni till den 17 juni 2013 kl. 09.00.
-----------------------------------E-lönebesked
Jessica Andersson, nämndsekreterare informerar om att från och med maj
2013 kommer kommunen att gå över till e-lönebesked och delar ut en
lathund.
----------------------------------Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om;
- LSS-utjämningssystemet
- Bemanning på staben
- Avsked
---------------------------------Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________

24 april 2013
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§ 18
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2013
§ 30 Kommunala val
§ 39 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern,
samt riktlinjer för inköp och upphandling
Kommunsstyrelsens allmänna utskott
Bokslutsberedning 2012
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2012-12-31
Kammarrätten i Jönköping
Dom, 2013-04-08, målnr 735-13
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Protokoll direktionen, 2013-02-27
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2013-03-21
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-02-28
___________________

24 april 2013
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§ 19
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 10 april 2013
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från mars 2013
c) Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1 Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

6 maj 2013

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 6 maj 2013
§ 20 Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
____________________
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6 maj 2013

2 (5)

Tid och plats Måndagen den 6 maj 2013, kl. 16.15 – 17.00 i Kommunstyrelsens
sessionssal, Palanderska gården, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare
Underskrifter
Sekreterare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)

Anna Stridsjö (M)
Ingemar Sunesson (M)
Lena Klintefors (S) del av § 20 inkl beslut, kl.16.35
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Lars Rydell (S)

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Lars Rydell

§ 20

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 7 maj 2013 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

6 maj 2013

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
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HN.2013.183.041

§ 20
Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
Allmänt
Handikappnämnden bedriver idag en verksamhet som, till största del, är
lagstyrd och behäftade med definierade kvalitetskrav. Att inte verkställa
biståndsbedömda insatser innebär att nämnden kommer få bära kostnader
avseende sanktionsavgifter.
Nämndens verksamheter verkställs i allt väsentligt till en lägre kostnad är
genomsnittet i riket. 2012 verkställer nämnden beslut enligt LSS till en
kostnad som är 44,6 miljoner lägre än rikssnittet.
Denna låga kostnad ger konsekvenser på den kvalitet som varje insats skall
ha. Enligt kommunens kvalitet i korthet, KKiK, finns det uppenbara
kvalitetsbrister inom insatsen särskilt boende och möjligheter till
fritidsaktiviteter med personalstöd.
Under 2012 rapporterar nämnden att ett antal beslut inte kunnat verkställas
inom rätt tid enligt kommunfullmäktiges mål. Detta beror framför allt på
förseningar avseende nybyggnation av särskilda boenden. Detta har
inneburit att förvaltningen varit tvungen att verkställa ett antal insatser på ett
sätt som varit kostnadsdrivande.
Fokus på den ekonomiska utvecklingen i verksamheten
Nämnden håller med om att det inte varit synligt i protokoll att man haft
fokus på den ekonomiska utvecklingen. Vid samtliga möten har prognoser,
ekonomiska uppföljningar samt information varit uppe för diskussion.
Förvaltningen har strukturerat arbetat med ledning och styrning av
verksamheten och verkställt ett antal rationaliseringar/besparingar under
året. Nämnden begärde en ramökning för 2012 på 20 mnkr men blev
enbart tilldelade 12 mnkr. De volymökningar som skedde under året
motsvarade närmare 30 mnkr, vilket innebär att förvaltningen lyckats sänka
sina kostnader med nästan 7 mnkr.
Detta har informerats om på nämndsammanträden och arbetsutskott.

Forts.

6 maj 2013

4 (5)

§ 20 forts.
Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
Nämnden behöver utveckla sin förmåga att ställa krav på- och uppdra till
förvaltningen att jobba med aktiviteter som följer direktiven att nå en budget
i balans.
Nämnden behöver utveckla sin förmåga att informera kommunstyrelse och
fullmäktige avseende utvecklingen av sin ekonomi och vidtagna åtgärder.
Nämnden behöver utveckla sin förmåga att dokumentera fattade beslut,
vidtagna åtgärder och konsekvenser i sina protokoll.
Intern kontroll för att leverera tillförlitliga beslutsunderlag och prognoser.
Nämnden tillstyrker revisionens kritik. Förvaltningen har i uppdrag att arbeta
med uppföljningar och kontroller av verksamheten för att kunna vara
tryggare i sina prognoser. Nämnden vill dock skicka med svårigheten i att
prognostisera i en verksamhet som är så individuellt utformad och
personligt anpassad.
Nämnden har inte varit tillräckligt aktiva med bakgrund i sitt tilldelade
ekonomiska ansvar och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att
undvika årets negativa budgetavvikelser.
Nämnden har under 2012 visat stor enighet i sina beslut. Det är riktigt att
nämnden inte, i tillräcklig omfattning, ställt krav på åtgärder för att hålla
budget i balans. Förvaltningen har inte fått direkt riktade uppdrag utan mer
allmänt hållna direktiv.
Nämnden har vid samtliga diskussioner beaktat den låga
bemanning/personaltäthet som finns i verksamheten. Detta tillsammans
med risk för sanktionsavgifter har alltid varit ett fokusområde på
nämndsammanträdena.
Handikappnämnden vill dock poängtera att förvaltningen ständigt arbetat
med ledning och styrning av verksamheten, vilket haft stor effekt och
kraftigt minskat underskottet.
Formell och tydlig kommunikation till kommunstyrelsen
Handikappnämnden tillstyrker detta och kommer ändra sina rutiner för att
säkerställa att kommunikationen framgent blir formell och tydlig
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ta skrivelsen som svar till kommunfullmäktige.

Forts.
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§ 20 forts.
Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
Yrkande
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar att skrivningen i stycke fem ändras till:
nämnden håller med om att det inte varit synligt i protokoll att man haft
fokus på den ekonomiska utvecklingen. Dock har vid samtliga möten
prognoser, ekonomiska uppföljningar samt information varit uppe för
diskussion.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Inga Lill Siggelsten Blum
(KD) ändringsyrkande.
Anders Ovander (M) yrkar att förbättra rapporteringen till
kommunfullmäktige och kommunstyrelse om utvecklingen av verksamhet
och ekonomi.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Anders Ovander (M)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslaget
ändringsyrkande samt tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta skrivelsen som svar till kommunfullmäktige.
2. att skrivningen i stycke fem ändras till: nämnden håller med om att det
inte varit synligt i protokoll att man haft fokus på den ekonomiska
utvecklingen. Dock har vid samtliga möten prognoser, ekonomiska
uppföljningar samt information varit uppe för diskussion.
3. att förbättra rapporteringen till kommunfullmäktige och kommunstyrelse
om utvecklingen av verksamhet och ekonomi.
____________________

22 maj 2013

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 22 maj 2013
§ 21 Information om kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssamordnare
§ 22 Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
§ 23 Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013
§ 24 Delårsrapport personal per den 30 april 2013
§ 25 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av utvalda ärenden
§ 26 Förslag till kvalitetsplan för 2013-2014 inom Handikappnämndens ansvarsområde
§ 27 Ändrade sammanträdestider för Handikappnämnden hösten 2013
§ 28 Övrigt
§ 29 Meddelanden
§ 30 Delegeringsbeslut
____________________
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22 maj 2013

Tid och plats Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 13.05 – 15.50 på Karlskrona
kompetenscentrum, Gullberna Park, lokal Oscarvärn 1.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Jenny Bard (S)

Anna Stridsjö (M) §§ 21 – 23 ej beslut, kl. 13.05 – 14.15
Bengt Jonsson (FP)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Tjänstemän

Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Anna Gustafsson, controller §§ 22 – 30, kl. 13.20 – 15.50
Carola Brolin, områdeschef § 21, kl. 13.05 – 13.20
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Liselott Lindvall, vik nämndsekreterare

Justering
Justerare

Lars Rydell (S)

Justeringens plats
och tid

Handikappförvaltningen enligt överenskommelse.
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Lars Rydell

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

§§ 21 - 30

2013 anslagits på kommunens

22 maj 2013

§ 21
Information om kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssamordnare
Carola Brolin, områdeschef informerar om
-

Vad är kvalité?
Införandet
Uppdraget
Arbetssätt

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Kommunsstyrelsen
Revisorerna
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.533.042

§ 22
Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Kort sammanfattning
Handikappförvaltningen redovisar per den 31 mars 2013 ett prognostiserat
underskott på 9 miljoner kronor. Förvaltningen fick den 24 april 2013 i
uppdrag att ta fram underlag och redovisa den pågående processen för att
minska underskottet. Redovisning skulle ske på Handikappnämnden den
22 maj 2013.
De huvudsakliga orsakerna till underskotten är tillfälliga förstärkningar, ett
antal placeringar samt fördyrad verkställighet med hänsyn till att ett par
nybyggnationer av särskilda boenden blivit försenade.
Beskrivning av ärendet
För att komma till en budget i balans avser förvaltningen, inom ramen för
sitt uppdrag och den delegation som finns;
Erbjuda en brukare att få sina insatser verkställda på annan ort
Sänka stödet till ett antal personer, som i dagsläget har en
förstärkning kopplade till sig
Inte återbesätta ett antal pensionsavgångar
Effektivisera inom mobila team
Samordna stöd till ett antal personer
Ansöka om prestationsbaserade ersättningar
Sammantaget ger detta en besparing på 7 350 000 kr.
Förvaltningen ser detta som möjliga aktiviteter för att minska prognostiserat
resultat, men risker finns knutna till samtliga åtgärder.
Rationaliseringarna är utlagda på individnivå, eftersom den generella
resurstilldelningen i förvaltningen redan i dagsläget är låg.

Forts.
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§ 22 forts.
Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
Förvaltningen bedömer det inte rimligt att genomföra ytterligare
nerdragningar kopplat till någon enskild brukare, varför det blir upp till
nämnden att göra en generell kvalitetssänkning för att på så sätt komma till
ett resultat som innebär budget i balans.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
1. att ta informationen om förvaltningens egna aktiviteter till protokollet,
2. att uppdra åt förvaltningen att sänka kvaliteten i verksamheten, genom
en sänkning i nivåbedömningssystemet och därmed uppnå budget i balans
för 2013,
3. att uppdra åt förvaltningen att återrapportera ekonomiska effekter samt
övriga konsekvenser av genomförda förändringar, kontinuerligt under året.
Yrkande
Ordförande yrkar att ändra att-sats 2 till att uppdra åt förvaltningen att
beskriva hur en sänkning i nivåbedömningssystemet med 1 650 000 kronor
för att få en budget i balans påverkar verksamhetens mål och kvalité på
nämndens möte i augusti/september 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Ordförande yrkar att ändra att-sats 3 till att uppdra åt förvaltningen att
återrapportera ekonomiska effekter och verksamhetens kvalité samt övriga
konsekvenser av genomförda förändringar, kontinuerligt under året.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
ändringsyrkanden.
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§ 22 forts.
Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen om förvaltningens egna aktiviteter till protokollet,
2. att uppdra åt förvaltningen att beskriva hur en sänkning i
nivåbedömningssystemet med 1 650 000 kronor för att få en budget i
balans påverkar verksamhetens mål och kvalité på nämndens möte i
augusti/september 2013, samt
3. att uppdra åt förvaltningen att återrapportera ekonomiska effekter och
verksamhetens kvalité samt övriga konsekvenser av genomförda
förändringar, kontinuerligt under året.
____________________

22 maj 2013
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HN.2012.533.042

§ 23
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013
Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 30 april 2013 ett positivt resultat på
443 tkr. Den främsta anledningen till överskottet tillskrivs plus på intäkter ca
4,7 mnkr samt att personalkostnaderna motsvarande redovisar ett minus på
ca 4,1 mnkr.
Det positiva resultatet som föreligger per april ska beaktas med yttersta
försiktighet. Förvaltningen har under första kvartalet haft en något lugnare
period där tidigare volymökningar mattats av något. Även de
personalförstärkningar som uppstod under 2012 finns fortfarande kvar i
verksamheterna. Förvaltningen står inför stora utmaningar 2013 för att
såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt kopplat till brukarnas behov, så
effektivt som möjligt hantera volymökningarna som blivit permanenta. Därtill
finns ett flertal uppdrag utlagda i verksamheterna för att stävja kostnaderna,
bl.a. genom att sänka/ ta bort delar av förstärkningarna som inte är
finansierade inom budgetramen. Det har också tagits fram andra åtgärder
för att minska det beräknade underskottet för 2013, något som redogörs för
i delårsrapporten.
Prognosen som lämnas för Handikappförvaltningen kvarstår som tidigare
på – 9,0 mnkr. Det finns ett antal åtgärder framtagna för att ekonomin ska
komma i balans med budget under 2013 och som ska stävja det befarade
underskottet. Förvaltningen vill dock flagga för att verksamheten är
föränderlig men baserat på i nuläget kända faktorer och risker, beräknas
åtgärderna göra så pass mycket att prognosen revideras ner till – 2,0 mnkr.
Prognosen beräknas därför slutligen till – 2,0 mnkr för 2013.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
1. att godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.

Forts.
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§ 23 forts.
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013
Yrkande
Ordförande yrkar att nämnden till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige hemställer om ett reviderat äskande om utökad budget
för året 2013 från 9 miljoner kronor till 2 miljoner kronor.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslaget
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
Handikappnämnden hemställer att kommunsstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutar
3. att revidera äskandet om utökad budget för året 2013 från 9 miljoner
kronor till 2 miljoner kronor.
____________________

22 maj 2013
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HN.2013.251.020

§ 24
Delårsrapport personal per den 30 april 2013
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Personaluppföljning avseende 1 december 2012 – 30 mars 2013 jämfört
med motsvarande datum de två föregående åren.
a) Ökning av antal medarbetare och antal årsarbetare
Antalet tillsvidareanställda, med månadslön uppnår per den 31 mars 2013
till 607 anställda. Över en två års period har antal tillsvidareanställda ökat
med 68 personer. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (åa) har ökat och
utgörs nu av 563,1 åa vilket är en ökning, över perioden, med 65,9 åa.
Antalet visstidsanställda, med månadslön uppnår per den 31 mars 2013 till
61 personer. Över en två års period har antal visstidsanställda ökat med 32
personer. Antal visstidsanställda medarbetare, med månadslön, har under
perioden ökat med 27,5 åa och utgör nu totalt 54,1 åa.
Ökningen beror bl. a. på nystartade verksamheter, volymökningar,
övertagande av personal från Barn- och ungdomsförvaltningen på grund av
övertalighet. Ökningen av visstidsanställda beror på fler medarbetare med
provanställning inom vår assistans och resursenhet, samt fler medarbetare
på vikariat och allmän visstidsanställning inom övriga verksamheten.
b) Antal timavlönade
Antalet årsarbetare med timlön 2013 uppnår till 42,34 åa, Antalet åa har
minskat med -7,46 åa jämfört med 2012, men sett över hela perioden har
det istället skett en ökning med totalt 9,88 timavlönade åa. Förklaringen är
att förvaltningen har haft för få anställda i resursenheten, i kombination med
volymökningar och större verksamhet. Resursenheten har nu utökats vilket
har bidragit till en minskning av antal timvikarier.
c) Minskning av övertid/fyllnadstid samt ökning av den genomsnittliga
sysselsättningsgraden
Över perioden har övertid/fyllnadstid minskat med -1,76 tim/anställd och
uppnår nu till 4,71 tim/anställd. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
(ssgr) har, över hela perioden, ökat med 0,18 % och utgörs nu av 92,39 %.
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§ 24 forts.
Delårsrapport personal per den 30 april 2013
Förklaringen till det är den utökade resursenheten, förvaltningens fokus på
bemanning och schemaläggning samt att fler medarbetare arbetar på
årsarbetstid.
d) Minskning av antalet sjukdagar och högre fisknärvaro
Den totala sjukfrånvaron har under den totala perioden ökat med 0,62
dgr/anställd, och utgörs nu av 7,71 dgr/anställd. Ökningen har skett i
samtliga åldersintervall förutom hos medarbetare 0,29 år där sjukfrånvaron
glädjande har minskat med 1,15 dgr/anställd. Frånvaron över 90 dagar har,
över hela perioden sett, minskat med -0,6 dgr/anställd och ligger nu på 3,03
dgr/anställd. Inom intervallet 14-90 dgr har den största ökningen skett med
0,82 dgr/anställd. Återstående intervall (0-1 samt 1-14 dgr) är i stort sett
oförändrade.
Förklaringen är bland annat de många sjukdomstillfällen som uppstått på
grund av vårens influensa.
Glädjande är att den totala frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under
mätperioden), jämfört med föregående år, har ökat med hela 2,37 %.
Ökningen över hela perioden uppnår till +0,55 %.
Förklaringen är förvaltningens fokus på arbetsmiljö och förebyggande
åtgärder i kombination med att slutföra rehab- och omplaceringsutredningar
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________________

22 maj 2013
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HN.2013.142.042

§ 25
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av utvalda
ärenden
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Enligt Handikappförvaltningens interna kontrollplan för uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten ska en granskning av utvalda
ärenden ske 2 ggr/år (april och september)
Redovisning till Handikappnämnden ska ske.
Kontrollpunkter har varit;
● tid från ansökan till beslut
● tid från beslut till verkställighet
● finns genomförandeplan upprättad för brukaren
● finns social dokumentation i verksamhetssystemet
● framgår det av dokumentationen på vilket sätt den enskilde utövat
delaktighet samt det som övrigt framkommit under granskningen av
ärendena.
Granskningsgrupp har varit verksamhetschefer, utvecklingschef samt
myndighetschef.
Förslag till åtgärder
Förvaltningen arbetar med utbildning gällande social dokumentation och
har under våren utarbetat en ny mall för genomförandeplan. En utbildning
gällande arbetet med genomförandeplaner är under planering för hösten.
Av förvaltningens mål för 2013 samt i kvalitetsplanen för 2013-2014
framgår att en processkartläggning av handläggnings- och
verkställighetsprocessen kommer att genomföras under 2013. Resultat och
förbättringsområden kommer att uppmärksammas i detta arbete.
Information om resultatet av internkontrollen kommer också att delges
verksamheten för vidtagande av åtgärder.

Forts.
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§ 25 forts.
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av utvalda
ärenden
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till nämnden med
redovisning av vidtagna åtgärder.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2012.411.001

§ 26
Förslag till kvalitetsplan för 2013-2014 inom Handikappnämndens
ansvarsområde
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Handikappnämnden fastställde den 19 december 2012 ett ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete.
Ledningssystemet innehåller en övergripande beskrivning av vad
verksamheten behöver arbeta med för att förbättra, säkra och utveckla
kvaliteten så att verksamheten uppfyller de krav som finns enligt lagstiftning
och föreskrifter om god kvalitet.
Att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är i sig en
process vilket innebär att det bör finnas en plan för hur kvalitetsarbetet ska
bedrivas samt en årlig uppföljning av kvalitetsplanen utifrån redovisat
resultat av föregående års kvalitetsarbete.
Kvalitetsplan 2013-2014
En kvalitetsplan för prioriterade fokusområden för kvalitetsarbetet ska
upprättas och fastställas av Handikappnämnden.
Prioriterade aktiviteter, mål och ansvar samt tidsplan är beskrivna inom
respektive kvalitetsområde.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att fastställa förvaltningens förslag till kvalitetsplan för 2013-2014, samt
2. att när förvaltningen reviderar kvalitetsplanen arbetar in den sociala
mångfaldsplanen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2012.410.006

§ 27
Ändrade sammanträdestider för Handikappnämnden hösten 2013
Handikappförvaltningen har på uppdrag av Handikappnämnden den 24
april 2013 § 17 tagit fram ett förslag till ändrade sammanträdestider för
Handikappnämnden hösten 2013.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag avseende ändrade sammanträdestider för
Handikappnämnden hösten 2013.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________________

22 maj 2013

16 (18)

§ 28
Övrigt
Möte om Kostutredningen
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) informerar om att hon har varit på ett möte
angående kostutredningen.
-----------------------------Billy Peltonen (S) ställer en fråga om den interna kontroll planen.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen återkommer med redovisning i
augusti.
----------------------------Bengt Jonsson (FP) tar upp att han har påtalat för Affärsverken svårigheten
för personer som sitter i rullstol att ta sig ombord på skärgårdstrafikens
båtar.
_________________

22 maj 2013
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§ 29
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 43 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 44 Kommunala val
§ 48 Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunsstyrelsen
§ 80 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
§ 81 Förslag med anledning av förstudie Konkurrensutsättning Kostenheten
§ 97 Avrapportering åtgärder Handikappnämnden
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2013-04-22, målnr. 151-13
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-04-03
___________________
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§ 30
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 8 maj 2013
b) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 §, LSS, kvartal 1
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9
§, kvartal 1
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

17 juni 2013
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 17 juni 2013
§ 31 Handikappnämndens kvalitetspris 2012
§ 32 Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför Kompiskortet
§ 33 Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 31 maj 2013
§ 34 Svar avseende – Granskning av styrning och uppföljning av de koncernövergripande
personalpolitiska verksamhetsmålen
§ 35 Val av en ledamot till Handikappnämndens arbetsutskott Utgår
§ 36 Övrigt
§ 37 Meddelanden
§ 38 Frågor
§ 39 Delegeringsbeslut
§ 40 Sommarhälsning
___________________

17 juni 2013

Tid och plats Måndagen den 17 juni 2013, kl. 09:10 – 10:35 på Karlskrona
Kompetenscenter, Gullberna park, lokal Kungsholmen
Beslutande
Ledamöter

Ordförande Anna Ekström (FP)
2:e vice ordf Fredrik Wallin (S)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Justering
Justerare

Bengt Jonsson(FP)
Maj Olsson(C)
Laila Johansson(S)
Lena Klintefors(S)

Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Peter Holmström, fritidskonsulent §§ 31-32, kl. 9:10 - 9:55
Anna Gustafsson, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare
Liselott Lindvall, vik nämndsekreterare
Vibeke Clegg Jensen, verksamhetschef
Berth Martinsson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Jeanette Karlsson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Linda Olsson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Carina Åkesson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Niklas Lindgren, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25

Göran Roos

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Göran Roos

§§ 31 - 40

2 (17)

17 juni 2013

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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HN.2009.214.029

§ 31
Handikappnämndens kvalitetspris 2012
Ordförande delade ut 2012 års kvalitetspris.
Följande verksamheter har utsetts till vinnare av 2012 års kvalitetspris:
1:a pris om 10 000 kronor utdelades till Ringövägen 40.
2:a pris om 8 000 kronor utdelades till Trossö 2, personlig assistans.
3:e pris om 6 000 kronor utdelades till Augerumsvägens gruppboende.
Juryn ger följande motivering till pristagarna:
Ringövägen 40
Ni har gjort en resa från Ringöhemmet till det särskilda boendet på
Ringövägen. Det är också en resa från grupp till individuellt anpassat och
personligt utformat stöd.
Genom att utveckla ert arbete avseende sysselsättning och arbetsmiljö har
ni skapat en säkrare miljö för er som personal och en utvecklande miljö för
brukarna.
Trossö 2, Personlig assistans
Genom en god analys, tillsammans med brukaren, har ni lyckats skapa ett
målarbete med fokus på delaktighet och makt över sitt liv.
Ni har lyckats skapa en röd tråd, från brukarens behov till hur ni utför ert
stöd. Här har allt från vikariehantering till språk, varit viktiga ingredienser.
Augerumsvägens gruppboende
För ert arbete med kost och hälsa tilldelas ni kvalitetspris. Arbetsgruppen
har visat att systematik och uthållighet är grunden till bra resultat. Ni har
skapat mål kring en ny fråga, en fråga som engagerar många men som få
lyckats så bra med.

Forts.

17 juni 2013
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§ 31 forts
Handikappnämndens kvalitetspris 2012
Hedersomnämnanden
Samtliga hedersomnämnanden går till arbetsplatser som sedan tidigare
presterat på en hög kvalitativ nivå och som fortsatt visat på uthållighet och
fortsatt strävan mot utveckling.
Personlig assistans barn 3 000 kr
Ni har genom ett utvecklat samarbete med skola, hem, kortids och andra
assistenter, skapat en trygghet för de barn ni stödjer. Ni har skapat en
helhetssyn i den verksamhet som störst behov av detta, vilket har inneburet
att barn, föräldrar och anhöriga känner både stabilitet och kontinuitet.
Socialpsykiatriska mobila teamet 3 000 kr
Ni har under lång tid visat på mycket goda resultat. Ni har fortsatt eran
strävan mot en allt bättre kvalitet i er verksamhet och för de brukare ni
stödjer. Detta har bland annat resulterat i egna brukarenkäter och uppstart
av nya träffpunkter.
Jobbcenter/IPS 3 000 kr
Ni har lyckats med det som är något av det svåraste som kan göras i
dagens samhälle. Att få människor som stått längst ifrån arbetsmarknaden
att känna sig som viktiga personer i ett förvärvsliv.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

17 juni 2013

Diariet
Kommunsstyrelsen
Idrott- och Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Ledningsgruppen
Team Arbete och fritid
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HN.2013.156.810

§ 32
Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet
Peter Holmström, fritidskonsulent, föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har sedan en tid tillbaka arbetat med konceptet
kompiskort. Förvaltningen ser att det principiellt är en fråga för föreningsoch kulturlivet eftersom de äger de arrangemang som kompiskortet ska
gälla för. Enligt bifogad skrivelse konstateras dock att administration kring
kompiskort kan hanteras av handikappförvaltningen.
Med hänsyn till att förvaltningen redan arbetar med frågan och att kontakter
är tagna med andra berörda förvaltningar, känns det lämpligt att
handikappförvaltningen fortsätter driva ärendet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen att
fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med Idrottoch fritidsförvaltningen samt Kulturförvaltningen.
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå för Idrott- och Fritidsförvaltningen och
Kulturförvaltningen att alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd
från Karlskrona kommun går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje
förenings förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslaget
tilläggsyrkande.

Forts.

17 juni 2013
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§ 32 forts.
Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet
Handikappnämnden beslutar således
1. att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen
att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med
Idrott- och fritidsförvaltningen samt Kulturförvaltningen, samt
2. att föreslå för Idrott- och Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona kommun
går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje förenings förutsättningar
vid arrangemang där man tar inträde.
____________________

17 juni 2013

Diariet
Kommunsstyrelsen
Revisorerna
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.553.042

§ 33
Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 31 maj 2013
Handikappnämnden redovisar per siste maj 2013 ett underskott mot budget
på 1 400 tkr. Resultatet utgörs i första hand av ett överskott mot intäkter på
5 300 tkr samt personalkostnader på minus 5 900 tkr.
För posten intäkter redovisas bl.a. 4 platser som säljs till andra kommuner
och som ger ett överskott mot budget. Intäkterna är inte budgeterade p.g.a.
att de kan avslutas med 3 månaders varsel och redovisas därmed som ett
överskott.
Personalkostnaderna redovisar ett större underskott och beror på ett antal
faktorer; Ca 2,0 mnkr utgörs av s.k. tillfälliga personalförstärkningar inom
områdena för särskilt boende
( handikappomsorg, korttidsvistelse samt psykiatri) och kvarstår som
tidigare enligt följande;
-Personalresurser kopplat till insats och brukare ( rätt insats på rätt plats)
-Förstärkning pga. stora somatiska vårdbehov ( vård i livets slutskede)
-Nystartat boende / flyttad verksamhet, förstärkning en brukare
(Drottninggatan)
-Speciallösningar pga. brist på boenden, insatsen får utföras till betydligt
högre kostnad i väntan på ny gruppbostad
Den återstående delen för personalen på 4,0 mnkr utgörs bl.a. av sänkt
budget för arbetsgivareavgifter (också minskad kostnad), startboendet på
kungsmarken som var öppet ett par månader där kostnaden inte är
budgeterad samt några ytterligare verksamheter som redovisar mindre
underskott. I övrigt arbetar samtliga enheter med att justera budgeten
utifrån den reserv på 3 % som tillskapades inför verksamhetsåret 2013
avseende personalresurser.

Forts.

17 juni 2013
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§ 33 forts.
Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 31 maj 2013
Prognos; efter februari lades en prognos på – 6 500 tkr som månaden efter
reviderades till – 9 000 tkr. Detta med anledning av tillkomna placeringar
samt personalförstärkningar. Under mars månad har ett antal
kostnadsreducerande åtgärder tagits fram som bl.a. syftar till att minska/ ta
bort personalförstärkningarna.
Dessa åtgärder beräknas ge ca 7 300 tkr vilket ger vid handen en prognos
på – 1 650 tkr. Av erfarenhet är det bra att ta höjd och räkna in risker som
oförutsett kan dyka upp i verksamheterna, därför beräknas prognosen till –
2 000 tkr för helår 2013.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag.
____________________

17 juni 2013

Diariet
Kommunsstyrelsen
Revisorerna
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.431.007

§ 34
Svar avseende – Granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen
Claes Wiridén, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
kommunen genomfört en granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska målområdena. Syftet har varit att
klarlägga hur kommunstyrelsen och förvaltningarna arbetar för att uppfylla
målen samt om arbetet sker systematiskt. Fördjupad granskning har bland
annat skett vid Handikappförvaltningen.
Revisionen ger följande rekommendationer inför det fortsatta arbetet:
- Säkerställ att fullmäktiges personalpolitiska verksamhetsmål stäms av och
när det är relevant behandlas i nämndernas mål- och åtgärdsplaner.
- Utveckla verksamhets- och aktivitetsplaner så att de tydliggör de viktigaste
strategierna/aktiviteterna för att nå de personalpolitiska verksamhetsmålen.
- Utveckla strategier och eventuellt alternativa insamlingsmetoder för att
säkre en hög svarsfrekvens i medarbetarundersökningen
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med sitt målarbete och tar fram
målområden/mål och aktiviteter som, bland annat, skall bära mot de av
fullmäktige beslutade personalpolitiska målen. Förvaltningen har analyserat
de övergripande målsättningarna och brutit ner dem till målområden/mål
och aktiviteter som återfinns i Handikappförvaltningens styrkort. Genom ett
systematiskt arbete avseende:
- Arbetsmiljö
- Uppdragsbeskrivningar
- Årsarbetstidsavtal
- Kvalitetskriterier
Forts.

17 juni 2013
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§ 34 forts.
Svar avseende – Granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen
Har förvaltningen täckt in de av fullmäktige beslutade målen avseende:
- Frisknärvaro ska öka
- Sjukfrånvaron ska minska
- Andelen timavlönade skall minska
De områden där förvaltningen redan idag lever upp till kommunfullmäktiges
målsättningar har inga särskilda mål:
- Önskad sysselsättningsgrad skall införas i all verksamhet
- Alla som har en fast anställning och önskar jobba heltid ska erbjudas en
heltidsanställning.
En analys av anledningen till att man inte arbetar den sysselsättningsgrad
man skulle vilja, genomförs efter varje medarbetarenkät.
Förvaltningen ser behov av att ta fram aktiviteter som bär mot att
svarsfrekvensen i vår medarbetarenkät ökar. Inför målarbete 2014 kommer
svaren i medarbetarenkät för 2013 inarbetas och tas med som särskilt
målområde.
. Vid genomgång av lönesättning inom förvaltningen framkom inga osakliga
skillnader mellan män och kvinnor, varför vi inte valt att lägga fokus på
detta område. Det är ett normalt förfarande att detta görs vid de årliga
revisionstillfällena.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att godkänna skrivelsen som svar till kommunrevisionen.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

17 juni 2013

§ 35
Val av en ledamot till Handikappnämndens arbetsutskott
Ärendet utgår.
___________________
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§ 36
Övrigt
Ordförande lyfter frågan om någon av nämndens ledamöter kan gå på mötet
avseende Kostutredningen istället för Inga Lill Siggelsten Blum (KD) som har
förhinder. Bengt Jonsson (FP) ersätter vid mötet.
----------------------------------------Förvaltningschefen tar upp vissa frågor kring budget 2014 och eventuellt stopp
av nybyggnation av särskilt boende Mölletorp.
----------------------------------------Ingela Abramsson (C) lyfter en fråga om semestervikarier i Handikappförvaltningen.
Förvaltingschefen svarar.
-----------------------------------------Billy Peltonen (S) lyfter en fråga om områdeschefer i beredskap.
Förvaltingschefen svarar.
-------------------------------------------

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
_________________________

17 juni 2013
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§ 37
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2013
§ 65 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen,
Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö- och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 66 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Handikappnämnden.
§ 69 Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun.
§ 73 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 2014-2016.
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2013-06-03, mål nr 666-13
Socialstyrelsen
SOSFS 2013:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om
anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
SOSFS 2013:4 Ändring i förskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg
inom hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2013:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2013:7 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering
och journalföring i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2013:8 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
SOSFS 2013:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om
lex Sarah.
SOSFS 2013:18 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om
anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område.
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-04-30
___________________

17 juni 2013

15 (17)

§ 38
Frågor
Billy Peltonen (S) ställer en fråga om redovisning av den interna kontrollplanen.
Förvaltningschefen svarar.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
______________________

17 juni 2013

16 (17)

§ 39
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 5 juni 2013
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från april och maj 2013
c) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL i form av
ledsagning.
d) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 9:3 Ledsagarservice
e) Yttrande avseende utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
_________________

17 juni 2013
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§ 40
Sommarhälsning
Ordförande önskar förvaltningens medarbetare och nämndens ledamöter en
skön sommar.
____________________
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Sammanträdesprotokoll

Tid och plats Torsdagen den 5 september 2013, kl. 09.00 - 10.05 på Karlskrona
Kompetenscenter, Gullberna park, lokal Oskarsvärn 1
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
Inga Lill Siggelsten Slum (KO)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roas (SO)
Jenny Bard (S)
Lena Klintefors (S)

BengtJonsson(FP)
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SO)
Claes Wiriden, förvaltningschef
Anna Gustafsson, controller
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare

Inga Lill Siggelsten Slum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Sammanträdes protokoll

HN.2013.319. 759

§ 41
Konsekvenser avseende sänkning av nivåbedömningssystemet

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen fick på Handikappnämnden den 22 maj 2013
uppdraget att beskriva hur en sänkning i nivåbedömningssystemet med 1
650 000 kronor för att få en budget i balans påverkar verksamhetens mål
och kvalite.
Konklusionen är att utöver grundläggande behov skulle väldigt få övriga
aktiviteter kunna genomföras. Lagen om stöd och service, LSS , talar om att
leva som andra. Detta bedömer förvaltningen att man inte kan leva upp till
om en minskning av stödet genomförs enligt ovan princip. Om man sänker
nivåbedömningssystemet så ökar tilläggsinsatser istället.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott
föreslå handikappnämnden besluta
att ta informationen till protokollet och uppdra till förvaltningschefen att vidta
och återkomma med andra åtgärder för att komma med en budget i balans
2013 och återrapporteras till nämnden i oktober
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag

Sigo.ft
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Sammanträdesprotokoll

HN .2013.142.042

Diariet
Ledningsgruppen

§42
Redovisning avseende intern kontroll handkassor samt brukarkassor

Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.

Granskning av hur de kontanta medel som finns på boenden samt i daglig
verksamhet/syselsättning redovisas och hanteras. Granskning gäller såväl
handkassor som brukarnas egna medel. Intern kontroll ska utföras på två
boenden samt en daglig verksamhet per termin.
Vidare informeras om att handkassor ska ersättas av inköpskort från
American Express och därmed kan rutinen för intern kontroll av handkassor
komma att ändras till nästa år.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

I
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Sammanträdesprotokoll

HN.2013.318.040

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Revisorerna
Områdeschefer

§ 43
Förslag till utredningsuppdrag av faktiska kostnader för personlig
assistans enligt LSS
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.

Motiv att se över ersättning:
•

•
•

•
•
•

Att den genomsnittliga kostnaden för att verkställa personlig
assistent enligt LSS bedöms vara lägre än för personer med
ersättning från Försäkringskassan.
Att den verkliga kostnaden för assistans bättre kan överensstämma
med ersättnings storlek
En skälig kostnad bör motsvara en rimlig ersättning för utförd
assistans och bör således inte vara schabloniserad oberoende av
vilka kostnader för assistansen som utföraren haft
Anpassning utifrån när assistansen faktiskt utförs dag/kväll/natt/helg
Skäliga kostnader ska inte heller innebära överkompensation
Anpassning från Försäkringskassans schablonersättning till
kommunens egenkostnad?

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott
föreslå handikappnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna att betala ut faktiska/skäliga kostnader per timma, till privata- och kommunala utförare och
redovisa detta vid nämndens sammanträde den 31 oktober
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

HN. 2012.533.042

§44
Budgetuppföljning per den 31 juli 2013
Controller Anna Gustafsson informerar om budgetuppföljning per den 31
juli 2013 med ett resultat på 372tKr i underskott. Ett flertal av de
kostnadsreducerande åtgärder som tidigare föreslagits har gett effekt och
Handikappförvaltningens resultat för 7 månader hittills är ganska positivt.
Exempel på kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits är att sänka
stödet och stävja personalförstärkningar samt erbjuda brukare
verkställighet på annan ort. Trots ett ganska positivt ekonomiskt läge per
juli så kvarstår prognosen på -2,0 mnkr med anledning av tidigare
erfarenheter där verksamheten ofta är ytterst föränderlig efter sommaren.

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens arbetsutskott
föreslå Handikappnämnden besluta
Att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2013 samt uppdra åt
förvaltningschefen att återkomma med åtgärder för att komma med en
budget i balans 2013 till nämnden den 3 oktober
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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Kontaktpolitiker
Ärendet utgår
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§46
Övrigt
Ordförande informerar om att på HNAU den 22 augusti 2013 bestämdes
ändrat datum för årets sista arbetsutskott till den 28 november och nämnd
till den 12 december 2013 då varken ordförande eller 1:e vice ordförande
kunde närvara vid tidigare bestämt datum.

Fråga ställs om förlorad arbetsförtjänst vid inställt möte.
Ordförande svarar.

Förvaltningschef Claes Wiriden informerar om att det eventuellt kan bli
ökade kostnader inom psykiatri mot slutet av året.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§47
Meddelande
Kommunfullmäktige
2013
Karlskrona kommun i siffror, befolkningsprognos för Karlskrona kommun
2013 - 2022
§ 87 Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
§ 88 Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma
en resultatförbättring redan år 2013
§ 89 Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel .
Kommunstyrelsen
2013
§ 136 Försäljning av tomt för särskilt boende inom del av Spandelstorp 5:4,
Västra Gärde
Socialstyrelsen
SOSFS 2013:24 Ändring i föreskrifterna (SOFS 2003:15) om
socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i
familjehem eller annat enskilt hem
SOSFS 2013: 1 Ekonomiskt bistånd
SOSFS 2013:20 Provtagning vid utredning av faderskap
SOSFS 2013:22 Katastrofmedicinsk beredskap
SOSFS 2013:23 Ändring i föreskrifterna (SOFS 2007:2) om utbyte av
sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-05-21
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§ 48
Frågor

Inga frågor har inkommit till dagens möte.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§ 49
Delegerings beslut

a) Arbetsutskottet protokoll från den 22 augusti 2013
b) Beslut enligt Sol och LSS från biståndsavdelningen från juni och juli
2013
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §)av ej verkställda beslut inom LSS 9§
d) Yttrande över detaljplan för Nordstjärnen 32 m.fl. på Trossö Karlkrona
kommun, Blekinge Län
e) Yttrande över planprogram för Mölletorp 6:13m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

Sign.
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 3 oktober 2013

§ 50 Niklas Lindgren presenterar sin verksamhet
§ 51 Åtgärder för en budget i balans

§ 52 Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
§ 53 Länsgemensamma samverkansavtal

§ 54 Kontaktpolitiker
§ 55 Förslag på datum för AU och nämnd 2014
§ 56 Nyckeltal för perioden fram till den 31 juli 2013

§ 57 Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014-2020
§ 58 Övrigt
§ 59 Meddelanden

§ 60 Frågor
§ 61 Delegeringsbeslut
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Tid och plats Torsdagen den 3 oktober 2013, kl. 09:00 - 11 :25 på Karlskrona
Kompetenscenter, Gullberna Park, lokal Oskarsvärn 1
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1 :e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Laila Johansson (S)
Anna Stridsjö (M)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

BengtJonsson(FP)
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SO)
Claes Wiriden, förvaltningschef
Niklas Lindgren, områdeschef
Anna Gustafsson, controller
Lena Oehlin, personalspecialist§ 56 - § 61
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare

Tjänstemän

Justering
Juste rare

Cecilia Abrahamsson

Underskrifter
Sekreterare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KO)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SO)

tJAA~(

Liselott Lindvall
Ordförande

Justerare
Cecilia Abrahamsson
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den o/10 2013 anslagits på kommunens
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Liselott Lindvall
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§ 50
Niklas Lindgren presenterar sin verksamhet
Områdeschef Niklas Lindgren berättar om sina verksamheter:
boende/boendestöd funktionshindrade LSS och Sol, dvs Mobila
Socialpsykiatriska teamet (SPT) och Mobila Neuropsykiatriska teamet/HOteamet(Npf/HO).
Stödet i de olika boendeformerna är ett socialt och pedagogiskt stöd som
ges individuellt och utformas tillsammans med brukaren.
Teamen arbetar utifrån balanserade styrkort som leder verksamhetens
arbete framåt. All personal är delaktig vid formulering av mål.
SPT är indelat i två grupper, Centrumgrupp och Yttergrupp. Antalet brukare
i SPT i januari 2013 var 83 stycken och i augusti 2013 103 stycken.
Npf/HO teamet arbetar med både Npf-brukare och HO-brukare. Antal
brukare i januari 2013 var 63 stycken och i september 2013 83 stycken
varav 73 stycken är Npf-brukare och 10 stycken är HO-brukare.
Under 2013 har de bland annat arbetat med Topor-projektet och en årlig
inventering av PRIO-pengar samt har kontinuerliga träffar med
KvalitetsSäkringsSamordnarna (KSS).

I framtiden ska de utöka samarbetet mellan teamen , gör personalen ännu
mer kostnadseffektiv och utöka samarbetet med Landstinget, exempelvis
SIP.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

Sign.
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HN.2013.447.042

§ 51
Åtgärder för en budget i balans
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Sedan tidigare har det gjorts ett antal åtgärder för att minska det
prognostiserade underskottet förvaltningen haft. Eftersom förvaltningen
sedan lång tid, systematiskt arbetat med rationaliseringar i verksamheten,
finns det nu väldigt få åtgärder av allmän och övergripande karaktär. Det är
fortsatt så att förvaltningen ser svårigheter att sänka bemanning i
verksamheten.
Prognosen per den siste augusti 2013 visar på ett underskott motsvarande
5 Mkr. Efter ett antal direkt vidtagna åtgärder blir den faktiska prognosen
3,5 mkr där prognossänkningen är kopplad till ett aktivare arbete med
vikariehantering i vissa specifika projekt samt en översyn hur arbetet med
vissa projektmedel fortgår.
Fortsatta åtgärder på kort sikt (2013) är:
Förvaltningen kommer under den sista delen av året arbeta med att
optimera vikarietillsättningen.
Kompetensutveckling och inköp kommer att hållas till ett minimum.
Inköp som skett på ordinarie drift och som kan vara en investering skall
bokas om.
Sammantaget skulle dessa kortsiktiga åtgärder kunna minska underskottet
med 0,5 Mkr.
Fortsatta åtgärder på lång sikt (2014) är:
Utreda behovet av boende för barn och unga 9:8
Utreda möjligheten till att betala ut faktiska kostnader för personlig
assistans enligt LSS
Se övernattbemanningen i förvaltningen
Strategiskt arbete kring personer med största behoven
Strategiskt arbete kring externa placeringar
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§ 51 forts
Åtgärder för en budget i balans
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta

att ta informationen till protokollet och uppdra åt förvaltningen att arbeta
vidare med de åtgärder som kan ge effekt på lång sikt.
att fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för
2013

Sign.
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HN.2012.533.042

§ 52
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per augusti ett underskott. De negativa
posterna för personal och övrig drift balanseras upp av ett större överskott
mot intäkter.
Förvaltningen har hittills under 2013 haft en något lugnare period med
mindre volymökningar än tidigare. Framtagna åtgärder för att få en budget i
balans vid årets slut finns direkt utlagda i verksamheterna om att sänka/ta
bort extra stödinsatser som inte är finansierade inom budgetramen. Även
andra åtgärder och uppdrag i verksamheterna har tagits fram för att minska
det beräknade underskottet.
Dock står förvaltningen fortsatt inför stora utmaningar under hösten 2013
för att såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt kopplat till brukarnas
behov, så effektivt som möjligt hantera kommande behov av stöd men
också volymökningarna som blivit permanenta i förvaltningens
verksamheter.
Prognosen för Handikappförvaltningen har ändrats något sedan
föregående delårsbokslut. Vid genomgång och sammanställning av alla
enheters aktuella resultat som kända/väntade förändringar under hösten,
försämras därför prognosen från tidigare lämnad -2,0 mnkr till 3,5 mnkr.

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens arbetsutskott
föreslå Handikappnämnden besluta
att godkänna delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
att överlämna delårsrapporten till revisionen

Sign.
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§ 52 forts
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
att ta informationen till protokollet och uppdra till förvaltningschefen att
fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för 2013.
att Handikappnämnden hemställer till Kommunstyrelsen om ett tillskott om
3 Mkr för att nå en budget i balans 2013
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag

Sign.
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§ 53
Länsgemensamma samverkansavtal

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Representanter för länets kommuner och landstinget har tagit fram avtal
om samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar enligt följande:
•

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18
års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov
av insatser från båda huvudmännen.

•

Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens arbetsutskott
förslå handikappnämnden besluta
att för handikappförvaltningens del fastställa länsövergripande
samverkansavtal rörande vuxna och barn
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

§ 54
Kontaktpolitiker

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet och förevisar ett förslag till
fördelning av kontaktpolitiker till de olika verksamheterna.
Ordförande Anna Ekström föreslår att man vid första tillfället blir inbjuden
av områdescheferna för att säkerställa att mötena blir av. Tidigare har det
legat på politikernas ansvar att ta kontakten och boka möten. Båda
alternativen ska vara möjliga i framtiden .
Handikappnämnden beslutar

att ta informationen till dagens protokoll

Sign.
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HN. 2012.410.006

§ 55
Förslag på datum för AU och nämnd 2014

Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
På Handikappnämndens arbetsutskott lämnades ett förslag på
sammanträdestider för arbetsutskottet och handikappnämnden gällande
2014, med hänsyn tagen till de tider som ekonomisystemen har.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

§ 56
Nyckeltal för perioden fram till den 31 juli 2013
Personalspecialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Handikappförvaltningens nyckeltal gällande personaluppföljning 1
december 2012 till 31 juli 2013 innebär följande:
Ökat med ca 50 medarbetare på tillsvidareanställda sedan föregående år.
Ökat ca 14 medarbetare på visstidsanställda sedan föregående år. Har fler
provanställningar och vikariat också. Minskat timalönade. Minskat succesivt
sedan 2011 med PAN-anställda. Övertid/fyllnadstid lika sedan tidigare år.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad ca 92 procent - stabilt sedan 2011.
Två sjukdagar mer per år 2013 än tidigare - trend i samhället. Mest har
sjukskrivningar 14-90 dagar ökat och ökningen störst i intervallet 30-39 år.
Frisknärvaron har endast minskat en procent och 62,56% är friska under
mätperioden.
Fråga ställdes om att medvetandegöra könsskillnader som
personalspecialist Lena Dehlin får ta med sig till annat tillfälle.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
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Diariet

§ 57
Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014- 2020

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Förslaget till internationellt program för Karlskrona kommun 2014 - 2020
har tagits fram i samverkan med de förvaltnings- och
bolagsrepresentanter som ingår i kommunens nätverk för internationellt
arbete.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta

att godkänna förslaget till Internationellt program för Karlskrona 2014 2020
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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Diariet

§ 58
Övrigt
Inga Lill Siggelsten Slum har besökt DHR:s information om nya hjälpmedel.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

Sig n.
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§ 59
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 158 Resepolicy för Karlskrona kommun

Kammarrätten i Jönköping
Dom 2013-08-29 Mål nr 1852-13
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 13:44

Sign.
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§ 60
Frågor
Inga Ull Siggelsten Slum lyfter frågan om inbjudningar som mottages är
otydligt adresserade i den mening att man kan ha svårt att utläsa i vilken
egenskap inbjudan har sänts till vederbörande.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sign.
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§ 60
Delegeringsbeslut

a) Arbetsutskottet protokoll från den 19 september 2013
b) Beslut enligt Sol och LSS från biståndsavdelningen från augusti 2013
c) Skrivelse HN.2013.391.108
d) Svar skrivelse HN.2013.391.108
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten

Sign.
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 12 december 2013

§ 62 Presentation av Kostutredningen
§ 63 Awikelserapportering för år 2012
§ 64 Redovisning av internkontroll
§ 65 Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt brandskyddsarbete
§ 66 Uppföljning personal per den 30 september 2013
§ 67 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013
§ 68 Information om pågående budgetarbete
§ 69 Övrigt
§ 70 Meddelanden
§ 71 Delegeringsbeslut

§ 72 Julhälsning

Sign.
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Tid och plats Torsdagen den 12 december 2013, kl. 08:40 - 11 :30, lokal Oskarsvärn 1,
Karlskrona Kompetenscenter, Gullberna Park
Beslutande
Ledamöter

Ordförande Anna Ekström (FP)
1:e vice ordf Ingalill Siggelsten Blum (KO)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lena Klintefors (S)
Göran Roos (SO)

Övriga närvarande
Ersättare

Bengt Jonsson (FP) § 63 - 72
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SO)

Tjänstemän

Claes Wiriden, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Anna Gustafsson, controller
Ronnie Åbrandt, konsult § 62
Liliann Bjerström, utvecklingsstrateg § 62
Ann-Britt Mårtensson, MAS § 62 - 63
Lena Oehlin, personalspecialist
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare

Övriga

Börje Oovstad, förtroendevald

Justering
Juste rare

Gerd Sjögren
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Underskrifter

§§ 62 - 72

Sekreterare

Ordförande

Juste rare

u a·z;;;sten

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den /q/ä..-2013 anslagits på kommunens

Liselott Lindvall
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Diariet
Ledningsgruppen

§62
Presentation av Kostutredningen
Konsult Ronnie Åbrandt och utvecklingsstrateg Liliann Bjerström föredrar
ärendet.
Kommunledningen har haft i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram ny
måltidspolicy, genomföra organisationsöversyn av serviceförvaltningens
kostenhet samt ta fram förslag till ny debiteringsprincip.
Målsättningen är enkel och kostnadseffektiv kostnadsredovisning av
Kostenhetens tjänster.
Förslaget för ny debiteringsprincip innebär att Serviceförvaltningen/
Kostenheten tillhandhåller och bekostar genom anslag den del av
måltidsverksamheten till förskola, fritidsverksamhet, grundskola,
gymnasium, äldreomsorg och handikappomsorg, som tillhandahålls på
daglig basis. I grundservicen ingår även omsorgsmåltider.
Förvaltningschef Claes Wiriden informerar om att det för
Handikappförvaltningens del handlar om ca 65 000 portioner.
Bo Blomqvist ställer fråga om systemet redan tillämpas i någon kommun
och svaret från konsult Ronnie Åbrandt är Allingsås.
Utvecklingsstrateg Liliann Bjerström efterfrågar återkoppling från
Handikappnämnden i frågan och önskvärt är att frågan lyfts på
nästkommande nämnd.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Diariet
Ledningsgrupp
Områdeschefer

§63
Awikelserapportering för år 2012
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för "Lokal
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg". De reviderade
riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikselshantering där
riskbedömning av medicinska avvikande händelser skall göras av
tjänstgörande sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av
awikelser. Även fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för
fallanalys har tagits fram.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson redogör för
inkomna rapporter för år 2012. Det har även gjorts en kvalitetssäkring av
registreringen i databasen av fall och avvikelser. Siffrorna redovisas med
jämförelse med 2011 .
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson får en fråga av
Ingalill Siggelsten Slum om hur glömd dos följs upp och svarar att
sjuksköterska alltid kontaktas för bedömning. Ingalill Siggelsten Slum
förtydligar att hon undrar om det följs upp var och när det glöms och får till
svar att med ett digitalt system för rapportering kommer man kunna göra
det och man ska börja arbeta med ett sådant system under det kommande
året.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Diariet
Ledningsgrupp
Områdeschefer

§ 64
Redovisning av internkontroll

Myndighetschef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Enligt Handikappförvaltningens interna kontrollplan för uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten ska en granskning av utvalda
ärenden ske två gånger per år, i april och september.
Internkontrollen har genomförts utifrån en granskning av handläggningstid ,
verkställighetstid, om genomförandeplan har upprättats, social
dokumentation och dokumentation av den enskildes delaktighet samt det
som i övrigt framkommit under granskningen av ärendena. Tio slumpvis
utvalda ärenden har granskats.
Som vid tidigare genomförd internkontroll i april 2013 visar granskningen
bland annat att det finns brister gällande upprättade genomförandeplaner,
dokumentation om genomförandeplan och uppföljningar samt i övrigt kan
den sociala dokumentationen i verksamhetssystemet förbättras .
Handläggningstider och verkställighetstider är rimliga.
Förslag till åtgärder är bland annat en utbildning i social dokumentation för
verksamhetens personal, framtagning av en förvaltningsövergripande rutin
för social dokumentation samt en genomförandeplansmall och rutiner och
manual för den samma.
Anders Ovander ställer en fråga om hur krav på dokumentation tas emot av
personalen och myndighetschef Ingrid Karlsson svarar att det är
efterlängtat med ett gemensamt sätt att göra exempelvis
genomförandeplaner på.

illfti KARLSKRONA
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§ 64 forts
Redovisning av internkontroll

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
att förvaltningen återrapporterarr vidtagna åtgärder till nämndens
sammanträde i april 2014

Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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HN.2013.142.042

§ 65
Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt
brandskyddsarbete
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Ett av uppdragen i handikappförvaltningens interna kontrollplan avser
kontroll av det Systematiska Brandskyddsarbetet. I varje verksamhet ska
det finnas minst ett brandombud utsett som ska ha genomgått
grundläggande brandutbildning samt utbildning för brandombud. Det är
områdeschefens ansvar att se till att detta finns.
Den interna kontrollen har under hösten fortsatt genom besök på två
dagliga verksamheter/sysselsättning. Vid besöken har brister framkommit
framför allt gällande kontinuerlig uppdatering av brandskyddspärmen,
dokumentation av incidenter och genomföra brandutbildningar för till
exempel vikarier och för personal med andra anställningsformer.
Ett av höstens besök gjordes på Jänkeberga dagcenter, där
Räddningstjänsten var närvarande för att göra formell tillsyn vid besöket.
Vid tillsynen framkom brister som bör åtgärdas där ansvaret åligger både
fastighetsägare och verksamhet. Förvaltningschef Claes Wiriden informerar
att vissa åtgärder redan vidtagits på Jänkeberga. Han informerar också om
att forum för brandskyddsombud är önskevärt att skapas.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll, samt
att förvaltningen återrapporterar till nämnden juni 2014 vilka åtgärder,
generella och specifika, som vidtagits
att återrapportera till nämnden i februari 2014 om Jänkeberga

Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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Diariet
Ledningsgrupp

§ 66
Uppföljning personal per den 30 september 2013
Personalspecialist Lena Dehlin informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2012 - 30 september 2013 jämfört med
motsvarande period på de två föregående åren.
Antalet medarbetar med månadslön har under det senaste året ökat med
51 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställa medarbetare. Den 30
september 2013 uppgick andelen tillsvidareanställda män med månadslön
till 18,5 % och andelen visstidsanställda män motsvarar 29 % av
medarbetarna. Män har något högre genomsnittlig sysselsättningsgrad än
kvinnor.
Den totala sjukfrånvaron har, jämfört med föregående år, ökat med 2,45
dagar per anställd och uppgår till 16,74 dagar per anställd . Jämfört med
föregående år har sjukfrånvaron ökat i samtliga åldergrupper och mest i
åldern 60 - 67 år samt 30 - 39 år. Ingalill Siggelsten Slum undrar om man
kan se om siffrorna för sjukfrånvaro är arbetsrelaterade eller beror på annat
och får svar från personalspecialist Lena Dehlin.
Frisknärvaron i Handikappförvaltningen är något högre än i Karlskrona
kommun totalt.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Diariet
Ledningsgrupp
Revisionen

§ 67
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013
Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 31 oktober ett underskott mot
budget på -4,6 mnkr. Resultatet liknar därmed föregående månads
budgetuppföljning. Arets tio första månader har varit lugnare för
Handikappförvaltningen än motsvarande period 2011 och 2012.
Personalkostnader och övrig drift redovisar båda ett större underskott som
tills vissa delar balanseras upp med posten för intäkter som redovisar ett
plus. Intäkterna består av platsförsäljning. Personalkostnaderna har till stor
del planat ut efter semestrarna, en något förhöjd timlön ses dock
fortfarande. När det gäller övrig drift sker bland annat omfördelningar inom
Personlig assistas och inom hemtjänsten sker förändringar där timmarna nu
åter ökar igen. Externa placeringar har också tillkomit under året där effekt
nu kan ses på det ekonomiska resultatet.
Då handikappförvaltningen inte kunnat utöka verksamheten med två nya
gruppbostäder som planerat, har olika speciallösningar varit nödvändiga för
att kunna verkställa beviljade insatser. Budgeten som avsattes för de två
nya boendena har, för att kunna se den verkliga kostandsutvecklingen,
periodiserats in i budgeten per december månad och faller in i resultatet i
slutet på året.
Med tanke på de kostnadsreducerande åtgärderna som finns utlagda i
förvaltningen , återsökningen av priomedel från Socialstyrelsen samt den
periodiserade budgeten, som infaller i december, bedöms förvaltningen
kunna kvarstå vid föregående månads prognos på -3,5 mnkr för 2013.
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§ 67 forts
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013

Handikappförvaltningen föreslå Handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2013
att förvaltningschefen fortsatt har uppdraget att arbeta för att minska
budgetunderskottet
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningen förslag
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Revisionen

§ 68
Information om pågående budgetarbete
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har ett behov av 14 585 000 kr och får ett tillskott
för 2014 på 4 000 000 kr vilket innebär en differens på 1O 585 000 kr.
Redan vidtagna åtgärder är exempelvis ett uppdrag till myndighetschef
Ingrid Karlsson att utreda personlig assistans enligt LSS, omfördelning av
resurser inom Team Psykiatri samt en minskning av tilldelning med 2-3%.
Möjliga åtgärder är förändringar avseende nya Johannesbergsvägen,
boende för barn och unga enligt 9:8 samt erbjuda flytt då behov finns av
vaken natt.
Controllerna har hittat felaktiga betalningar för platser man inte nyttjat hos
Äldreförvaltningen och där pengar kommer föras tillbaka till
Handikappförvaltningen.
En budget i balans är kravet och det finns ett behov kvar på ca 5 Mnkr då
föreslagna åtgärder är genomförda.
Förvaltningschef Claes Wiriden informerar att Handikappförvaltningen har
en lägre kostnad för hemtjänst och särskilt boende än Sverige i snitt.

Handikappnämnden beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.

Sign.
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§ 69
Övrigt

Förvaltningschef Claes Wiriden informerar nämnden om ett inslag i tvprogrammet Uppdrag granskning gällande anlitandet av företaget
Kommunlex och en specifik konsult, Jonas Reinholdsson.
Handikappförvaltningen i Karlskrona har vid ett tillfälle skickat en
medarbetare på utbildning i Lex Sarah till denne konsult som är erkänt
sakkunnig.

Bengt Jonsson ställer fråga om rutiner för att vända sig till annan LSShandläggare om ursprungliga är frånvarande och får svar från ordförande
Anna Ekström att man får vända sig till annan vid frånvaro.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sign.
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§ 70
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2013
§ 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
§ 112 Miljöprogram för Karlskrona kommun.
§ 125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
§ 127 Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxedebitering
§ 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
september 2013
§ 129 Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet
§ 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid - inför
kompiskort
Kommunstyrelsen
2013
§ 198 Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
utskott
§ 199 Byte av sammanträdesdag

01

Socialstyrelsen
SOSFS 2013:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 2011 :11)
om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.
SOSFS 2013:26 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt
bistånd
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2013-11-04, Mål nr 1744-13
Dom 2013-11-26, Mål nr 1608-13
Kammarrätten i Jönköping
Meddelande 2013-10-31 , Mål nr 1452-13
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§ 70 forts
Meddelanden

Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-09-18
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-10-25
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-08-29
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71
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 17 oktober 2013
b) Beslut enligt Sol och LSS från biståndsavdelningen från september och
oktober 2013
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §)av ej verkställda beslut inom LSS
9§
d) Svar på tillsyn enligt DR.nr 8.4.2-37083/2013
e) Svar på tillsyn enligt DRn. 8.4.2-37595/2013
f) Svar på beslut efter tillsyn enligt Dnr. 8.4.2-37085/2013

g) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:64, Drottningskär, Karlskrona
kommun, Blekinge län
h) Yttrande över förslag till Fördjupning av översiktsplan för skärgården
Karlskrona kommun

Handikappnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

Sign.
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§ 72
Julhälsning
Ordföranden Anna Ekström tackar för året som gått och önskar
Handikappnämnden och Handikappförvaltningen en God Jul.
Inga Lill Siggelsten Slum tackar ordförande Anna Ekström för sitt arbete.

Sign.
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 13 februari 2014
§ 1 Yttrande över begäran om medel från Fembos styrelse
§ 2 Medarbetarenkät
§ 3 Handikappförvaltningens budgetdokument 2014
§ 4 Övrigt
§ 5 Meddelanden
§ 6 Delegeringsbeslut
____________________

1 (12)

2014-02-13
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Tid och plats Torsdagen den 13 februari 2014, kl. 09:05 – 11.35 Karlskrona Kompetens
Center, lokal Oskarsvärn 1, Gullberna park, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
IngaLill Siggelsten Blum (KD)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)

Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Anna Stridsjö (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C) §§ 1 – 3 kl 9.05-11.00
Laila Johansson (S)
Ove Uppgren (SD)

Claes Wiridén, förvaltningschef
Anna Gustafsson, controller §§ 1 - 3 kl 9.05 – 11.00
Lena Dehlin, personalspecialist §§ 1 - 2 kl 9.05-10.00
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef §§ 1- 3 kl 9.05-11.00
Leif Bohman, verksamhetschef §§ 1 – 3 kl 9.05-11.00
Annette Thiman, verksamhetschef §§ 1 – 3 kl 9.05-11.00

Eva Abramsson

2014-02-13
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Liselott Lindvall

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Eva Abramsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Liselott Lindvall

§§ 1 - 6

2014 anslagits på kommunens

2014-02-13
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HN. 2013.594.282

§1
Yttrande över begäran om medel från Fembos styrelse
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet.
Räddningstjänsten Östra Blekinge har gjort tillsyn i september 2013 och
uppmärksammade då brister i brandskyddet gentemot gällande
myndighetskrav.
Ett automatiskt brandlarm med vidarekoppling till larmcentral måste
installeras liksom larm-don i samtliga lägenheter. Fastighetsägaren är
skyldig att se till att fastigheten uppfyller gällande krav vad gäller
brandskydd och är beredd att göra nödvändig investering.
Investeringskostnaden är beräknad till 90 tkr och fastighetsägaren förslår
att det kan erläggas som ett engångsbelopp alternativt tas ut som en ökad
hyreskostnad för Fembo. Fembos styrelse har inkommit med en begäran
att förvaltningen skall ersätta Fembo med motsvarande belopp.
Handikappförvaltningens uppfattning är att detta är en åtgärd som gäller i
var och ens enskilda lägenhet och därmed ska belasta den enskilde
hyrestagaren genom dennes hyra.

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ersätta Fembo för utökade kostnader avseende brandskyddsåtgärder
som härleds till de gemensamma utrymmena.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
____________________

2014-02-13
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§2
Medarbetarenkät
Personalspecialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Medarbetarenkäten skickas ut vartannat år och kom i oktober 2013.
Medarbetarna hade 3 veckor på sig att svara digitalt. På 2013-års enkät var
svarsfrekvensen för Handikappförvaltningen ca 66 % vilket är något lägre
än 2011 då svarsfrekvensen var 69 %. Nytt för denna enkät är att det
endast var 12 frågor mot ett fyrtiotal frågor tidigare. De 9 första frågorna är
SKL:s frågor och de 3 sista är kommunspecifika frågor. Medelvärdet i
svaren är något högre 2013 än 2011.
Första frågan gäller om man upplever sitt arbete meningsfullt och det
instämmer ca 90 % av de svarande att det gör. Andra frågan gäller
huruvida man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete och det instämmer
ca 76 % av de svarande i. Tredje frågan gäller om man ser fram emot att
gå till arbetet och det gör ca 83 % av de svarande. På fråga fyra har ca 71
% av de svarande instämt i att deras närmaste chef visar uppskattning för
deras arbetsinsatser. På fråga fem svarar ca 80 % att deras närmaste chef
visar förtroende för dem som medarbetare och på fråga sex svarar 83 % att
deras närmaste chef ger dem förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. På
fråga sju svarar ca 90 % att de är insatta i arbetsplatsen mål.
Fråga åtta gäller om arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra
sätt och det instämmer ca 68 % med. Fråga nio gäller om man vet vad som
förväntas av en i sitt arbete och det instämmer ca 92 % av de svarande i.
Fråga tio gäller om man oftast hinner med sina arbetsuppgifter inom ramen
för sin arbetstid och det instämmer ca 72 % i. På fråga elva svarar ca 69 %
att de upplever sig fria från psykosomatiska besvär som de relaterar till sitt
arbete och på fråga tolv svarar ca 76 % att de upplever att alla har lika
värde på arbetsplatsen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§3
Handikappförvaltningens budgetdokument 2014
Förvaltningschef Claes Wiridén och controller Anna Gustafsson föredrar
ärendet.
Förvaltningen arbetar med att inom befintliga budgetramar tillhandahålla
bästa möjliga kvalité inom handikappnämndens ansvarsområde.
Handikappnämndens uppdrag och ansvar innebär att 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 omsorgsnämndens reglemente.
Omvärldsanalys är gjord utifrån Karlskrona kommuns vision 2030 och
utifrån den ser handikappnämnden ett antal aktiviteter som behöver
beaktas under den kommande perioden.
Verksamhetsidén styr också mot vision 2030 och Handikappnämnden tar
fasta på begreppet ”det öppna samhället där alla kan leva ett rikt liv”. Det
innebär att ta ett tydligt ansvar för att de resurser vi tilldelats används på ett
sätt som möjliggör att även de personer som Handikappnämnden stödjer
kan få ett rikt liv. Framtidsprogramet som finns för personer med
funktionsnedsättning visar på ett antal temaområden som klart styr mot den
övergripande visionen.
Handikappnämnden har brutit ned de för kommunen övergripande målen
och gjort dem konkreta och tydliga för förvaltningen att arbeta med på sin
nivå.
Nämnden har gjort egna prioritringar och bedömt planerade förändringar
och risker och särskilt förvaltningens riskanalys ska betonas inför
kommande uppföljning av resultatet och eventuella behov av åtgärder
under budgetåret.
Förvaltningen redovisar sin resultaträkning/prognos åren 2012 till 2016
samt personaltal/prognos för samma tid. Det finns även en
sammanställning över aktuell LSS-statistik. Vidare redovisar förvaltningen
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§ 3 forts.
Handikappförvaltningen Budgetdokument 2014
hur man arbetar med balanserad styrning, uppföljningar och
kvalitetsundersökningar samt gör en kort redovisning avseende
Framtidsprogramet, insatser för personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna förelagda internbudget
Tilläggsyrkanden
IngaLill Siggelsten Blum (KD) lämnar två tilläggsyrkanden:
– att nämnden till KS/KF tillskriver att vi ser stora risker i den tilldelade
ramen. Den anses inte vara realistisk och risken för att uppvisa ett negativt
resultat för 2014 är stor.
– att FC återkopplar de uppdrag förvaltningen redan idag jobbar med
angående boendeplanering, externa placeringar och medarbetare o
förvaltningens arbetsmiljö.
Anders Ovander (M) yrkar bifall.
Tilläggsyrkanden
Cecilia Abrahamsson (S) lämnar fem tilläggsyrkanden där Thomas
Karlsson (S) yrkar bifall och ordförande Anna Ekström yrkar avslag.
Socialdemokratiska gruppen begär mötet ajournerat i 7 minuter.
Ordförande ajournerar mötet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Cecilia Abrahamssons tilläggsyrkanden
och finner att nämnden avslår desamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: den som bifaller
tilläggsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej. Följande
röstar ja: Laila Johansson (S), Bo Blomqvist (S), Thomas Karlsson (S), Billy
Peltonen (S), Cecilia Abrahamsson (S) samt Lena Klintefors (S). Följande
röstar nej: IngaLill Siggelsten Blum (KD), Anders Ovander (M), Gerd
Sjögren (M), Eva Abramsson (M), Ingela Abramsson (C), Göran Roos (SD)
samt Anna Ekström (FP).
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Handikappnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att avslå
tilläggsyrkandena.
Handikappnämnden beslutar följande tillägg till
Handikappförvaltningen Budgetdokument 2014
att nämnden till KS/KF tillskriver att vi ser stora risker i den tilldelade ramen.
Den anses inte vara realistisk och risken för att uppvisa ett negativt resultat
för 2014 är stor
att FC återkopplar de uppdrag förvaltningen redan idag jobbar med
angående boendeplanering, externa placeringar och medarbetare i
förvaltningens arbetsmiljö
Handikappnämnden beslutar således med ovanstående tillägg
att godkänna förelagda interbudget
att nämnden till KS/KF tillskriver att vi ser stora risker i den tilldelade ramen.
Den anses inte vara realistisk och risken för att uppvisa ett negativt resultat
för 2014 är stor
att FC återkopplar de uppdrag förvaltningen redan idag jobbar med
angående boendeplanering, externa placeringar och medarbetare i
förvaltningens arbetsmiljö
Laila Johansson (S), Bo Blomqvist (S), Thomas Karlsson (S), Billy Peltonen
(S), Cecilia Abrahamsson (S) och Lena Klintefors (S) reserverar sig till
förmån för egna yrkanden.
____________________
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§4
Övrigt
Ordförande Anna Ekström informerar nämnden om att det har varit ett
extrainsatt handikappråd angående lekparken i Hoglandspark då
handikapprådet inte fått lämnat ett yttrande innan beslut tagits av
kommunen.
---------------------------------Ordförande Anna Ekström har tre uppdrag till förvaltningschef Claes
Wiridén.
Det första gäller att göra plats för fler från IPS att anställas i
Handikappförvaltningen. Förvaltningschef Claes Wiridén svarar att det i
dagsläget är tio stycken anställda och att man nu väntar på att Landstinget
ska infria ett löfte om att matcha detta. Ordförande Anna Ekström önskar
återkoppling från förvaltningschef Claes Wiridén i frågan.
Nästa uppdrag gäller att se över kostnader för brukare i särskilda boende
som går minus varje månad och förvaltningschef Claes Wiridén
återkommer i frågan till nämnden.
Tredje uppdraget gäller en redovisning för vad vi får för redovisning ifrån
privata aktörer som genomför beslut, dvs personlig assistans och
hemtjänst. Frågan gäller vilken insyn som finns och förvaltningschef Claes
Wiridén tar den frågan med sig.
---------------------------------Förvaltningschef Claes Wiridén informerar nämnden om att Zontaxi som
sköter resorna till och från daglig verksamhet har fått sin F-skattesedel
indragen och därmed kan få svårt att bedriva verksamhet. Det kan innebära
att Handikappförvaltningen med kort varsel själva måste ta över uppdraget
och Jörgen Aronsson ansvarar för planeringen av detta.
---------------------------------Förvaltningschef Claes Wiridén svarar på en fråga om ersättning vid jour
och aktiv/passiv tid efter en artikel i lokalpressen kring ett
medborgarförslag.
____________________
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§5
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
2013
./. § 141 Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona kommun.
./. § 143 Resepolicy för Karlskrona kommun
./. § 144 Miljöbokslut 2012
./. § 145 Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
./. § 150 Länsövergripande samverkansavtal – vuxna med psykiska funktionsnedsättningar samt
ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar.
./. § 158 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2014.
./. § 159 Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Kommunstyrelsen
2014
./. § 11 Anvisningar för uppföljning 2014
./. § 34 Ansökan om investeringstillstånd för Hoglands park.
Socialstyrelsen
./. SOSFS 2013:27 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:12) om ansvaret för
personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden
./. SOSFS 2013:28 Upphävande av allmänna råd på hälsoskyddsområdet
SOSFS 2013:29 Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2005:5) om tillstånd för användning av
vissa bekämpningsmedel
./. SOSFS 2013:30 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:26) om uppgiftsskyldighet till
patientregistret
./. SOSFS 2013:32 Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m.
SOSFS 2013:33 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor,
fritidshem och fritidsgårdar
SOSFS 2013:34 Upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för
dricksvatten
./. SOSFS 2013:35 Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister
Förvaltningsrätten i Växjö
./. Dom 2013-12-12, Mål nr 3741-13
./. Dom 2013-12-12, Mål nr 3954-13
Landstinget Blekinge
./. Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-12-12
Handikappförvaltningens samverkansgrupp
./. Protokoll 2013-10-22

2014-02-13

§ 5 forts
MEDDELANDEN

Kommunövergripande samverkansgruppen
./. Protokoll 2013-10-31
./. Protokoll 2013-12-03
./. Protokoll 2014-01-09
Cura Individutveckling
./. Protokoll 2013-10-23
./. Protokoll 2013-12-13

___________________
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§6
Delegeringsbeslut

a) Arbetsutskottet protokoll från den 30 januari 2014
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från november och
december 2013
c) Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6f-h) av ej verkställda beslut enligt
4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
d) Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010-2013 av HVB för barn
och unga och bostäder enligt 9 § 8 LSS
e) Granskning av administration och rutiner i de kommunala bolagen
jämfört med i en kommunal nämnd.
f) Cirkulär 13:60 med bilaga
g) Cirkulär 13:66
h) Överklagande av Karlskrona kommuns beslut om parkeringstillstånd

Anders Ovander (M) har önskemål om förtydligande av orsak till ej
verkställda beslut och förvaltningschef Claes Wiridén tar önskemålet med
sig.

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
___________________

13-03-2014

1 (9)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 13 mars 2014
§ 7 Handikappnämndens verksamhetsberättelse 2013, årsbokslut ekonomi och årsbokslut
personal
§ 8 Översyn av timersättning och rutiner gällande ersättning för verkställighet av personlig
assistans enligt LSS
§ 9 Övrigt
§ 10 Meddelande
§ 11 Delegeringsbeslut
____________________

13-03-2014
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Tid och plats Torsdagen den 13 mars 2014, kl. 09.00 – 11:35 Karlskrona Kompetens
Center, lokal Oskarsvärn 1, Gullberna Park, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
IngaLill Siggelsten Blum (KD)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Maj Olsson (C)
Lena Klintefors (S)

Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef § 7 kl 9:00 – 10:10
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Anna Gustafsson, controller § 7 kl 10.10 – 11:35
Lena Dehlin, personalspecialist
Ida Bergström, personalspecialist
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare
Vibeke Jensen Clegg, verksamhetschef § 7 kl 9:00 – 10:40
Annette Thiman, verksamhetschef § 7 kl 9:00 – 10:40
Leif Bohman, verksamhetschef § 7 kl 9:00 – 10:10
Margareta Petersson, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
Jeanette Karlsson, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
Rita Kihlström, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
Karin Månsson, områdeschef § 7 kl 9:00 – 10:10
Ola Petersson, sjukgymnast § 7 kl 9:00 – 10:10
Annika Lundberg, kurator § 7 kl 9:00 – 10:10
Peter Holmström, fritidskonsulent § 7 kl 9:00 – 10:10

Bo Blomqvist

13-03-2014
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Liselott Lindvall

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Bo Blomqvist

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Liselott Lindvall

§§ 7 - 11

2014 anslagits på kommunens

13-03-2014

Diariet
Kommunfullmäktige
Revisionen
Ledningsgrupp

4 (9)

HN.2014.63.041

§7
Handikappnämndens verksamhetsberättelse 2013, årsbokslut
ekonomi och årsbokslut personal
Förvaltningschef Claes Wiridén, controller Anna Gustafsson,
personalspecialist Lena Dehlin, myndighetschef Ingrid Karlsson,
utvecklingschef Tomas Gotthardsson samt representanter från
verksamheterna föredrar ärendet.
Verksamhetsberättelsen beskriver hur nämnden verkställt sitt uppdrag
under 2013. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger
måluppfyllelse, personaluppföljning samt ekonomiskt bokslut.
Förvaltningschef Claes Wiridén inleder med en sammanfattning av
förvaltningens måluppfyllelse. Han framhåller IPS-projektet som en positiv
verksamhet där över 65 personer som står långt från arbetsmarknaden är
placerade i någon form av aktivitet. Vidare nämns tre förbättringsområden
där förvaltningen inte nått målen så som verkställighet av beslut inom 3
månader, aktuella genomförandeplaner för alla samt sjuktal som ökar och
frisktal som minskar.
Myndighetschef Ingrid Karlsson och utvecklingschef Tomas Gotthardsson
berättar om förvaltningens kvalitetsarbete, bland annat ska det pågående
arbetet med processkartläggning slutföras under 2014. Dessutom belystes
hanteringen av synpunkter och klagomål samt beskrevs den tillsyn IVO
genomför.
Representanter för verksamheterna beskriver kort sina
verksamhetsberättelser. Områdeschef Margareta Petersson representerar
team HO och berättar bland annat att verksamheten på Drottninggatan
arbetar med individuellt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Områdeschef Rita Kihlström representerar team Psykiatri och berättar hur
de arbetat med en process för att samordna och effektivisera utan att
kvalitet ska bli lidande där personalen har varit delaktiga från början till slut.
Team Assistans representeras av områdeschef Jeanette Karlsson som
berättar bland annat om omprövningar från Försäkringskassan samt
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§ 7 forts
Handikappnämndens verksamhetsberättelse 2013, årsbokslut
ekonomi och årsbokslut personal
tidsredovisning där man redovisar timmar som har verkställts.
Team Arbete och fritid representeras av fritidskonsulent Peter Holmström
som lyfter fram mötesplatsen Svarta Pärlan samt Kompiskortet som införts i
kommunen och där hela länet är på gång med liknande kort.
Specialistteamet representeras av sjukgymnast Ola Petersson samt kurator
Annika Lundberg. De berättar bland annat om att de haft en hälsovecka
under hösten och att det i snitt kommer ca 90 brukar per månad till deras
mottagning.
Team Barn och Unga representeras av områdeschef Karin Månsson som
berättar att de arbetar med ett förbättringsarbete gällande kvalitet och sätter
brukaren i centrum i nära sammarbete med anhöriga. De jobbar också
aktivt med värdegrundsarbete.
Verksamhetschef Annette Thiman berättar om biståndsavdelningens
arbetsmiljöarbete under 2013. De har även genomfört värdegrundsarbete
tillsammans med specialistteamet och haft ärendehandledning tillsammans
med Äldreförvaltningen.
Controller Anna Gustafsson presenterar årsbokslut för ekonomi 2013.
Resultatet för året slutade med ett underskott på -3,7 Mnkr.
Personalspecialist Lena Dehlin presenterar ny personalspecialist Ida
Bergström som ska jobba mot Handikappförvaltningen på 50 %. Därefter
redovisas årsbokslutet för personal för 2013.

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2013
att godkänna årsbokslut personal för 2013
att godkänna årsbokslut ekonomi för 2013
att överlämna årsbokslutet till revisionen
att hemställa hos kommunfullmäktige att bli befriad från och slippa kravet
på återbetalning av hela det negativet resultatet som föreligger för 2013
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
____________________
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Diariet

§8
Översyn av timersättning och rutiner gällande ersättning för
verkställighet av personlig assistans enligt LSS
Myndighetschef Ingrid Karlsson föredrar informationsärendet.
I Karlskrona har fler brukare privat assistans än kommunal. I Sverige som
helhet köper ca 49 % av brukarna sin assistans av privata aktörer.
Regeringens utredning SOU 2014:9 är färdig nu och har mynnat i några
förslag. Då det endast är ett betänkande som lämnats kan det komma att
ändras. Det nämns en grundschablon på mellan 270 - 272 kr/tim där
sjuklönekostnader ingår samt en tilläggsschablon på mellan 6 – 10 kr/tim.
Om förslaget går igenom ska det genomföras med start från den 1 januari
2015. Alla som idag får ersättning kommer automatiskt få grundschablon
medan tilläggsschablon måste sökas hos Försäkringskassan.
Ordförande lyfter frågan hur Handikappnämnden bör ställa sig till ett
kommande förslag och att nämnden önskar invänta beslut i regeringens
utredning och att nämnden efter sommaren kan ta beslut om eventuella
förändringar.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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Diariet

§9
Övrigt
Ordförande Anna Ekström informerar om ett möte med kommunalråd Börje
Dovstad gällande byggstarten av Mölletorp.
---------------------------------Billy Peltonen ställer fråga om Mångfaldsplan och förvaltningschef Claes
Wiridén svarar att nämndsekreterare Jessica Andersson och
handikappsekreterare Kajsa Samuelsson ska få i uppdrag att färdigställa
den.
---------------------------------Ordförande Anna Ekström avtackar vikarierande nämndsekreterare Liselott
Lindvall då ordinarie nämndsekreterare Jessica Andersson kommer tillbaka
den första april 2014.

____________________

13-03-2014
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§ 10
Meddelande
Kommunfullmäktige
2014
./. § 12 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för år 2015 – 2017
./. § 40 Internationellt program
Äldrenämnden
2014
./. § 149 Ansökan om stadsbidrag 2014 Omvårdnadslyftet.
Kammarrätten i Jönköping
./. Dom 2014-02-12, Mål nr 1452-13
Landstinget Blekinge
./. Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2014-01-29
Kommunövergripande samverkansgruppen
./. Protokoll 2014-01-23

___________________

13-03-2014

Diariet

§ 11
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 27 februari 2014
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från januari och
februari 2014
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
___________________
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10 april 2014

1 (11)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 10 april 2014
§ 12 Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning inom
särskilt boende
§ 13 Besök av områdeschefer Karin Månsson och Catrin Brissmalm - utgår
§ 14 Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 28 februari 2014
§ 15 Digital ärendehantering
§ 16 Övrigt
§ 17 Meddelanden
§ 18 Delegeringsbeslut
____________________

10 april 2014

2 (11)

Tid och plats torsdagen den 10 april 2014, kl. 09.00 – 09.45 på Karlskrona
Kompetenscentrum, Gullberna Park, lokal Kungsholmen
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Roos (SD)
Anna Stridsjö (M)
Bengt Jonsson (FP)
Jenny Bard (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Claes Wiridén, förvaltningschef
Anna Gustafsson, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Bo Blomqvist (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Bo Blomqvist

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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2014 anslagits på kommunens
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HN.2014.58.730

§ 12
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende
Kort sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till Karlskrona kommun den 12
december 2013. I medborgarförslaget föreslås att Handikappnämnden ska
se över sin avgift för sondnäring och hyressättning i bostad med särskild
service, specifikt lägenheter i gruppbostäder.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar årligen om matavgiften vid helinackordering.
Kostnaden för sondnäring jämställs i kommunfullmäktiges beslut med
avgiften för helinackordering eftersom sondnäring tillgodoser en persons
hela näringsbehov.
Kommunfullmäktige beslutade november 2005 (KF§181) efter tidigare
förslag och beslut i Handikappnämnden september 2005 (HN§56) att hyran
för lägenheter i nyproducerade gruppbostäder ska sättas efter det
kvadratmeterpris som byggnationen erhåller. Kommunfullmäktige beslutade
vid samma tillfälle att hyran för lägenheter i handikappförvaltningens
gruppbostäder ska följa hyresutvecklingen i allmännyttan.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att taket för hyran för lägenheter i
nyproducerade gruppbostäder ska vara kopplat till högsta godtagbara hyra
för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer som
Försäkringskassan fastställer årligen (år 2013 var taket 6 200 kr/månad).
Det finns en möjlighet att till Handikappnämnden ansöka om jämkning av
hyran om en person som bor i en lägenhet i ett gruppboende har mindre än
det fastställda förbehållsbeloppet kvar i månaden att leva på.
Utifrån ovanstående anser inte handikappförvaltningen det aktuellt att göra
en översyn av avgiften för sondnäring eller hyressättningen i förvaltningens
särskilda boende.

Forts.
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§ 12 forts.
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att återremittera ärendet för inhämtande av uppgifter kring kostnader för
sondnäring samt hur många som det berör samt att inhämta synpunkter
från Äldrenämnden.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
___________________
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§ 13
Besök av områdeschefer Karin Månsson och Catrin Brissmalm
Ärendet utgår och områdescheferna bjuds in till sammanträdet den 8 maj
2014.
____________________

10 april 2014

Diariet
Kommunstyrelsen
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.592.042.

§ 14
Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 28 februari 2014
Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 28 februari 2014 ett överskott mot
budget på 95 tkr. Enligt resultaträkningen tar överskottet mot på intäkter i
stort sett ut underskottet för kostnader och i resultatet utgör personal och
övrig drift ca hälften vardera.
Handikappförvaltningen har inlett 2014 ganska lugnt men fortfarande finns
ett stort tryck på verksamheterna. I februari har det nya boendet på västra
gärde startat upp och ofta tar det en tid innan verksamheten landat och
kommit igång fullt ut.
När det gäller personalresurser finns det fortfarande en del sk tillfälliga
förstärkningar i förvaltningen där det främst handlar om palliativ vård och
utökad omsorg av brukare med stora somatiska behov. Kostnaderna
kopplade till detta har likväl halverats jämfört med samma period
föregående år. För att klara budgeten 2014, har samtlig verksamhet
förutom personlig assistans fått en sk tilldelning, vilket innebär att
personalbudgeten dragits ner med 3- resp 5 % och potten som blev på ca 9
mnkr har använts för att samtlig känd verksamhet i början av året ska vara
budgeterad.
Verksamheten måste därför ha en anpassningstid och kunna justera
schema etc utifrån den minskade budgeten. Det som i nuläget ses som en
risk är bla hemtjänsten som de sista månaderna åter har ökat samt mobila
teamet för neuropsykiatri som har volymökningar. Även tillfälliga
förstärkningar i särskilda boenden kommer att finnas kvar under hela eller
delar av året. För övriga kostnader redovisas i stort sett +- 0 för perioden.
Överskottet på intäkterna hänförs i stort sett till platser som säljs till andra
kommuner och som inte är budgeterade, för perioden 5 stycken. Även
lönebidrag som redovisas som intäkt från AMS ligger över budget p.g.a att
antalet personer under denna post nu är ganska många. Dock finns det en
lönekostnad under posten för personal eftersom lönebidragsanställda får
BEA lön utbetald varje månad.
Forts.

10 april 2014
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§ 14 forts.
Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 28 februari 2014
Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par områden där
Handikappförvaltningen ser att det kan blir svårt att klara ekonomin inom
given budgetram(se ovan). Prognosen som lämnas beräknas därför till –
2,5 mnkr för 2014, baserat på i nuläget kända faktorer och risker.
Förvaltningen vill dock flagga för att verksamheten är mycket föränderlig
och att prognosen kan komma att revideras under året.
Prognosen beräknas därför till – 2,5 mnkr för 2014.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2014, samt
2. att uppdra åt förvaltningen att utreda vilka konsekvenser en sänkning av
resurstilldelningen kommer ge på den kvalitet som ska levereras enligt LSS
och SOL för att nå ett utfall i balans för helår.
Ajournering klockan 09.25 – 09.30.
Yrkande
Ordförande yrkar att komplettera att-sats 2 med att återredovisa detta på
nämndens sammanträde den 19 juni 2014.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Bo Blomqvist (S) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Tomas Karlsson (S) yrkar att skriftligen informera kommunstyrelsen om
rådande prognos.
Ordförande och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på Tomas
Karlsson (S) tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2014, och
2. att uppdra åt förvaltningen att utreda vilka konsekvenser en sänkning av
resurstilldelningen kommer ge på den kvalitet som ska levereras enligt LSS
och SOL för att nå ett utfall i balans för helår och att återredovisa detta på
nämndens sammanträde den 19 juni 2014 samt
3. att skriftligen informera kommunstyrelsen om rådande prognos.
____________________

10 april 2014
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§ 15
Digital ärendehantering
Ordförande informerar nämnden om hur införandet av den digitala
ärendehanteringen kommer att gå till. Förvaltningen ser fördelar med att
samtliga ledamöter och ersättare väljer läsplatta av samma modell för att
underlätta vid support. De som finns att välja mellan är HPs läsplatta samt
Ipad. De ledamöter som redan idag har en egen läsplatta kan med fördel
använda denna. Det kommer också att beställas 3G kort till läsplattorna för
att säkerställa att alla har internetuppkoppling.
Nämndens ledamöter och ersättare kommer att få utbildning i juni 2014.
Handikappnämnden beslutar
att beställa HPs läsplatta.
____________________

10 april 2014
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§ 16
Övrigt
Ordförande informerar om invigningen på Kungsmarksvägen 47.
-------------------------------Jessica Andersson, nämndsekreterare informerar om den kommande
invigningen av gruppboendet på Nornornas väg 55 i Västra Gärde den 22
april 2014 kl. 10.00. Inbjudan finns på intranätet samt kommer att mejlas ut.
__________________

10 april 2014
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§ 17
Meddelanden
IVO - Inspektionen för vård och omsorg
Beslut, 2014-03-05, dnr 8.4.2-554/2014
Beslut, 2014-03-05, dnr 8.4.2-556/2014
Tillsynsrapport – Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013
FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Verksamhetsberättelse 2013 för FUB östra Blekinge
CURA – individutveckling kommunsamverkan
Protokoll direktionen, 2014-03-05
DHR – Blekinge läns distrikt
Brev till Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-20
___________________

10 april 2014
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§ 18
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 27 mars 2014
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från mars 2014
c) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 16,
förhandsbesked LSS för bostad med särskild service i form av
gruppbostad.
d) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 9:9,
förhandsbesked LSS i form av bostad med särskild service § 9:9 LSS.
e) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 16,
förhandsbesked LSS avseende rätten till insatsen daglig verksamhet jämlikt
LSS § 1:1, § 7 och § 9:10.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

19 juni 2014
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 19 juni 2014
§ 19 Delårsrapport personal per den 30 april 2014
§ 20 Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014
§ 21 Handikappnämndens kvalitetspris 2013
§ 22 Budgetuppföljning per den 31 maj 2014
§ 23 Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet
§ 24 Skrivelse avseende - Ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen
§ 25 Förslag till riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner av lex Sarah
§ 26 Ändring i delegationsordningen
§ 27 Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning inom
särskilt boende.
§ 28 Information om höjning av matavgifter
§ 29 Övrigt
§ 30 Meddelanden
§ 31 Frågor
§ 32 Delegeringsbeslut
§ 33 Sommarhälsning
____________________

19 juni 2014
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Tid och plats Torsdagen den 19 juni 2014, kl. 08.35 – 11.55 på Karlskrona kompetens
centrum, Gullberna Park i lokal Kungsholmen.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Anna Stridsjö (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Lena Klintefors (S)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Lena Dehlin, personalspecialist §§ 19 – 21 kl. 08.35 - 10.20
Anna Gustafsson, controller §§ 19 - 28 kl. 08.35 - 11.40
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Vibeke Jensen–Clegg, verksamhetschef §§ 19 – 27 kl. 08.35 – 11.30
Niklas Lindgren, områdeschef § 21 kl. 09.45 – 10.20
Anna Månsson, områdeschef § 21 kl. 09.45 – 10.20
Jessica Andersson, nämndsekreterare
Martin Håkansson, blivande nämndesekreterare

Billy Peltonen (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Billy Peltonen

§§ 19 - 33

19 juni 2014

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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HN.2014.198.020

§ 19
Delårsrapport personal per den 30 april 2014
Lena Dehlin, HR-specialist informerar om personaluppföljning avseende
mätperioden 1 december 2013 – 31 mars 2014 jämfört med motsvarande
datum de två föregående åren.
a) Ökning av antal tillsvidareanställda medarbetare och antal årsarbetare,
minskning av antal visstidsanställda medarbetare.
Antalet tillsvidareanställda, med månadslön är per den 31 mars 2014 är
636 anställda. Jämfört med 2013 är det en ökning på 29
tillsvidareanställda. Över en två-årsperiod har antal tillsvidareanställda ökat
med 64 personer.
Omräknat i årsarbetare (åa) motsvarar det 592 åa, vilket är en ökning med
29 åa. Över en två-årsperiod har antalet ökat med 64 åa.
Antalet visstidsanställda, med månadslön är per den 31 mars 2014 är
31 medarbetare. Om man jämför med 2013 är detta en minskning med 30
personer. Över en två års period har antal visstidsanställda minskat med 2
personer. Omräknat i årsarbetare motsvarar minskningen 25,5 åa jämfört
med 2013 och 2,6 åa jämfört med två år tillbaka.
Ökningen av tillsvidareanställda beror på att det varit fler som uppnått tid för
konvertering till tillsvidaretjänst (2-åringar). En förklaring till detta är att det
under senaste åren krävts fler vikarie då det startats nya verksamheter
samt att det är och har varit stora volymökningar bl.a. inom psykiatrin.
Minskningen av visstidsanställda är en effekt av ovanstående då fler blir
tillsvidareanställda.
b) Antal timavlönade och pan-anställda
Antalet årsarbetare med timlön 2014 uppgår till 55,61 åa, Antalet åa har
minskat med 0,85 åa jämfört med 2013, men sett över hela tvåårsperioden
har det istället skett en ökning med totalt 5,83 åa. Förklaringen är att
förvaltningen under 2012 har haft för få anställda i resursenheten, och som
ett led i de volymökningar som varit har det krävts fler timavlönade.
Antal Pan-anställda omräknat i årsarbetare motsvarar en ökning på 2,79
årsarbetare jämfört med 2013. Om man tittar på hela mätperioden, dvs två
år bakåt är det en minskning på 1,2 åa.
Forts.
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§ 19 forts.
Delårsrapport personal per den 30 april 2014
c) Minskning av övertid/fyllnadstid samt ökning av den genomsnittliga
sysselsättningsgraden
Över perioden (två år) har övertid/fyllnadstid minskat med 0,06 tim/anställd
och uppgår nu till 4,93 tim/anställd.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden (ssgr) har, över hela perioden,
ökat med 0,54 % och utgörs nu av 92,81 %.
Förklaringen till den något ökade ssg är att fler medarbetare arbetar med
årsarbetstid och önskad sysselsättningsgrad.
d) Minskning av antalet sjukdagar och högre frisknärvaro
Den totala sjukfrånvaron har jämfört med 2013 minskat med 0,5
dag/anställd och utgörs nu av 7,3 dgr/anställd. Jämfört med hela
mätperioden har det ökat med 0,97 dag/anställd. En stor minskning har
skett i åldersgruppen 60-67 år. Ökningen har skett ibland de yngre
medarbetarna, dvs i åldersgruppen upp till 29 år, ökning på 1,33
dag/anställd och i åldersgruppen 30-49 år, 1,69 dag/anställd.
Mätning på frånvarointervaller jämfört med 2013 visar en minskning inom
alla intervallerna. Den största minskningen har skett i frånvarointervall över
90 dagar har minskat med 1,55 dgr/anställd och ligger nu på 1,68
dgr/anställd.
Den totala frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under mätperioden), har
jämfört med föregående år, har ökat med 0,6 %. Över hela perioden är det
en minskning på 1,59 %.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämndens beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2013.592.042

§ 20
Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014
Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 30 april 2014 ett negativt resultat om
1 148 mnkr. Anledningen till underskottet tillskrivs såväl personalkostnader
som övrig drift. Överskottet mot intäkter förmår inte riktigt väga upp
underskottet för kostnader.
Det egentliga resultatet är – 648 tkr och beror på en felaktigt uppbokad
kostnad för zontaxi på 300 tkr samt att lönerevisionen inte är kompenserad
fullt ut i resultatet, vid ett överslag fattas det ca 200 tkr. Detta sammantaget
gör att resultatet är 500 tkr bättre. Dock har ekonomin försämrats något
sedan februari- och marsuppföljningen vilket främst beror på att
personalkostnader backar mer procentuellt sett jämfört med övriga poster i
redovisningen. Dessa kostnader hänförs inte till något speciellt område
utan ökar lite här och var, dock ses en större post för semesterlöneskulden
samt arbetsgivaravgiften kopplat till det beroende på att de nya lönerna gick
in i april månad.
Det som ger mest oroväckande signaler framöver gäller i huvudsak
volymökningar inom området köp hos Äldreförvaltningen, såväl
hemtjänsttimmar som korttidsboende samt serviceboendeplats. Även i
korttidsverksamheten för autism samt inom mobila teamet för boendestöd
och servicelägenheter ses nu påtagliga ökningar av insatser.
Det är svårt att exakt beräkna vad volymökningarna inom främst
korttidsverksamheten och mobila teamet kommer att landa men det som är
känt i dagsläget ger vid handen att prognosen bör försämras med 1,0 mnkr
jämför med uppföljningarna i februari och mars.
Prognosen för Handikappnämnden beräknas därför till -3,5 mnkr för helår
2014.

Forts.
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§ 20 forts.
Delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen,
3. att delge till Kommunsstyrelsen en befarad prognos på - 3,5 miljoner
med hänvisning till nämndens ärenden avseende redovisning av
kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet samt avseende
ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen.
Yrkande
Fredrik Wallin (S) yrkar att ändra att-sats 3 till att delge Kommunfullmäktige
istället för Kommunstyrelsen.
Ordförande och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på Fredrik Wallin
(S) ändringsyrkande.
Ordförande yrkar att förvaltningschefen har uppdraget att minska det
befarande underskottet.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2014,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen, och
3. att delge till Kommunfullmäktige en befarad prognos på - 3,5 miljoner
med hänvisning till nämndens ärenden avseende redovisning av
kvalitetsbrister vid en sänkning av nivåbedömningssystemet samt avseende
ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska teamen, samt
4. att förvaltningschefen har uppdraget att minska det befarande
underskottet.
____________________

19 juni 2014
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HN.2009.214.029

§ 21
Handikappnämndens kvalitetspris 2013
Ordförande delar ut 2013 års kvalitetspris.
Följande verksamheter har utsetts till vinnare:
Första pris
NPF-teamet 10 000kr
Bäckängavägens gruppboende 10 000kr
Andra pris
Personlig assistans Skogsvägen 7 000kr
Hedersomnämnande
Barnassistans 3 000kr
Juryn ger följande motivering till pristagarna:
Bäckängavägens gruppboende
Ni har arbetat med att skapa ytterligare rutiner för att skapa trygghet för
både brukare och personal.
Ert arbete har genomförts i både stort och smått, med en stor grad av
delaktighet, vilket inneburit ökad tillit mellan er och de som ni stödjer.
Husmöten och trepartssamtal är ett par av alla goda exempel ni använt för
att lyfta fram individen, dess behov och önskemål.
Neuropsykiatriska teamet
Trots otillräckliga resurser, stora volymökningar och ny personal har ni
enträget och engagerat arbetat med de mål ni satt upp.
Ni har lyckats att jobba på ett balanserat sätt, där ni har haft fokus på såväl
ekonomi, brukare, personal och verksamhetsutveckling.
Genom, bland annat, enkäter har ni fått en klar bild av hur ni bör verkställa
era insatser, vilket inneburit såväl brukarmatchning, individuella
brukarscheman samt en och annan trivselaktivitet.
Detta tillsammans med ert systematiska arbetsmiljöarbete visar på
helhetslösningar där väldigt lite lämnas åt slumpen.
Forts.
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§ 21 forts.
Handikappnämndens kvalitetspris 2013
Personlig assistans, Skogsvägen
Det krävs att man brinner själv för att tända andra. Ett gott ledarskap är en
viktig förutsättning för att lyckas i sitt arbete.
Ett arbete som inneburit att ni tagit ytterligare kliv mot att anpassa er
verksamhet utifrån brukarens behov. Vi kan konstatera att ni använder ett
brett spektra av hjälpmedel för att göra resan så bra som möjligt för den
enskilde. TAKK, IPAD och tydliggörande pedagogik är några av de
instrument som finns hos er.
För ett tydligt arbetssätt mot en tydlig mål – delaktighet och att leva som
andra – tilldelas ni kvalitetspris.
Hedersomnämnande
Barnassistans
Trots redan goda resultat och ett bra arbete tilldelas barnassistans
hedersomnämnande.
Barn i utveckling kräver personliga assistenter i utveckling, kräver en chef i
utveckling – detta har ni lyckats med.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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HN.2013.592.042

§ 22
Budgetuppföljning per den 31 maj 2014
Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 31 maj 2014 ett underskott mot
budget på 2 838 tkr. Detta innebär en försämring jämfört med föregående
månad på 1 700 tkr.
Försämringen beror dels på att intäkterna är mindre i maj månad jämfört
med tidigare och anledningen till det beror i sin tur på främst på att
hyresintäkter saknas för brukare som hyr genom Karlskronahem men
också på ett ojämnt flöde i faktureringen i försäljningen av bilvård samt att
rutinerna har ändrats för återsökning av BEA (lönebidrag,
utvecklingsanställning etc) och därför släpar betydligt mer än tidigare. Allt
finns inte med i redovisningen för intäkter som brukligt.
Övrig drift (inkl personalkostnader) har ett jämnt flöde konstant över budget,
främst personalkostnaderna. Detta beror på i första hand på de icke
budgeterade posterna såsom timanställda, övertidsersättning samt tillfällig
personalförstärkning. Flödet är överlag jämnt under årets första 5 månader
men ligger konstant över budget vilket totalt sett fram till maj medför ett
större underskott i posten för personal. Även flödet i fakturor och ersättning
från försäkringskassan är ojämnt beroende främst på de avräkningar som
görs regelbundet mellan kassan och förvaltningen. Under maj månad blev
det en kostnadsskjuts uppåt i avstämningen mot kassan.
Det försämrade resultatet per maj kan inte härledas till något enskilt
området som sticker iväg utan beror på omständigheter i redovisningsflödet
under månaden. Detta flöde torde med stor sannolikhet rättas till under juni
månad vilket kommer att förbättra resultatet. Något som bör lyftas fram
extra och som däremot kommer att påverka förvaltningens resultat negativt
framöver är i första hand tillkommande placeringar samt volymökningar
inom såväl köp av Äldreförvaltningen ( hemtjänst, korttidsplats,
boendeplats) samt mobila teamen för psykiatri och neuropsykiatri.

Forts.
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§ 22 forts.
Budgetuppföljning per den 31 maj 2014
Efter genomgång av samtliga verksamheter är det främst dessa 3 områden
(ovan) där Handikappförvaltningen ser att det kan bli svårt att klara
ekonomin inom given budgetram. Prognosen som lämnats tidigare, först 2,5 mnkr och som reviderades till delårsrapporten i april, kommer därför att
behöva revideras ytterligare och denna gång försämras med 500 tkr. Ny
prognos läggs därför till -4,0 mnkr för helår 2014, baserat på i nuläget
kända faktorer och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att
verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma att
revideras under året.
Prognosen beräknas därför till – 4,0 mnkr för 2014.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljning ekonomi per den 31 maj 2014, och
2. att uppdra åt förvaltningen att se över möjligheten att sänka
verksamhetskostnaderna, samt
3. att uppdra åt förvaltningen att optimera bemanningen i vissa utpekade
verksamheter.
Yrkande
Anders Ovander (M) yrkar att delge Kommunfullmäktige att prognosen visar
på ett underskott på 4 miljoner.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Anders Ovander (M)
tilläggsyrkande.
Fredrik Wallin (S) yrkar att att-sats 2 och 3 sammanförs och ändras till att
förvaltningen får i uppdrag ta fram ett besparingsförslag på 1,5 miljoner
inklusive konsekvensbeskrivning samt se över möjligheten att sänka
verksamhetskostnader och optimera bemanningen i verksamheterna och
återkomma med detta på nämndens sammanträde den 11 september
2014.
Ordförande yrkar bifall på Fredrik Wallin (S) ändringsyrkande.

Forts.
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§ 22 forts.
Budgetuppföljning per den 31 maj 2014
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning ekonomi per den 31 maj 2014, och
2. att delge Kommunfullmäktige att prognosen visar på ett underskott på 4
miljoner, samt
3. att förvaltningen får i uppdrag ta fram ett besparingsförslag på 1,5
miljoner inklusive konsekvensbeskrivning samt se över möjligheten att
sänka verksamhetskostnader och optimera bemanningen i verksamheterna
och återkomma med detta på nämndens sammanträde den 11 september
2014.
___________________
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HN.2014.192.740

§ 23
Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av
nivåbedömningssystemet
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Under inledningen av 2014 uppvisar nämndens verksamheter ett
prognostiserat underskott på 2,5 mnkr. Med anledningen av detta har
nämnden uppdragit åt förvaltningschefen att redovisa hur ytterligare
kostnadsreduceringar påverkar kvaliteten i utförandet av insatser.
Redan inför 2014 har nämnden fattat beslut om att samtliga verksamheter
skall minska sin ambitionsnivå med mellan 3-5%, vilket motsvarar ca 10
mnkr, detta för att kunna inrymma de volymökningar som verksamheten
ställts inför.
I dagsläget redovisar Handikappnämnden att enbart 14% av de personer
som bor i särskilt boende har möjligheten till egna aktiviteter efter kl 21.00
(KKIK)
Förutsättning, verksamheter för personer med utvecklingsstörning
Har en lägstabemanning för att möta personer i dess hemmamiljö och med
stora begränsningar avseende genomförande av enskilda aktiviteter.
Personal på dagen:
- Dubbelbemannat för att kunna stödja personer på morgon och kväll,
avseende de basala göromålen (hygien, läggning, stiga upp)
- Stängt då brukaren är på daglig verksamhet
- Övrig tid ensamarbete
Nattbemanning:
- Huvudsakligen sovande (jour)

Forts.
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§ 23 forts.
Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av
nivåbedömningssystemet
Förutsättning, verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar
Högre personaltäthet än för personer med utvecklingsstörning. Detta beror på
att en stor del av de personer vi möter har ett utagerande som kräver en
bemanning för att kunna ohälsa för personalen. Detta gäller då våra nyare
boenden, medans de verksamheter vi har för äldre personer har samma nivåer
som inom verksamheten för personer med utvecklingsstörning.
Förutsättning, verksamheter för personer med autism/autismspektrumstörning
Oftast bemannat utifrån en till en, utifrån behovet av struktur och tydlighet.
Förutsättning, mobila team
Verkställs utifrån fattade beslut avseende antalet timmar, likt personlig
assistans. I dagsläget har vi en ”nyttjandegrad” som ligger på 83%, vilket
motsvarar 31,2 h i klienttid per vecka.
Volymökningar under perioden augusti 2013-mars 2014 innebär:
- 62 nya brukare
- 2009 insatstimmar/månad
Volymökningen motsvarar 12 årsarbetare. Motsvarande ökning i budget har
varit 4 ÅA!
Slutsats, grundförutsättningar:
Den bemanning som idag finns inom nämndens ansvarsområde är överlag
lagd som en minimibemanning och utifrån att främst stödja brukarna med
det mest basala.
I snitt har våra särskilda boenden (exklusive autism samt delar av vår
socialpsykiatri) en bemanning som innebära att 15-16 h/dygn är
ensamarbete. Ensamarbetet är förlagt under nattetid samt då det är få
brukare i det särskilda boendet.
Inom våra mobila team har vi en situation där tillskott av resurser är
nödvändig utifrån de volymökningar som, kontinuerligt, sker.
Vissa delar av vår socialpsykiatri kan ha möjligheten att minska sin
bemanning.
Konsekvenser
Lagstiftningen (LSS) är tydlig avseende att insatserna skall anpassas till
mottagarens individuella behov. I insatserna bostad med särskild service
för barn och ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Att göra ytterligare en
kvalitetssänkning kan innebära följande konsekvenser för verksamheterna:
Forts.
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§ 23 forts.
Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av
nivåbedömningssystemet
Arbetsmiljö
- Ytterligare ensamarbete för personal
- Risker vid lyft
- Ökad risk avseende hot och våld, vilket kommer medföra ytterligare
kostnader för verksamheten. Detta i form av extra bemanning.
Kvalitet
- En minskning av aktiviteter kommer ske, de aktiviteter som genomförs blir
mer av karaktären gemensamma än individuella. Detta får konsekvenser
för den enskilde då det finns risker för isolering och därmed ökad ohälsa.
- Den personliga utformning av insatser kommer inte att kunna genomföras
efter brukarna behov. Då personal måste styra när man ska göra vad med
brukarna, alltså kommer brukarna till fullo inte att få något
medbestämmande eller inflytande i sina insatser.
En fortsatt neddragning av ambitionen hos handikappförvaltningen kommer
resultera i ökningar avseende ”förstärkningar”. Fram tills nu har
verksamheterna klarat en del av de förändringar i måendet hos brukaren
och inte behövt sätta in några extra resurser då någon farit illa.
Motsvarande förändringar kommer inte kunna hanteras utan istället
innebära att ytterligare personal måste sättas in.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till protokollet, och
2. att informera kommunstyrelsen om att ytterligare reduceringar i nämndes
budget kan skapa sådan brister att verkställda insatser inte lever upp till
lagens intention, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att titta på förutsättningarna för en
förändrad bemanningsstruktur för ökad möjlighet till enskilda aktiviteter
kvällstid.
Yrkande
Ordförande yrkar att att-sats 2 ändras till att informera Kommunfullmäktige
om att sänkningar i nivåbedömningssystemet, för att uppnå budget i
balans, skapar sådana brister att verkställda insatser inte lever upp till
lagens intentioner.
Forts.
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§ 23 forts.
Redovisning av kvalitetsbrister vid en sänkning av
nivåbedömningssystemet
Fredrik Wallin (S) och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Fredrik Wallin (S) yrkar att att-sats 3 kompletteras med att uppdraget
redovisas på nämndens sammanträde den 6 november 2014.
Ordförande yrkar bifall på Fredrik Wallin (S) ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till protokollet, och
2. att informera Kommunfullmäktige om att sänkningar i
nivåbedömningssystemet, för att uppnå budget i balans, skapar sådana
brister att verkställda insatser inte lever upp till lagens intentioner.
3. att ge förvaltningen i uppdrag att titta på förutsättningarna för en
förändrad bemanningsstruktur för ökad möjlighet till enskilda aktiviteter
kvällstid och redovisa detta på nämndens sammanträde den 6 november
2014.
____________________
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HN.2014.191.739

§ 24
Skrivelse avseende - Ökad arbetsbelastning inom de psykiatriska
teamen
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Under de senaste åren påvisar Handikappförvaltningens mobila team en
påtaglig volymökning, bestående av 62 brukare och sammanlagt 2000 h
verkställighet per månad.
Denna volymökning motsvarar 15 årsarbetare, vilket skall jämföras med att
verksamheten under perioden fått ett tillskott på 5,5 årsarbetare.
Beskrivning av ärendet
I dagsläget visar verksamheten på en budget som är i balans, men det
behöver tillskjutas resurser under resterande del av året för att kunna
bedriva en verksamhet som lever upp till fattade biståndsbeslut och
arbetsmiljö. Förvaltningen är väl medveten om det ekonomiska läget men
vill tydliggöra de risker som finns.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till protokollet, samt
2. att informera kommunstyrelsen om de brister i utförande och kvalitet som
uppstått samt att beakta dessa volymökningar inför kommande
budgetberedning.
Yrkande
Ordförande yrkar att att-sats 2 ändras till att delge Kommunfullmäktige
istället för kommunstyrelsen.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till protokollet, samt
2. att informera Kommunfullmäktige om de brister i utförande och kvalitet
som uppstått samt att beakta dessa volymökningar inför kommande
budgetberedning.
____________________
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HN.2014.196.779

§ 25
Förslag till riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner av lex
Sarah
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Lagstiftning och föreskrifter
Bestämmelserna i lex Sarah regleras i Socialtjänstlagen 7 kap 6 §, 14 kap §
2-7, LSS § 23 e första stycket och 24 a-24 g §§ Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS samt SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah.
Ärendet
Handikappnämnden har ansvar för att fatta beslut om riktlinjer för
rapportering och handläggningsrutiner av lex Sarah.
I förslag till riktlinjer ingår;
- hur rapporteringsskyldigheten ska fullgöras och till vem
- ansvar för omedelbara åtgärder/ åtgärder med anledning av
inkommen rapport
- ansvarsfördelning
- handläggnings-och utredningsrutiner
- beslut och ansvar för åtgärder med anledning av rapport samt
- riktlinjer och rutiner för anmälan till inspektionen för vård och omsorg
(IVO)
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att fastställa bifogade föreslagna riktlinjer för rapportering och
handläggningsrutiner för Lex Sarah.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2014.197.002

§ 26
Ändring i delegationsordningen
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Enligt nuvarande gällande delegationsordning för handikappförvaltningen
inom handikappnämndens ansvarsområde bör med anledning av ändringar
i lagar och föreskrifter uppdateringar göras.
Med anledning av nya riktlinjer för rapportering och handläggningsrutiner av
lex Sarah enligt SoL, LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd SOSFS 2011:5 föreslås att bifogade ändringar görs för att motsvara de
lagrum och föreskrifter som är gällande.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att fastställa bifogade föreslagna ändringar, borttag och kompletteringar
gällande delegationsordning för Handikappförvaltningen inom
handikappnämndens ansvarsområde.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________
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HN.2014.58.730

§ 27
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till Karlskrona kommun den 12
december 2013. I medborgarförslaget föreslås att Handikappnämnden ska
se över sin avgift för sondnäring och hyressättning i bostad med särskild
service, specifikt lägenheter i gruppbostäder.
Sondnäring
Kommunfullmäktige beslutar årligen om matavgifter för äldre och
handikappomsorgen. Kostnaden för sondnäring jämställs i
kommunfullmäktiges beslut med avgiften för heldygnskost eftersom
sondnäring oftast tillgodoser en persons hela näringsbehov.
Sondnäring går under benämningen ”livsmedel för speciella medicinska
ändamål” eller ”SÄRNÄR” och ska användas under läkares eller dietists
inrådan. Patientansvarig läkare har det övergripande ansvaret för ordination
av sondnäring och ordinationen görs i samråd med patientansvarig
sjuksköterska och/eller dietist.
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, upp till och med
sjuksköterskenivå, för personer som bor i bostad med särskild service.
Kommunen ansvarar för att tillgodose brukarens behov av vård, omsorg
och näring.
Landstinget står för förskrivning och subvention av sondnäring i ordinärt
boende och har även stått för subvention av Karlshamns kommuns brukare
i särskilt boende (bostad med särskild service) fram t o m 2014-02-28. När
detta upphörde införde Karlshamns kommun en egenavgift fr.o.m. 2014-0301 beroende på hur mycket sondnäring man är ordinerad.
Vid normal dygnsportion på 1500 ml/dygn beslutade Karlshamn om en
egenavgift på 1170 kr/mån att jämföra med landstingets tidigare avgift på
840 kr/mån.

Forts.
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§ 27 forts.
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Utöver sondnäring tar Karlshamn ut en egenavgift för kosttillägg t ex
näringsdrycker på 180 kr/mån vid ett kosttillägg/dag, 360 kr/mån vid två
kosttillägg/dag osv. I Karlskrona ingår detta i heldygnskosten oavsett
behov.
Karlshamn har inte löst avgiftsfrågan helt när det ges en kombination av
sondnäring och vanlig mat däremot så finns avgift för smakportion som
uppgår till ¼ av ordinarie matavgift f.n. 812 kr/mån.
I Blekinges övriga kommuner, som sedan lång tid ansvarat för sondnäring
till brukare i särskilt boende, tas avgift ut för heldygnskost även om
vårdtagaren/brukaren har sondnäring. Sondnäring går även att kombinera
med kosttillägg som t.ex. näringsdrycker och i vissa fall även vanlig mat
som när vårdtagaren/brukaren är på väg att återhämta sig från ett tillfälligt
beroende av sondnäring. Om särskild taxa införs för sondnäring så måste
också rutiner och taxor tas fram för kombination av sondnäring och annan
näring/mat likande de i Karlshamn.
Förvaltningen ser att det finns en skillnad mellan hur Karlshamn kommun
har resonerat för att ta ut i avgift för sondnäring och hur övriga kommuner i
Blekinge resonerat. Karlshamn jämställer brukare som har sondnäring i
särskilt boende med de som har sondnäring i ordinärt boende och övriga
kommuner i Blekinge jämställer brukare som har sondnäring i särskilt
boende med övriga brukare som bor i särskilt boende. Handikappnämnden
ser en vikt i att ingen diskrimineras oavsett hur näringsbehovet tillgodoses.
Att tillgodose en persons näringsbehov med sondnäring är heller inte
billigare än avgiften för vanlig mat genomsnittskostnaden för sondnäring
med kringkostnader exklusive personalkostnader är i
handikappförvaltningen 3448 kr/mån/brukare att jämföra med avgiften för
den enskilde vid heldygnskost 3437 kr/mån. Förvaltningen ersätter sedan i
sin tur serviceförvaltningen med 149 kr/dygn motsvarande ca 4471 kr/mån.
Ersättningen till serviceförvaltningen motsvarar alla kostnader för lagning
och transport av maten t ex personal, lokaler och råvaror.
Hyressättning
Kommunfullmäktige beslutade november 2005 (KF§181) efter tidigare
förslag och beslut i Handikappnämnden september 2005 (HN§56) att hyran
för lägenheter i nyproducerade gruppbostäder ska sättas efter det
kvadratmeterpris som byggnationen erhåller. Kommunfullmäktige beslutade
vid samma tillfälle att hyran för lägenheter i handikappförvaltningens
gruppbostäder ska följa hyresutvecklingen i allmännyttan.
Forts.
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§ 27 forts.
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att taket för hyran för lägenheter i
nyproducerade gruppbostäder ska vara kopplat till högsta godtagbara hyra
för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg för pensionärer som
Försäkringskassan fastställer årligen (år 2013 var taket 6 200 kr/månad).
Det finns en möjlighet att till Handikappnämnden ansöka om jämkning av
hyran om en person som bor i en lägenhet i ett gruppboende har mindre än
det fastställda förbehållsbeloppet kvar i månaden att leva på.
Utifrån ovanstående anser inte handikappförvaltningen det aktuellt att göra
en översyn av avgiften för sondnäring eller hyressättningen i förvaltningens
särskilda boende.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________________
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Diariet
Äldrenämnden

§ 28
Information om höjning av matavgifter
Claes Wiridén informerar om höjning av matavgifter.
Yrkande
Ordförande yrkar att informera Äldrenämnden om att vid ändring av
kostnader för matavgifter bör en dialog föras med Handikappnämnden,
vilket inte har skett i detta fall.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att informera Äldrenämnden om att vid ändring av kostnader för
matavgifter bör en dialog föras med Handikappnämnden, vilket inte har
skett i detta fall.
____________________
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§ 29
Övrigt
Ordförande vill uppmärksamma 20 årsjubileet av införandet av LSSlagstiftningen med en fest i oktober. Förvaltningen tar fram ett förslag på
datum och upplägg.
----------------------------------------Ordförande avtackar Jessica Andersson som slutar som
nämndesekreterare efter detta sammanträde.
Informationen tas till dagens protokoll.
______________________
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§ 30
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 52 Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy
§ 70 Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
§ 75 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2014
§ 94 Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 - 2017
Kommunsstyrelsen
§ 90 Kommunsstyrelsens fortsatta hantering av de av kommunfullmäktige
fastställda målen för 2014
§ 129 Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamhet inom Karlskrona
kommun
§ 130 Förslag om planerings- och debiteringsmodell för måltidstjänster
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 42 Bokslutsberedning
Tekniska nämnden
§ 46 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror – folkmängd 2012-12-31
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2014-05-05, målnr 2568-13
Landstinget Blekinge Förtroendenämnden
Verksamhetsberättelse 2013
Sammanträdesprotokoll 2014-03-27
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2014-02-27
Protokoll 2014-03-27
Handikappförvaltningen central samverkan
Protokoll 2014-03-04
___________________
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§ 31
Frågor
Ingela Abramsson (C) ställer en fråga om hur uppföljningen har sett ut från
arbetsmiljöverket avseende arbetsplatsens utformning vid sovande jour.
Claes Wiridén, förvaltningschef svarar.
------------------------------Billy Peltonen (S) frågar om mångfaldsplanen och den interna
kontrollplanen.
Ordförande svarar.
------------------------------Informationen ta till dagens protokoll.
_________________
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§ 32
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 5 juni 2014.
b) Arbetsutskottets beslut § 14 den 24 april 2014 avseende bistånd enligt
SoL 4 kap 1 § i form av ledsagning.
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från april 2014
d) Anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) och revisorer enligt
16 kap §§ 6 f,g Socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL som tidigare rapporterats som icke verkställt samt rapportering enligt
28 f-g §§ LSS ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.
e) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS
9§.
Billy Peltonen (S) ställer en fråga angående de icke verkställda besluten.
Ordförande svarar.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
_________________

19 juni 2014

28 (28)

§ 33
Sommarhälsning
Ordförande önskar förvaltningens medarbetare och nämndens ledamöter
en skön sommar.
____________________
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 11 september 2014
§ 34 Personalnyckeltal
§ 35 Avvikelserapportering för 2013
§ 36 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 juli 2014
§ 37 Redovisning avseende intern kontroll handkassor och brukarkassor
§ 38 Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vi korttidsfrånvaro
§ 39 Redovisning till Handikappnämnden avseende klagomål och synpunkter
§ 40 FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner 2015-2019
§ 41 Redovisning av uppföljning av Handikappnämndens kvalitetsplan samt förslag till ny
uppföljningsplan
§ 42 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet
§ 43 Redovisning av uppdrag angående översyn av timersättning och rutiner gällande
ersättning för verkställighet av personlig assistans enligt LSS
§ 44 Övrigt
§ 45 Meddelanden
§ 46 Frågor
§ 47 Delegeringsbeslut
____________________
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Tid och plats torsdagen den 11 september 2014, kl. 08.35 – 11.20 på Karlskrona
kompetens centrum, Gullberna Park i lokal Kungsholmen.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Laila Johansson (S)
Lena Klintefors (S)
Anna Stridsjö (M)
Bengt Jonsson (FP) §§ 34-35 08.35-09.55
Maj Olsson (C)

Claes Wiridén, förvaltningschef
Ida Bergström, personalspecialist
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska,
§§ 34-35 08.35-09.40
Anna Gustafsson, controller §§ 36-38 10.00-10.20
Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 36-47 10.00-11.20
Vibeke Jensen–Clegg, verksamhetschef §§ 34-40 08.35-10.40
Leif Bohman, verksamhetschef §§ 34-40 08.35-10.40
Annette Thiman, verksamhetschef §§ 34-40 08.35-10.40
Martin Håkansson, sekreterare
Cecilia Abrahamsson (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Martin Håkansson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Cecilia Abrahamsson

§§ 34-47
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Martin Håkansson

2014 anslagits på kommunens

11 september 2014 4 (28)

Diariet

HN.2014.198.020

§ 34
Personalnyckeltal
Ida Bergström, personalspecialist föredrar ärendet.
Antalet tillsvidareanställda månadsavlönade 2014-07-31:
Antalet medarbetare med månadslön är i nivå med 2013. Antalet
män har ökat med 6 stycken medan antalet kvinnor har minskat med
7 stycken. En medveten strategi för att fylla behov och få fler män att
arbeta i verksamheterna. Antalet medarbetare jämfört med 2013
ligger i princip på samma nivå. En orsak till ökningen av antal
tillsvidareanställda mellan 2012-2013 var bl. a. volymökning av
verksamheter. Även i år har verksamheter startats men då ett antal
medarbetare uppnått tid för konvertering har det medfört att
förvaltningen har kunnat bemanna upp till viss utökning i
verksamheter. Man har kunnat bemanna med tillsvidareanställd
personal till längre vikariat och tjänster. Antalet har under det
senaste året minskat med 1 tillsvidareanställd och 5 visstidsanställda
medarbetare.
Antalet visstidsanställda månadsavlönade 2014-07-31:
Antal visstidsanställda har minskat något med 5 medarbetare jämfört
med 2013. Minskning motsvarar 6 män och en ökning av 1 kvinna.
En orsak till minskningen kan vara att förvaltningen börjar komma i
balans med tillsvidareanställningar sett till verksamhetens behov.
Arbetstoppar för dock med sig att det finns behov av visstidsanställd
personal.
Årsarbetare tillsvidareanställda månadsavlönade 2014-07-31:
Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppnår till 589,2 årsarbetare
vilket ökat något med 4,2 årsarbetare (2012: 540,1 åa).
Årsarbetare visstidsanställda månadsavlönade 2014-07-31:
Antalet visstidsanställda årsarbetare med månadslön har, jämfört
med föregående år, minskat med 4,6 årsarbetare. Ökningen från
2012 till 2013 var 11,9 åa.
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Timavlönade arbetad tid i årsarbetare 2013-12-01 – 2014-07-31:
Antalet medarbetare med timlön uppgår till 92,6 årsarbetare vilket är
en ökning, jämfört med föregående år, med 7,8 årsarbetare
(2013: 84,8 åa). I siffrorna för mätningen ligger semestervikariaten.
PAN-anställda arbetad tid i årsarbetare 2013-12-01 – 2014-07-31:
Antalet årsarbetare som är anställda på PAN-avtalet, har under
senaste året ökat med 1,45 årsarbetare och uppnår nu till 23,39
årsarbetare.
Övertid/fyllnadstid timmar/anställd 2013-12-01 – 2014-07-31:
Under senaste året har över/fyllnadstid ökat något med 0,87
tim/anställd och uppnår nu till 11,14 tim/anställd.
Orsaker till ökningen vara att personal har fått beordras in för att fylla
korttidsvikariat. Önskad sysselsättningsgrad i förvaltningen har
medfört att ett större antal medarbetare idag arbetar 100 %.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014-07-31:
Den totala sysselsättningsgraden har under senaste året ökat med 0,81 %
och uppnår nu till 93,16 %. Kvinnornas ssg är i stort sätt densamma som
2013 (någon ökning) medan männens ssg har ökat med 1,79 %.
Sjukdagar per anställd/kön 2013-12-01 – 2014-07-31:
Sjukdagar per anställd/kön är jämnt fördelat mellan kvinnor och män.
Den totala sjukfrånvaron har, jämfört med föregående år, har minskat med
0,59 dgr/anställd och uppnår till 13 dgr/anställd. Under senaste året har
kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,42 dgr/kvinna och männens
sjukfrånvaro har minskat med 1,3 dgr/man. Jämfört med perioden 20122013 där antalet sjukdagar för både män och kvinnor/dgr ökade.
Sjukdagar per anställd/ålder 2013-12-01 – 2014-07-31:
0-29 år: 2013-2014 +1,19 dgr, vilket är en trend uppåt.
30-39 år: 2013-20134+2,45 dgr
40-49 år: 2013-2014 -4,23 dgr(minskning jämfört med föregående år)
50-59 år: 2013-20134+2,5 dgr
60-67 år: 2012-2014-7,52 dgr 2013-2014 -11,54 dgr
60-67 år: åldersgruppen ökat i antal 6 personer 2012-2014
40-49 år: 196-211-206 – ökat antalet personer (totalt 20) men ungefär lika
många dagar 2012 och 2014.
30-39 år 147-152-149– ökat antalet personer (totalt 2) men lägre höjning
antalet dagar 2012 och 2014.
Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron ökat i åldersgrupperna: 0-29
år: +1,19 dgr, 30-39 år:+2,45 dgr och 50-59 år: +2,5 dgr.
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Det skett en minskning av sjukdagar per anställd/ålder i åldersgrupperna:
40-49 år: -4,23 dgr och 60-67 år: -11,54.
Vad gäller ålderskategorin 60-67 finns där ett få antal personer vilket gör att
eventuell långtidsfrånvaro påverkar statistiken för åldersgruppen.
Sjukdagar per anställd/frånvarointervall 2013-12-01 – 2014-07-31
14-90 dgr minskning -0,98 dag/anst 2013-2014. Annars stabilt 20122014
0-1 dag stabilt
1-14 dgr ökning 0,2 och -0,25 dgr/anst mellan 2012-2014
Jämfört med föregående år har frånvaron över 90 dagar ökat med
0,65 dgr/anställd. Anledningen till ökning i frånvaroperioden 90-dagar
är att fler långtidssjukskrivningar har övergått hit från 14-90
dagarsperioden. Vilket innebär att fler personer har längre
sjukskrivningsperioder.
Frånvarointervallerna 0-1 dag ligger konstant medan 1-14 dagar
samt 90- dagar endast har en marginell ökning. En minskning har
skett i frånvarointervallet 14-90 dagar (-0,98 dagar).
Totalt ligger frisknärvaron kopplat till sjukfrånvaron relativt stabilt med
någon minskning jämfört mellan kategorierna.
Frisknärvaron uppnår nu till 61,93 %, vilket minskat något med
0,63% jämfört med 2013. Kvinnor har minskat sin frisknärvaro med
0, 69% samtidigt som mäns frisknärvaro har minskat med 0,4%. En
någon minskning har skett inom alla kategorier kopplat till
sjukfrånvaro.
Definitioner på nyckeltalen
Definition av antal tillsvidare- och visstidsanställda månadsavlönade:
I underlaget ingår samtliga anställda som omfattas av Allmänna
Bestämmelser (centrala avtalet).
Definition av årsarbetare tillsvidare- och visstidsanställda: I
underlaget ingår samtliga månadsavlönade som omfattas av
Allmänna bestämmelser (centrala avtalet), omräknat till
heltidstjänster.
Definition av timanställda arbetad tid/årsarbetare: Anställda som
avlönas per timme för faktiskt arbetad tid omräknat till årsarbetare.
Definition på genomsnittlig sysselsättningsgrad: Det totala antalet
månadsavlönades genomsnittliga sysselsättningsgrader.

11 september 2014 7 (28)

forts § 34
Definition på övertid/fyllnadstimmar per anställd: Det totala antalet
mertidstimmar producerade under perioden fördelat per antalet
månadsavlönade.
Definition på sjukdagar/anställd, åldersgrupp och
sjukfrånvarointervall: Det totala antalet sjukdagar under perioden
fördelat på antalet månadsavlönade, utan hänsyn tagen till
sysselsättningsgrad.
Definition på frisknärvaro: Månadsavlönade med max 5 sjukdagar
under perioden = friska, redovisas i procent
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta information till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Diariet

HN.2014.320.770

§ 35
Avvikelserapportering för 2013
Ann-Britt Mårtensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar
ärendet
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för
”Lokal avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg”. De
reviderade riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal
avvikelsehantering där riskbedömning av medicinska avvikande
händelser skall göras av tjänstgörande sjuksköterska samt ett
flödesschema för hantering av avvikelser.
Även fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för
fallanalys har tagits fram. Samtliga inträffade fall ska följas upp och
analyseras, individuella åtgärder för att förhindra nya fall ska sättas
in vid behov. Andra avvikelser ska följas upp och åtgärder ska sättas
in för att förhindra att händelsen upprepas.
Denna rapport omfattar inkomna rapporter år 2013 samt första och
andra kvartalet 2014 med jämförelse med 2012.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Diariet
Kommunfullmäktige
Revisionen

HN.2013.592.042

§ 36
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 juli 2014
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per juli ett underskott på 4 286 tkr,
netto omslutningen är 215 287 tkr och nämndens budgeterade
medel 211 001 tkr

RESULTATRÄKNING
Juni 2014

Budget helår

Budget juni

Resultat juni

64 029
-431 075

32 025
-214 310

36 409
-222 578

4 384
-8 268

37 644
-210 677

-297 696
-133 379

-148 096
-66 214

-152 137
-70 441

-4 041
-4 227

-146 208
-64 469

Totalt Tkr

-314
-88
-367 448

-157
-44
-182 486

-166
-28
-186 363

-9
16
-3 877

-155
-128
-173 316

Juli 2014

Budget helår

Budget juli

Resultat juli

64 029
-431 075

37 269
-248 037

42 138
-257 200

4 869
-9 163

43 097
-239 652

-297 696
-133 379

-171 268
-76 769

-174 638
-82 562

-3 370
-5 793

-164 312
-75 340

-314
-88
-367 448

-182
-51
-211 001

-193
-32
-215 287

-11
19
-4 286

-179
-133
-196 867

Intäkter
Kostnader
Varav personalkostnader
Varav övrig drift

Avskrivningar
Finansiella poster

Intäkter
Kostnader
Varav personalkostnader
Varav övrig drift

Avskrivningar
Finansiella poster
Totalt Tkr

Avvikelse Resultat juni 2013

Avvikelse Resultat juli 2013

Resultatet sammanställs här för 2 perioder, juni och juli.
Resultatet har försämrats jämfört med maj månads rapportering från
- 2,8 mnkr till – 3,8 mnkr för juni och – 4,2 mnkr för juli. Överskottet
mot intäkter fortsätter att öka vilket är positivt för det totala resultatet
men pga. underskott på personal och övrig drift blir det totala
resultatet ändå negativt.
Intäkter:
Överskottet mot intäkter beror i första hand på försäljning av platser
till andra kommuner samt på ersättning från AMS för
beredskapsanställda.
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Budgeten är lägre än vad den faktiska intäkten blir per månad, därav
blir det ett överskott för båda posterna. Men för AMS ersättningen
ska den mötas med löneutbetalningar som sker under posten för
drift.
Övrig drift:
Avvikelsen för den totala driften (inkl. personal) har försämrats med
ca 2,7 mnkr jämfört med maj månad. I huvudsak beror detta på köp
av verksamhet och personlig assistans. Kostnader samt intäkter för
assistansen redovisas i ett ojämnt flöde under året beroende på när
avräkningar på utförd tid kommer från kassan.
För dessa 2 poster(köp av verksamhet och personlig assistans) är
det inte en enskild månad som sticker iväg hittills utan istället
redovisas ett underskott, mer eller mindre, varje månad som
ackumulerat utgör det totala underskottet fram till juli. Posten för köp
av verksamhet har dock ökat något sedan maj beroende på fler
ärenden till Äldreförvaltningen i första hand. Samtliga 3 köp hos ÄF
(korttidsverksamhet, boendeplatser samt hemtjänst) fortsätter att öka
eller ligger konstant på en högre nivå jämfört med budgeterat.
Främsta anledningen är att det kommer in fler ärenden som beviljas
insatser och där det inte finns möjlighet att justera budgeten
fortlöpande i nuläget.
Övrig drift håller sig på en någorlunda jämn nivå men har ett
underskott på totalt – 2,3 mnkr. Det är inget enskilt som sticker ut
och ingen specifik månad heller utan enkelt beskrivet lite för mycket
redovisat jämfört med budget varje månad som totalt sett leder till
den negativa avvikelsen. Den största posten inom övrig drift är
tele/data/IT som överskrider totalt med -1,0 mnkr. Övrigt som
återfinns här är t.ex. reparationer av bilar, fastighetskostnader
(städning etc.), resor och hotellkostnader i samband med kurser.
Personalkostnaderna ligger fortsatt alltjämt över budget, trots att det
totala utfallet varit stabilt fram till maj. Detta beror på att underskottet
mot budget bygger på varje månad och inte ryms inom given
budgetram. Främst beror detta på lön till timanställda,
övertidsersättning samt tillfällig förstärkning och gemensamt för
dessa poster är att de inte är inräknade i budgeten och redovisas
därmed utanför budgetramen som ett underskott. Dock hålls dessa
löneposter på en stadig nivå och varken minskar eller ökat nämnvärt
under 7 månader. Områdescheferna har inte heller fullt ut kunnat
sänka resurserna enligt den tilldelning som lades ut i samtliga
verksamheter vid årets början. Alla verksamheter (förutom personlig
assistans) fick personalbudgeten neddragen med 3 resp. 5 % för att
kunna fördela budget i all känd verksamhet. Det som tillkommit
under juni och juli är att semesterlönen betalats ut från ett särskilt
semesterskuldskonto och därmed blir utfallet lägre i förvaltningens
löneposter.
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Det har mellan maj till juni minskat i utbetalning med 1,6 mnkr och
mellan juni till juli ytterligare med 2,3 mnkr så utfallet är totalt sett 3,9
mnkr lägre jämfört med maj. Utfallet skulle varit ännu lägre men i maj
togs ett ärende över från Socialförvaltningen som tagit en del
personalresurser i anspråk och där förvaltningens befintliga resurser
huvudsakligen använts. Detta ska regleras med ca 500 tkr mellan
Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen då ärendet från
början skulle delats mellan förvaltningarna.
Prognos:
De förändringar som nu sker gällande det ekonomiska läget pekar i
första hand på det som påverkar externt, d.v.s. köp av verksamhet
(Äldreförvaltningen) och personlig assistans.
Hemtjänst, korttidsboende samt boendeplatser: För köp av
verksamhet har det skett betydande volymökningar det sista året
(med start hösten 2013) som inte verkar mattas av, detta gäller
samtliga dessa 3 delar.


Hemtjänsten har, jämfört med januari till juli 2013 för samma period,
ökat medelvärdet från 2491 timmar per månad till 3360. Således en
ökning på 869 timmar per månad vilket motsvarar ca 260 tkr i
kostnad. I år har det skett små ökningar mer eller mindre varje
månad med en peak i maj som därefter gick tillbaka igen och nu har
timmarna legat förhållandevis lågt över sommaren.



Korttidsboendet har motsvarande ökat samma period januari till juli
2013 då medelvärdet var 54 dygn per månad och nu är samma
värde uppe i 78 dygn. Det innebär en kostnadsökning på ca 37 tkr
per månad. Under året 2014 har det varierat kraftigt med det lägsta
uppmätta dygnsvärdet i mars på 51 dygn och det högsta värdet i juli
på 138 dygn. Känt är att det verkställts åtminstone 2 korttidsbeslut i
väntan på boendeplatser som drar upp antalet dygn. Dessa personer
har nu fått boendeplats och därför förväntas dygnen för
korttidsplatser sjunka igen vid nästa inrapportering.



Boendeplatserna har fördubblats under 2014 jämfört med
föregående år samt jämfört med början av året. Från 4 platser har nu
antalet blivit 8 per juli. Det innebär en ökning av antalet dygn med
102 vilket motsvarar ca 162 tkr per månad i utökad kostnad.
Gemensamt för de 3 insatserna ovan är att så här stora ökningar inte
ryms inom budgetramen och varje extra dygn eller timme medför en
negativ avvikelse mot budget. Prognosen som lämnas för just dessa
verksamheter bedöms redovisa ett underskott vid årets slut
motsvarande ca – 3,0 mnkr.
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Personlig assistans: för assistansens del har det tillkommit ytterligare
ärenden under året som ökar på kostnaderna för verksamheten.
Dels verkställs det nu 7 helt nya LSS ärenden och 3 helt nya LASS
ärenden. Dessutom har 2 ärenden ändrats från LASS till LSS samt 3
ärenden ändrats från LSS till LASS. Bedömningen i nuläget att är
förändringarna kommer att ge en negativ avvikelse för assistansen
på ca -2,0 mnkr vid årets slut.
Dessa 2 verksamheter ovan ser förvaltningen som externa i den
bemärkelsen att det inte går att påverka Äldreförvaltningens insatser
för de beslut som beviljas. Likväl som den personliga assistansen till
stor del påverkas av försäkringskassans bedömningar och beslut. I
det sammanhanget är det därför svårt att åtgärda de befarade
avvikelserna i prognosen.
Efter att ha genomlyst samtliga interna och externa verksamheter i
förvaltningen ses även positiva uppsidor men det gäller främst de
interna delarna. Enheterna med de positiva resultaten förväntas
uppväga delar av de befarande underskotten internt. Internt är det
också något görligare för verksamheterna att genomföra besparingar
och åtgärda befarade underskott. Dock ses nu volymökningar och
förändringar externt som medför svårigheter att åtgärda
prognostiserade underskott. Prognosen som lades i maj på -4,0
mnkr ser förvaltningen därför som nödvändigt att behöva revidera till
-7,3 mnkr. En riskfaktor är att det inte finns höjd taget i prognosen för
ytterligare förändringar, dels inom ovan beskrivna insatser men ej
heller för övrigt där det kan förändras snabbt, t.ex. externa
placeringar.
Handikappnämnden lämnar en prognos för helår på – 7,3 mnkr.
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Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 31 juli 2014,
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över genomförbara åtgärder till
besparingar och ge en fördjupad analys av den ekonomiska situationen i
och med delårsrapporten per den 31 augusti samt
3. att tillskriva kommunfullmäktige om ett befarat underskott på 7,3 miljoner
kronor för 2014.

Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Diariet

HN.2014.336.042

§ 37
Redovisning avseende intern kontroll handkassor och brukarkassor
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Kort sammanfattning:
Granskning av hur de kontanta medel som finns på boenden samt i
daglig verksamhet/sysselsättning redovisas och hanteras.
Granskningen gäller såväl handkassor som brukarnas egna medel
Beskrivning av ärendet
I varje boende finns en handkassa avsedd för personalens utgifter i
samband med aktiviteter som utförs tillsammans med brukarna. Som
mest finns det handkassor upp till 6000 kronor ute i verksamheten
samt för fritidsdelen upp till 20 000 kronor. Granskning ska därför ske
kontinuerligt för att säkerställa god hantering samt rättvis redovisning
av densamma.
Brukarna som har sitt boende i någon av förvaltningens
gruppbostäder, har också egna kontanta medel där rutiner och
handhavande ska kontrolleras och säkerställas.
Under juni 2014 har enligt den interna kontrollen, 1 boende samt 2
dagliga verksamheter kontrollerats.
Eventuella brister och noteringar
Gruppboende Kyrkvägen:
Handkassa: storlek 4000 kronor, differens enligt kvittobladet på 100
kronor, fundering på om kvitto saknas för taxiresor som betalas för
en brukare i samband med att denne åker på sjukgymnastik och då
har rätt till medföljare i taxin. Kvittot har inte återfunnits
Brukarkassa: 2 stycken kontrollerade, stämmer med redovisat
belopp, i övrigt allt i sin ordning och inga brister i handhavande
noteras.
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ReTmo daglig verksamhet:
Handkassa: storlek 1100 kronor, stämmer enligt kvittobladet, inga
brister i handhavande noteras.
Tennvägen daglig verksamhet:
Handkassa: storlek 1500 kronor, stämmer enligt kvittobladet, inga
brister i handhavande noteras.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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HN.2014.286.026

§ 38
Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning
vid korttidsfrånvaro
Claes Wiridén, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Kort sammanfattning:
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
handikappförvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi säkerställer
bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll enligt
kontrollplan minst 2 ggr/år april och september tillika genomgång och
uppföljning av månadsredovisning gällande all frånvaroorsak inom
HF.
Beskrivning av ärendet:
Ett av uppdragen i Handikappförvaltningens interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro. Under våren har vi haft fyra kontroller enligt följande
kontrollpunkter:
•
Passets start
•
Passets slut
•
Kompetenskrav
•
Tydlighet
•
Tid till beställare fick info om vem som kommer.
Resultat:
Tre av de aktuella kontrolltiderna gav resultatet ett klart
godkännande på samtliga punkter. Vid ett av tillfällena kunde man
inte uppfylla någon av de kontrollpunkterna på grund av ingen
tillgänglig resurspersonal att tillsätta. Ärendet gick av den
anledningen tillbaka till boendet som på egen hand fick lösa det med
egen personalresurs.
Brister:
Under våren -14 har vi haft en tillgänglighet för hela bemanningen på
~87% vilket inte har varit något positivt för verksamheten som helhet.
( bilaga 1 sammanställning av beställningsorsaker/avklarade
beställningar feb – maj. )
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Åtgärder:
Vi har av denna anledning startat ett projekt ”Bättre bemanning” som
skall resultera i att öka vår tillgänglighet till 98%, vi kommer också att
öka antalet medarbetare inom bemanningsenheten under hösten-14
för att få bättre hantering av våra tim-anställda och vikarier.
Specifika åtgärder
•
Bestämma personalstorlek för resursen och rekrytera enligt
behov.
•
Rekrytera / behovsanpassa timanställda.
•
Beslut gällande aktuell ”Principöverenskommelse för resursen”
•
Åtgärda föreslagna förbättringspunkter från projekt ”Bättre
bemanning”
•
Granska och undersöka möjligheten till att lägga sin egen
tillgänglighet i TimeCare Pool för resurs personal.
•
Hantering av ÅA-tid för resurspersonal.
•
Ta fram förhållningsregler inför storhelger och lovdagar inom
skolan.
Nuvarande personal status
(Bilaga 2 Resurs o Bemanningsplanering Handikappförvaltning
2014)
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta information till dagens protokoll, samt
2. att förvaltningen återrapporterar till nämnden i oktober, vilka
åtgärder, specifika som vidtagits eller planeras.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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HN.2014.321.108

§ 39
Redovisning till Handikappnämnden avseende klagomål och
synpunkter
Vibeke Jensen–Clegg, Leif Bohman, Annette Thiman, verksamhetschef,
föredrar ärendet.
Kort sammanfattning:
Enligt av nämnden fastställd kvalitetsplan skall sammanställning av
inkomna synpunkter och klagomål upprättas och rapporteras till
ledningsgrupp kvartalsvis/nämnd 2gg/år
Bifogade bilagor beskriver hittills inkomna synpunkter och klagomål
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta information till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

HN.2014.274.106

§ 40
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner
2015-2019
Claes Wiridén, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Kort sammanfattning:
Gällande avtal mellan Landstinget och kommunerna löper ut 2014
och nytt avtal ska tecknas för perioden 2015-2019.
Innehåll i överenskommelsen framgår av bifogad avtalstext.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-samarbetet
(enligt bilaga), samt
2. att föreslå att Kommunstyrelsen hemställer åt Kommunfullmäktige
att besluta om tecknande av FoU-avtal för Karlskrona kommuns
räkning.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Diariet

HN.2012.411.001

§ 41
Redovisning av uppföljning av Handikappnämndens kvalitetsplan
samt förslag till ny uppföljningsplan
Ingrid Karlsson, myndighetschef, föredrar ärendet.
Ärendet:
Enligt Handikappnämndens beslutade kvalitetsplan för 2013-2014
skall uppföljning göras i september 2014. Redovisning till
Handikappnämnden ska ske.
Sammanfattning resultatredovisning:
Enligt bifogad redovisning av genomförda aktiviteter, pågående
aktiviteter samt ej påbörjade aktiviteter inom respektive
kvalitetsområde enligt kvalitetsplanen framgår att förvaltningens
arbete med det systematiska kvalitets-och förbättringsarbetet har
kommit en bra bit på väg.
Inom kvalitetsområdena
● utgångspunkter för kvalitetsarbetet
● processer och rutiner
● systematiskt förbättringsarbete
● säkerhetsställa personal och kompetens
● egenkontroll samt
● dokumentationsskyldighet av kvalitetsarbetet
Finns behov av ytterligare tid för förvaltningen och verksamheterna
att genomföra aktiviteter enligt kvalitetsplanen samt för att
färdigställa arbetet.
För att genomföra kvalitetsarbetet bedöms att det finns behov av att
nuvarande kvalitetsplan revideras så att tidplanen ändras så att
Handikappnämndens kvalitetsplan gäller fram till och med 2015.
Uppföljning och ny revidering av kvalitetsplanen bör ske i nämnden i
oktober 2015.
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forts § 41
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll,
2. att revidera tidplanen för Handikappnämndens kvalitetsplan att
gälla fram till och med 2015 samt
3. att förvaltningen återrapporterar uppföljning av kvalitetsplanen vid
nämndens sammanträde i oktober 2015
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Diariet

HN.2014.323.042

§ 42
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av
verkställighet
Ingrid Karlsson, myndighetschef, föredrar ärendet.
Ärendet:
Enligt handikappförvaltningens interna kontrollplan för 2014 gällande
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten ska en
granskning av verkställighet ske 2 gånger per år av 4 verksamheter
inom bostad med särskild service. Redovisning till
handikappnämnden ska ske vid 2 tillfällen under året (maj och
oktober).
Kontrollpunkter har varit:
Kvalitet i dokumentationen
Kvalitet i genomförandeplaner
Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete
Rutiner för att skapa delaktighet
Resultat/kommentarer:
En verksamhetsuppföljning har genomförts i februari 2014 i bostad
med särskild service och enligt bifogad redovisning finns
förbättringsområden inom samtliga kontrollpunkter.
Social dokumentation saknas i verksamhetssystemet och aktuella
genomförandeplaner finns inte upprättade. När det gäller rutiner för
systematiskt kvalitetsarbete finns behov av att de övergripande
rutiner som finns i förvaltningen gällande förbättringsarbete
informeras och görs tillgängliga för personal för att säkerställa att
verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt lagar och
föreskrifter (rutiner, avvikelser/Lex Sarah).
Det finns också behov av att skapa rutiner för ökad delaktighet
utvecklas och att personalgruppen har en fortsatt diskussion
gällande att skapa delaktighet för de boende. Dels utifrån
lagstiftningens krav gällande delaktighet/självbestämmande, dels
utifrån upprättande av genomförandeplaner.
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forts § 42
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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Diariet

HN.2014.324.042

§ 43
Redovisning av uppdrag angående översyn av timersättning och
rutiner gällande ersättning för verkställighet av personlig assistans
enligt LSS

Ärendet utgick
___________
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§ 44
Övrigt
Martin Håkansson, sekreterare, informerar om utbildning/fortbildning
gällande HP-plattan och digitala handlingar för nämndens ledamöter
den 1 oktober 2014.
____________
Claes Wiriden informerar kort om kommande behov vad gäller
boenden.
___________

11 september 2014 26 (28)

§ 45
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 112 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för KS,
BUN, HN, KN, IFN, MBN, TN, VN, ÄN, ÖFN och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ
§ 114 Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av investeringsmedel
§ 113 Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
§ 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
§ 118 Antagande av VA-plan för Karlskrona Kommun
§ 119 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp
§ 123 Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
Kommuns samlade verksamheter
§ 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror – Befolkningsprognos för Karlskrona Kommun
2014-2023
Landstinget Blekinge Förtroendenämnden
Sammanträdesprotokoll 2014-06-05
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2014-04-30
Cura individutveckling direktionen
Sammanträdesprotokoll 2014-05-21
___________________
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§ 46
Frågor
Inga frågor fanns att besvara
___________
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§ 47
Delegeringsbeslut

a) Arbetsutskottet protokoll från den 28 augusti 2014
b) Yttrande över detaljplan för Pottholmen 1 m.fl. Etapp 1, Karlskrona
Kommun, Blekinge län
c) Detaljplan för Garvaren 23 m.fl., Pantarholmen, Karlskrona Kommun,
Blekinge län
d) Delegationsbeslut LSS 140501–140531, 140601–140630, 140701–
140731, 140801–140831
e) Delegationsbeslut SoL 140701–140731, 140801–140831

9 oktober 2014

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 9 oktober 2014
§ 48 Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vi korttidsfrånvaro
§ 49 Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014
§ 50 Besparingsförslag
§ 51 Förändrad bemanningsstruktur
§ 52 Handikappförvaltningens handlingsplan för social mångfald 2014-2015
§ 53 Återrapportering, bemanning, externa placeringar
§ 54 Övrigt
§ 55 Meddelanden
§ 56 Frågor
§ 57 Delegeringsbeslut
____________________

1 (21)
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Tid och plats torsdagen den 9 oktober 2014, kl. 09.00 – 11.25 på Karlskrona kompetens
centrum, Gullberna Park i lokal Oskarsvärn.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M) §§ 48-50 09.00-10.55
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Bengt Jonsson (FP)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Justering
Justerare

Tomas Gotthardsson, utvecklingschef
Anna Gustafsson, controller §§ 48-49 09.00-10.10
Jessica Andersson, utredare
Anders Cullefors, områdeschef §§ 48-49 09.00-10.10
Martin Håkansson, sekreterare

Göran Roos (SD)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Martin Håkansson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Göran Roos

§§ 48-57

9 oktober 2014

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Martin Håkansson
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2014 anslagits på kommunens
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Diariet

HN.2014.

§ 48
Intern kontrollplan avseende att säkerställa bemanning vid
korttidsfrånvaro
Anders Cullefors, områdeschef, redogör/återkopplar för nämnden,
vilka åtgärder, specifika som vidtagits eller planeras enligt beslut
§ 38 på handikappnämndens sammanträde den 11 september 2014.
Informationen togs till protokollet
___________
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Diariet
Revisionen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

HN.2014.198.020

§ 49
Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti
2014
Handikappnämnden redovisar per augusti ett underskott på – 4 550
tkr, netto omslutningen är 246 176 tkr och nämndens budgeterade
medel 242 176 tkr. För perioden redovisar Handikappförvaltningen
ett negativt resultat om ca 4 550 mnkr. Överskottet mot intäkter
förmår inte riktigt väga upp underskottet på personal och övrig drift
(se matrisen ovan).
Jämfört med föregående månad har avvikelsen försämrats med ca
300 tkr och jämfört med föregående år samma period har det skett
en försämring med ca 3,0 mnkr. Försämringen jämfört med
föregående månad beror främst på att övrig drift ökat pga. externa
placeringar och köp av tjänsten hos Äldreförvaltningen. Det är också
delvis samma anledning till den större försämringen jämfört med
föregående år, där också överskottet mot intäkter minskat beroende
på att färre platser säljs. Underskottet för personal ligger kvar på
samma nivå som juli, d.v.s. – 3, 0 mnkr och det beror bland annat på
att semesterlönerna betalas ut från ett särskilt semesterskuldskonto
och belastar därmed inte förvaltningen. Jämfört med samma period
föregående år redovisar personalkostnaderna en förbättring i
underskottet på ca 700 tkr.
De största farhågorna framöver gäller i huvudsak volymökningar där
köp av Äldreförvaltningen (ÄF), timmar och dygn, externa placeringar
samt mobila teamen för boendestöd och serviceboende, utgör
merparten av ökningarna. Det är dock svårt att exakt räkna fram vad
detta skulle ge i ekonomiska konsekvenser då ökningar sker lite efter
hand och antalet ansökningar om stöd kommer undan för undan.
Dock är det känt redan nu att köp av ÄF har ökat samt att fler
externa platser främst i form av skolinackorderingar beviljats from
hösten. Det ses också en ökning under året på mobila teamen som
redovisas i texten nedan.
forts
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§ 49 forts
Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti
2014
Med anledning av ovanstående resonemang (som beskrivs mer
utförligt i rapporten) försämras därför prognosen med 3,3 mnkr
jämfört med maj men behålls på samma nivå som juli. Prognosen
ligger kvar som för tidigare månad och beräknas till -7,3 mnkr.
Prognos – Åtgärdsplan
Prognosen har sedan årets första uppföljning i februari försämrats
med 4,8 mnkr. Anledningen är att det finns ett antal områden där
förvaltningen nu ser en förändring som får konsekvenser gällande
det ekonomiska resultatet. Några av förändringarna har belysts
ovan. Förvaltningen vill trycka på att förändringarna är av sådan
karaktär att effektivisering, som gör det ekonomiska läget bättre
främst på kort sikt och som får genomslag under resterande 4
månader, är svårgenomfört. Anledningen till att det är svårt att
genomföra åtgärder och förändringar är att förvaltningens
verkställighet då kommer hamna under den kvalitetsnivå som
lagstiftningen ger vid handen.
Förvaltningen har, på uppdrag av Handikappnämnden, presenterat
ett förslag med åtgärder som skulle ge effekt under de sista tre
månaderna 2014. Detta ärende lyftes inte fram till beslut, vilket
innebär att det enbart finns möjligheter att göra åtgärder som kan
generera effekt under årets sista två månader.
När det gäller hemtjänst, korttidsplatser samt serviceboendeplatser,
finns det ingen annan hantering av verkställighet än vad som nu
görs. Ärendena är av sådan natur att det inte gått att förutse och
därmed inte heller kunnat tas upp i budgeten i ett tidigare skede.
Inom psykiatrin har förvaltningen tidigare aviserat volymökningar, nu
ses ökningen bli ett faktum och trycket på just denna verksamhet,
framförallt de mobila teamen är högt med en ökning på ca 298
timmars verkställd brukartid per månad (kringtiden ej medräknad).
Även de externa placeringarna som tillkommer är svåra att åtgärda
ekonomisk då det är lagstiftningen som styr detta.
Åtgärder
Efter att ha genomlyst samtliga interna och externa verksamheter i
förvaltningen ses även positiva uppsidor men det gäller främst de
interna delarna. Enheterna med de positiva resultaten förväntas
uppväga delar av de befarande underskotten internt. Internt är det
också något görligare för verksamheterna att genomföra besparingar
och åtgärda befarade underskott. Dock ses nu volymökningar och
förändringar externt som medför svårigheter att åtgärda
prognostiserade underskott.
forts
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§ 49 forts
Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti
2014
Prognosen som lades i maj på -4,0 mnkr ses därför som nödvändigt
att behöva revideras till -7,3 mnkr. En riskfaktor är att det inte finns
höjd taget i prognosen för ytterligare förändringar, dels inom ovan
beskrivna insatser men ej heller för övrigt där behoven förändras
snabbt, tex externa placeringar.
Framtida behov
Då verksamheten precis börjat gå igenom behoven inför kommande
år, främst 2015, finns ingen helt fastslagen summa över vilka
budgetramar som behövs nästa år. Arbetet som dock är påbörjat,
visar redan nu på att de 4 mnkr tillskott i planerad ram, inte kommer
att täcka den verksamhet som finns idag. En första prognos över
kommande budgetbehov visar på minst 15 mnkr i ytterligare behov
2015, för verksamhet som inte är tillfällig utan permanent. D.v.s. ett
behov på 4 mnkr i ram plus minst 15 mnkr. En fastslagen summa
över behoven kommer att redovisas när budgetarbetet inför 2015 är
helt klart.
Investeringar
Ramen uppgår för 2014 till 400 tkr och kommer att användas till
investeringar för såväl ny som tidigare verksamhet under året.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1.att godkänna delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014,
2.att överlämna delårsrapporten till revisionen,
3.att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för ett
fortsatt arbete med ”hemmaplanslösningar” avseende externa
placeringar,
4.att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan med
åtgärder i ordinarie verksamhet, som får effekt under 2015 samt en
konsekvensbeskrivning avseende kvaliteteten i utförandet av
insatserna, samt vilken påverkan detta kan få på arbetsmiljön för
personalen, samt
5.att anmäla delårsrapporten och det beräknade underskottet på 7,3
miljoner till kommunfullmäktige
forts
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§ 49 forts
Handikappnämnden delårsrapport ekonomi per den 31 augusti
2014
Handikappnämnden beslutar således
1.att godkänna delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2014,
2.att överlämna delårsrapporten till revisionen,
3.att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för ett
fortsatt arbete med ”hemmaplanslösningar” avseende externa
placeringar,
4.att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan med
åtgärder i ordinarie verksamhet, som får effekt under 2015 samt en
konsekvensbeskrivning avseende kvaliteteten i utförandet av
insatserna, samt vilken påverkan detta kan få på arbetsmiljön för
personalen, samt
5.att anmäla delårsrapporten och det beräknade underskottet på 7,3
miljoner till kommunfullmäktige
___________
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HN. 2014.320.770

§ 50
Besparingsförslag
Budgetuppföljningen för Handikappnämnden per den 31 maj gav vid
handen att förvaltningen prognostiserar ett underskott på 4 mnkr.
Handikappnämnden beslutade därmed:
Att ge i uppdrag ta fram ett besparingsförslag på 1,5 miljoner inklusive
konsekvensbeskrivning samt se över möjligheten att sänka
verksamhetskostnader och optimera bemanningen i verksamheterna och
återkomma med detta på nämndens sammanträde den 11 september
2014. Ärendet lyftes ur och togs aldrig upp på nämndens sammanträde i
september.
Sammanfattning
En genomlysning av förvaltningens verksamhet ger vid handen att följande
områden visar på, eller kommer att ha, underskott:
– Köp av hemtjänst
– Externa placeringar
– Interna placeringar (köp av korttidsplatser och boende)
– Mobila team inom socialpsykiatrin
– Ordinarie drift
Trots en minimal personalbudget så klarar huvuddelen av nämndens
verksamheter att hålla tilldelade ramar.
Handikappförvaltningen har tagit fram ett antal åtgärder som skulle kunna
ge en besparing på 1,7 mnkr under innevarande budgetår. De områden
som förvaltningen ser är följande:
1. Beredskapstjänstgöring pga. arbetsmiljö
2. Vikariekostnader som uppstår vid handledning, och utbildning och
planeringsdagar.
3. Handledararvoden
forts.
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§ 50 forts
Besparingsförslag
4. Leasingfordon
5. Avveckling av viss sysselsättning
6. Översyn av bemanning i vissa verksamheter
7. Allmänna driftskostnader
Utöver ovanstående aktiviteter kommer förvaltningen arbeta intensivare
med intäktssidan, där man ser ett antal aktiviteter som kan förbättra
resultatet:
1. Återbetalning från TF
2. Reglerande av kostnader för externt placerad
3. Reglering avseende kostnader för ledsagning åt personer som har fyllt
65 år
Samtliga aktiviteter beskrivs enligt bilaga, med beräknad effekt tillsammans
med konsekvenser som förvaltningen ser.
Förvaltningen ser att det prognostiserade underskottet, med stor
sannolikhet, kommer öka under hösten.
För att ytterligare förbättra resultatet behöver förvaltningen sänka den
bemanning som finns i verksamheten. Här ser utredningen att detta inte
kan göras inom områdena personlig assistans samt mobila team.
Resultateffekten vid en sänkning av personaltätheten i övrig verksamhet
med 1 % blir 142 000 kr/månad.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till protokollet,
2. att uppdra åt förvaltningen att verkställa föreslagna åtgärder för att
reducera det befarade underskottet för 2014 beaktat de risker som beskrivs
forts

9 oktober 2014

11 (21)

§ 50 forts
Besparingsförslag
Yrkande
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar avslag på attsats 2 för att ersättas med
följande:
att förvaltningen genomför följande aktiviteter för att minska
budgetunderskottet
– minskade vikariekostnader i samband med utbildning och
planeringsdagar.
– minska kostnader för reparationer av leasingbilar
– översyn av bemanning i vissa verksamheter
– allmänna driftskostnader
– projektmedel
– samt att förvaltningen utöver ovanstående aktiviteter arbetar intensivare
med intäktssidan t.ex. återbetalning från tekniska förvaltningen.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Inga Lill Siggelsten Blums
(KD) ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till protokollet,
2. att förvaltningen genomför följande aktiviteter för att minska
budgetunderskottet
– minskade vikariekostnader i samband med utbildning och
planeringsdagar.
– minska kostnader för reparationer av leasingbilar
– översyn av bemanning i vissa verksamheter
– allmänna driftskostnader
– projektmedel
– samt att förvaltningen utöver ovanstående aktiviteter arbetar intensivare
med intäktssidan t.ex. återbetalning från tekniska förvaltningen
___________
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HN. 2014.288.040

§ 51
Förändrad bemanningsstruktur
På Handikappnämndens möte i juni uppdrogs åt förvaltningen att se
över möjligheterna att öka möjligheterna för enskilda brukare att
kunna göra enskilda aktiviteter. Förvaltningen skulle se över om det
gick att organisera detta stöd så att det fanns bokningsbar personal
som skulle kunna verkställa dessa aktiviteter.
Bakgrund
Under flera år har nämnden varit tvungna att rationalisera avseende
bemanning i våra särskilda boenden. Anledningen är medelsbrist,
vilket inneburit att det nivåbedömningssystem som tillämpas för att
säkerställa en så riktig bemanning som möjligt, satts ur spel. Enbart
inför 2014 var nämnden tvungen att fatta beslut om att sänka
resurstilldelningen med 3-5% i dessa verksamheter.
De förutsättningar som förvaltningen har för att utföra sitt uppdrag
enligt den kvalitet som lagstiftningen kräver är i dagsläget
begränsade.
Den bemanning som krävs för att kunna ha ett särskilt boende öppet
sätts till 5,05 årsarbetare, vilket innebär att det blir en
ensambemanning i det särskilda boendet motsvarande 19
timmar/dygn.
Utöver den bemanningen har, naturligtvis det särskilda boendet
ytterligare resurser, men i de flesta fallen långt ifrån vad som är
nödvändigt för att möta respektive brukares behov av individuellt
stöd.
Den bemanning som förvaltningen idag har i våra särskilda boenden
visar att, utöver den grundbemanning som behövs finns det
begränsat med tid över för att kunna tillgodose enskilda önskemål
om aktiviteter. Vissa boenden har en högre personaltillgång, men
detta är utifrån de specifika inriktningar som finns just där.
forts
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§ 51 forts
Förändrad bemanningsstruktur
Exempel på detta är våra boenden för personer med psykiska
funktionsnedsättningar eller våra autismboenden.
Överväganden
Det finns ett antal parametrar som nämnden måste ta ställning till
inför beslut om en förändrad struktur avseende stödet vid enskilda
aktiviteter:
I dagsläget är det oklart hur stort behovet av enskilda aktiviteter är
bland våra brukare. För att kunna komma med förslag till hur vi på
bästa sätt skall kunna möta behoven av kultur- och fritidsaktiviteter
bör en undersökning av behov av- och möjligheter att verkställa detta
göras.
Redan idag erbjuder nämnden ett antal aktiviteter som beskrivs i den
fritidskatalog som årligen ges ut. Dessa aktiviteter förutsätter oftast
att det följer med personal från det särskilda boendet. Ett sätt att
underlätta, både för personalen respektive den enskilde brukaren
skulle kunna vara att fritidskonsulenten ansvarade för att det fanns
tillräckligt med personal på plats för att kunna möta de behov av stöd
som respektive deltagare har.
Att från början ha den bemanning som krävs i respektive boenden,
för att kunna verkställa insatserna enligt de intentioner som
lagstiftaren har, är naturligtvis det optimala.
Förvaltningen kommer under hösten ta fram en kvalitetsdeklaration
för insatsen särskilt boende. Här kommer nämnden behöva ta
ställning till vilken nivå som verkställigheten skall ha i sitt utförande.
Detta kommer ge en naturlig vägledning avseende vilka möjligheter
till individuellt stöd vi som förvaltning skall kunna ge.
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§ 51 forts
Förändrad bemanningsstruktur
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1. att uppdra åt förvaltningschefen att, genom en brukarenkät, ta
fram ett underlag som visar på det reella behovet att stöd vid
enskilda aktiviteter och redovisa detta på Handikappnämnden i april
2015,
2. att uppdra åt förvaltningschefen att utreda effekterna av att
fritidskonsulenten svarar för bemanning vid de kultur- och
fritidsaktiviteter som anordnas i förvaltningens egen regi,
3. att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram ett underlag som visar
på vilket behov av personal som respektive verksamhet skulle
behöva för att själva verkställa alla aktiviteter som den enskilde
brukaren har rätt till, enligt lagstiftning, samt
4. att uppdra åt förvaltningschefen att utreda effekterna av att
verkställighet av kultur- och fritidsaktiviteter genomförs genom
bokning av personal från resursenheten.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
___________
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§ 52
Handikappförvaltningens handlingsplan för social mångfald
2014-2015
Handlingsplanen redovisar hur förvaltningen ska arbeta med
jämställdhet och mångfald under 2014-2015 och grundar sig på den
Övergripande planen för social mångfald i Karlskrona som
kommunfullmäktige tog beslut om den 13 december 2012.
www.karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/socialmangfald
Mångfaldsarbetet handlar om att skapa en organisation som är fri
från diskriminering. Rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara
lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Handlingsplanen för social mångfald ska vara en vägvisare för
förvaltningens samtliga verksamheter och ligga till grund för att alla
medarbetare ska kunna delta i mångfaldsarbetet. Planen beskriver
och ger struktur åt mångfaldsarbetet inom förvaltningen. Arbetet ska
syfta till att uppmärksamma och synliggöra mångfalden i vår
verksamhet utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Mål för jämställdhet:
Handlingsplanen ska innehålla mål för det förebyggande
jämställdhetsarbetet på våra arbetsplatser inom områden;
arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Målen ska revideras
vart tredje år.
CEMR:
Karlskrona kommun har skrivit på CEMR-deklarationen som är ett
verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera
jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den
praktiska verksamheten. Deklarationen innehåller 30 artiklar som ska
kopplas till handlingsplanen för Social mångfald.
Forts
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§ 52 forts
Handikappförvaltningens handlingsplan för Social mångfald
2014-2015
Normkritiskt perspektiv
Normer är informella regler som påverkar våra beteenden. I allt
normkritiskt arbete är det angeläget att titta på, diskutera och
tydliggöra de normer och strukturer som finns överallt, i skolan,
arbetslivet och samhället i stort.
En grundläggande tanke är att normer i samhället kan begränsa och
exkludera individer som inte passar in i dem. Det är viktigt att
undersöka hur normer påverkar våra värderingar och vår vardag,
istället för att fokusera på och berätta om människor som bryter mot
normerna. Genom att belysa och ifrågasätta normer kan människor
istället inkluderas.
Handikappförvaltningen ska arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Det innebär att verksamhetens rådande normer tydliggörs och
ifrågasätts för att se hur de påverkar individers möjlighet till makt på
olika nivåer.
Ansvar och struktur
Förvaltningschefen har huvudansvaret för att mångfaldsarbetet
genomförs med mätbara mål och åtgärder enligt gällande
lagstiftning. Mångfaldsbegreppet förs in i arbetet med styrkorten för
att där sedan följas upp och utvärderas i verksamhetsberättelsen.
Verksamhets- och områdeschefer har ansvar för att i sin tur göra
detsamma ut mot verksamheten. Jämställdhets- och
mångfaldsfrågor blir på så sätt integrerade i ordinarie verksamhet.
Handlingsplanen ska kommuniceras i förvaltningens
samverkansgrupp.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens
förslag
att anta Handikappförvaltningens handlingsplan för Social mångfald
för år 2014-2015.
___________
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§ 53
Återrapportering, bemanning, externa placeringar
Ärendet utgick
__________
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§ 54
Övrigt
Anna Ekström, ordförande, önskar återkoppling hur det går med
planeringen kring firandet av LSS 20-års jubileum
Anna Ekström önskar påminna att alla som får e-post i egenskap av
nämndsledamot ska vidarebeordra detta till registrator för diarieföring då
det är en offentlig handling. Handlingen kommer sedan ligga som en bilaga
under meddelanden och delges nämnden på nästkommande
sammanträde.
Informationen togs till dagens protokoll
___________

9 oktober 2014

§ 55
Meddelanden
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2014-05-28
Förvaltningsrätten i Växjö
Datum
Dom 140903

Mål nr
1161-14

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden
__________
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§ 56
Frågor
Inga frågor fanns att besvara
___________
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§ 57
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 25 september 2014
b) Delegationsbeslut LSS 140901–140930
c) Delegationsbeslut SoL 140901–140930
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
_____________
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 6 november 2014
§ 58 Parentation
§ 59 Maktimedia
§ 60 Team Barn och unga
§ 61 Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014
§ 62 Förslag till riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende avvikelsehantering
§ 63 Förslag till beslut gällande intern remiss för; Handlingsplan mot korruption
§ 64 Återrapportering bemanning, externa placeringar
§ 65 Övrigt
§ 66 Meddelanden
§ 67 Frågor
§ 68 Delegeringsbeslut
____________________
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Tid och plats torsdagen den 6 november 2014, kl. 09.00 – 12.00 på Karlskrona kompetens
centrum, Gullberna Park i lokal Kungsholmen.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Ekström (FP)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Roos (SD)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Bengt Jonsson (FP) §§ 58-59 09.00-10.40
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Claes Wiridén, förvaltningschef
Anna Gustafsson, controller §§ 58-60 09.00-11.20
Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 60-62 10.40-11.35
Jessica Andersson, utredare §§ 60-62 10.40-11.35
Cathrin Brissmalm, områdeschef § 59 09.40-10.25
Anna Hedlund, områdeschef § 59 09.40-10.25
Karin Månsson, områdeschef § 59 09.40-10.25
Maria Olsson, områdeschef § 59 09.40-10.25
Martin Håkansson, sekreterare

Övriga närvarande

Jenny Lenemark, Maktimedia § 58 09.00-09.40
Maria Henriksson, Maktimedia § 58 09.00-09.40
Ylva Andersson, Maktimedia § 58 09.00-09.40

Justering
Justerare

Anders Ovander(M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Martin Håkansson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Anders Ovander

§§ 58-68
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Martin Håkansson

2014 anslagits på kommunens
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§ 58
Parentation
Handikappnämndens ersättare Ulla Jeansson (M) har avlidit och därför
inleds sammanträdet med en minnesstund.
__________
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§ 59
Maktimedia
Jenny Lenemark, Maria Henriksson och Ylva Andersson redogjorde för
Maktimedias arbete som nationell nyhetssajt för funktionshindrade på
internet.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
___________
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§ 60
Team barn- och unga
Områdescheferna Cathrin Brissmalm, Anna Hedlund, Karin Månsson och
Maria Olsson redogjorde för hur Team barn- och unga arbetar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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HN.2013.592.042

§ 61
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet. Handikappnämnden
redovisar per september ett underskott på 6 408 tkr, netto omslutningen är
279 412 tkr och nämndens budgeterade medel 273 004 tkr
Resultaträkning

augusti 2014
Intäkter
Kostnader

Varav personalkostnader
Varav övrig drift

Avskrivningar
Finansiella poster
Totalt Tkr

september 2014
Intäkter
Kostnader
Varav personalkostnader
Varav övrig drift

Avskrivningar
Finansiella poster
Totalt Tkr

Budget helår

Budget augusti

Resultat augusti

64 029
-430 842

42 607
-284 516

49 075
-295 546

6 468
-11 030

49 075
-277 155

-297 696
-133 146

-196 724
-87 792

-199 798
-95 748

-3 074
-7 956

-190 630
-86 525

-314
-88
-367 215

-208
-59
-242 176

-220
-35
-246 726

-12
24
-4 550

-203
-137
-228 420

Budget helår Budget september Resultat september

Avvikelse Resultat augusti 2013

Avvikelse Resultat sepember 2013

64 029
-430 842

47 960
-320 664

55 420
-334 540

7 460
-13 876

54 718
-315 497

-297 696
-133 146

-221 603
-99 061

-226 435
-108 105

-4 832
-9 044

-217 116
-98 381

-314
-88
-367 215

-234
-66
-273 004

-248
-44
-279 412

-14
22
-6 408

-228
-142
-261 149

Då resultatet försämrats jämfört med föregående period, redovisas 2
matriser ovan. Matriserna visar en försämring med ca 1,8 mnkr jämfört
augusti till september. Såväl posten för personal som övrig drift visar på ett
sämre ekonomiskt läge jämfört med föregående månad. Jämfört med
samma period föregående år har den negativa avvikelsen också försämrats
med 1,8 mnkr (avvikelsen då var också – 4,5 mnkr).
Intäkter
Balanserar upp den negativa avvikelsen för personal och övrig drift, detta
genom, som tidigare, försäljning av verksamhet till andra kommuner samt
också en post som tillkommit genom debitering till Socialförvaltningen för
en plats som verkställs av Handikappförvaltningen men där förvaltningarna
ska dela på kostnaden. Debiteringen läggs som en intäkt under tiden som
ärendet verkställts, d.v.s. juni till september vilket ger ca 560 tkr som
pluspost (ej budgeterad).
forts
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§ 61 forts
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014
Kostnaden för ärendet återfinns å andra sidan merparten av under posten
för personal så detta ska i praktiken bli ett nollsummespel.
Övrig drift
Utfallet för den totala driften (inkl. personal) har försämrats med ca 2,8
mnkr jämfört med augusti månad. I huvudsak beror detta på övrig drift och
köp av verksamhet samt personlig assistans. Kostnader samt intäkter från
försäkringskassan redovisas i ett ojämnt flöde beroende på avräkningar
som sker kontinuerligt under året. Men också för att de privata
assistansbolagen fakturerar väldigt ojämnt och släpar periodvis. För
september månad redovisas därmed en något lägre kostnad för
assistansen men detta kommer sannolikt att rättas upp och gå tillbaka till
en högre nivå igen när fakturorna för de privata bolagen betalas i oktober.
Inga ytterligare ärenden har tillkommit som fått LSS beviljat, istället har ett
par befintliga ärenden inom LASS fått fler timmar beviljat av
försäkringskassan, detta påverkar inte förvaltningens ekonomi då det
enbart för dessa ärenden är de 20 första timmarna i veckan som
kommunen står för.
Som vid tidigare uppföljning gällande övrig drift är det överlag lite högre
kostnader för driften samt också volymökningarna för köp hos ÄF samt de
tillkommande ärendena i assistansen som ligger till grund för det sämre
resultatet. T.ex. kan nämnas att en konkursfaktura för Zontaxi som stod för
resor till och från daglig verksamhet, nu betalats som var 300 tkr.
Personalkostnaderna ligger återigen, efter sommaren, över budget och har
nu gått tillbaka till ett normalt kostnadsläge (dvs ingen semesterlön betalas
längre ut från semesterskuldskontot). Det som ses generellt i förvaltningens
verksamheter är att det är svårt att få in tillräckligt många vikarier när så
behövs, istället beordras övertid eller så tas tillfällig förstärkning in för att
klara av bemanningen i framförallt boendena. Övertiden hålls på ungefär
samma nivå som tidigare månader, likaså tillfälliga förstärkningar. Det som
släpar efter lite sedan sommaren är timvikarier som redovisar ca 500 tkr
mer per september än normalläge före sommaren, detta förväntas gå
tillbaka ytterligare from oktober. Det som också påverkar till vissa delar
gällande personalen är att områdescheferna inte fullt ut kunnat sänka
resurserna enligt den tilldelning som lades ut i samtliga verksamheter vid
årets början. Alla verksamheter (förutom personlig assistans) fick
personalbudgeten neddragen med 3 respektive 5 % för att kunna fördela
budget i all känd verksamhet.
forts
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§ 61 forts
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014
Prognos
De förändringar som nu sker gällande det ekonomiska läget pekar inte ut
något enskilt område som skjuter iväg kostnadsmässigt. Vissa
verksamheter får ihop sin budget medan det finns någon enstaka som går
med underskott.
Intäkterna fortsätter att redovisa ett större överskott mot budget, beroende
på försäljning till andra kommuner samt beroende på en intäkt som regleras
mellan Socialförvaltningen och Handikappförvaltningen. Dock återfinns det
kostnader för ärendet i form av personalkostnader framförallt.
Personalkostnaderna förväntas nu ha hamnat i normal nivå efter sommaren
och kommer att ligga kvar så om inget oförutsett sker. Den minskade
kostnaden i form av att semesterlönen betalats ut från
semesterskuldskontot under sommaren har vägts upp av vikariernas
timlöner, såsom tidigare år.
Förvaltningen vill ändå flagga för att verksamheten genomgår förändringar
som sannolikt kommer att få konsekvenser för det ekonomiska läget
kommande perioder.
Volymökningar
Det har och kommer att ske ökningar inom främst socialpsykiatrin och då i
första hand mobila teamen här. Som tidigare aviserats påverkas
förvaltningen (kommunen) bland annat av landstingets nedläggning av en
avdelning och i allmänt en omstrukturering. Personalresurserna förväntas
inte räcka till i motsvarande omfattning och förvaltningen har i nuläget inte
budgetmedel att skjuta till för att förstärka upp personalstaten i dessa
verksamheter. Det hela kommer sannolikt därför leda till underskott mot
budget då områdescheferna inte kan hindra att beslut verkställs enligt
lagstiftningen.
Placeringar
Ytterligare skolinackorderingar är verkställda from augusti, likaså en extern
boendeplats. Budgeten för placeringar kommer inte att räcka fullt ut och
sannolikt blir det ett större underskott vid årets slut. I underskottet ingår
också en tillfällig plats som verkställts under 3 månader över sommaren
som är avslutat nu. Kostnaden ryms dock inte inom budgeten för externa
placeringar och påverkar därmed prognosen för helår.
Köp av äldreförvaltningen
Som tidigare aviserats, ligger hemtjänsten kvar på en fortsatt högre nivå.
Per augusti redovisas 3375 verkställda timmar mot 2900 timmar i budget,
det verkar som om hemtjänsten är på väg tillbaka något efter sommaren
och tidsrapporteringen för september inväntas nu.
forts
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§ 61 forts
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014
Även plats i korttidsboende har visat en peak under sommaren men har nu
planat ut något, delvis beroende på att ett par personer fick beviljat
korttidsplats i väntan på en boendeplats och nu har boendeplatserna
kunnat verkställas. Gällande servicebostad (ÄF) har, som också tidigare
aviserats, dessa ökat igen under året och är nu uppe i 10 platser from 1
oktober vilket kommer att ge ett större underskott vid årets slut.
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen ses även
positiva uppsidor. Enheterna med de positiva resultaten förväntas uppväga
delar av de befarande underskotten. Handikappförvaltningen ses överlag
klara sin egen verksamhet inom ram, det är volymökningarna under året
som gör att det blir underskott mot budget. Dessa volymökningar finns inom
vissa områden (enligt beskrivning ovan) som gör att prognosen reviderats
vid några tillfällen under året. Prognosen ligger dock kvar som den gjort de
sista uppföljningarna och förändras därmed inte i nuläget. Förvaltningen
arbetar fortlöpande med effektiviseringar för att hålla kostnaderna nere och
inför verksamhetsåret 2014, sänktes personalbudgeten med 3 respektive
5% i all verksamhet ( förutom personlig assistans) för att få ihop en pott
som användes för att kunna fördela budget i all verksamhet inför 2014.
Denna pott tillsammans med utökning av budget enligt ram, gjorde att all
känd verksamhet var budgeterad i början av året.
Handikappnämnden lämnar en prognos för helår på – 7,3 mnkr.

Handikappnämndens arbetsutskott beslutar således föreslå
handikappnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2014
2. att kommunfullmäktige informeras om att handikappförvaltningen
håller budget avseende den befintliga verksamheten och att det är
volymökningar som står för underskottet samt
3. att handikappförvaltningen förtydligar sitt missiv avseende
volymökningar och budgetunderskott och delger handikappnämnden
detta på sammanträdet den 6 november
forts
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§ 61 forts
Handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september
2014
Yrkande
Ordförande Anna Ekström (FP) yrkar tillägg på attsats 2 till att
kommunfullmäktige informeras om att handikappförvaltningen klarar
sin egen verksamhet inom ram och att det är volymökningar under
2014 som skapat ett underskott mot budget samt att all känd
verksamhet var budgeterad i början av 2014.
Proposition och beslut
Ordförande Anna Ekström (FP)ställer proposition på arbetsutskottets
förslag till attsats 2 mot ordförandes tilläggsyrkande av attsats 2 och
finner att handikappnämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Yrkande
Bo Blomqvist (S) yrkar att attsats 3 ändras till att ge
förvaltningschefen i fortsatt uppdrag att fortlöpande arbeta med
effektivisering för innevarande och kommande verksamhetsår.
Proposition och beslut
Ordförande Anna Ekström (FP)ställer proposition på arbetsutskottets
förslag till attsats 3 mot Bo Blomqvists ändringsyrkande av attsats 3
och finner att handikappnämnden beslutar enligt Bo Blomqvists
förslag
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2014
2. att kommunfullmäktige informeras om att handikappförvaltningen
klarar sin egen verksamhet inom ram och att det är volymökningar
under 2014 som skapat ett underskott mot budget samt att all känd
verksamhet var budgeterad i början av 2014.
3. att ge förvaltningschefen i fortsatt uppdrag att fortlöpande arbeta
med effektivisering för innevarande och kommande verksamhetsår
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§ 62
Förslag till riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende
avvikelsehantering
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet. Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete kom 2011. Den omfattar verksamhet enligt hälso- och
sjukvårdslagen, HSL, socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade, LSS. Författningen ska tillämpas i arbete med
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheter. Den föreskriver även att det ska anges hur uppgifterna med
det systematiska förbättringsarbetet är fördelade i verksamheten.
Den manuella hanteringen av avvikelser samt fallrapporter kommer att
upphöra. All rapportering och dokumentation av avvikelser ska ske i
gällande verksamhetssystem.
Med detta som utgångspunkt har tidigare riktlinjer från 2011 reviderats.
Utifrån riktlinjerna kommer förvaltningsövergripande och lokala rutiner att
tas fram.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att anta riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende
avvikelsehantering
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag
att anta riktlinjer för systematiskt förbättringsarbete avseende
avvikelsehantering
___________
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Diariet
Kommunledningsförvaltningen

HN.2014.350.001

§ 63
Förslag till beslut gällande intern remiss för; Handlingsplan mot
korruption
Jessica Andersson, utredare föredrar ärendet. Kommunstyrelsen
beslutade den 28 januari 2014 § 29 att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att motverka
korruption. En arbetsgrupp från olika verksamheter och med olika
kompetenser har arbetat med att ta fram förslaget.
Förslaget till Handlingsplan mot korruption samt förslag till nya
styrdokument har lämnats på intern remiss till de olika nämnderna
och styrelserna.
De föreslagna styrdokumenten kommer, om de antas av
kommunfullmäktige, att ersätta Policy för representation och gåvor
(fastställd av kommunfullmäktige 2005) samt Riktlinjer för bisyssla
(fastställd av kommunstyrelsen 2006).
De dokument som överlämnats för yttrande över är:
• Policy mot mutor och andra oegentligheter
• Riktlinjer mot mutor
• Riktlinjer för bisysslor (blankett för anmälan, bedömning och beslut
av bisyssla)
• Riktlinjer för representation, avtackningar och gåvor
De nya reglerna ska göras kända för alla medarbetare. Det ska
finnas rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts. Den
interna kontrollen ska förstärkas för att minska risker för
oegentligheter så som korruption och missbruk av tillgångar.
Svar på intern remissen ska skickas senast den 14 november 2014
till Kommunledningsförvaltningen.
forts
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§ 63 forts
Förslag till beslut gällande intern remiss för; Handlingsplan mot
korruption
Handikappförvaltningens svar på internremiss - Handlingsplan mot
korruption
Handikappförvaltningen ser vikten av att ha en upprättad
handlingsplan mot korruption. Förvaltningens bedömning är att
framtagna styrdokument, policy, riktlinjer och handlingsplan på ett
bra sätt förtydligar vad som gäller och att det behövs vägledande
dokument.
Utbildningsinsatser
Förvaltningen vill särskilt framhålla vikten av information, utbildning
och förankring om dessa nya riktlinjer. Förvaltningen anser också att
ett samlat informationsmaterial ska tas fram kommunövergripande,
gällande alla medarbetare inom Karlskrona kommun.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat svar till förslaget om handlingsplan och
styrdokument mot korruption.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

6 november 2014 15 (20)

§ 64
Återrapportering bemanning, externa placeringar
Förvaltningschef Claes Wiridén redogör och återkopplar det uppdrag
handikappförvaltningen fått av nämnden angående boendeplanering,
externa placeringar, medarbetare samt förvaltningens arbetsmiljö
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
___________

6 november 2014 16 (20)

§ 65
Övrigt
Ordförande, Anna Ekström meddelar att handikappnämndens
sammanträde den 11 december flyttas till den 9 december. Plats för
sammanträdet meddelas i samband med kallelsen
Ordförande, Anna Ekström uppmanar ledamöterna i att tänka över
det namnförslag som givits den nya handikappnämnden. Ordförande
har ett önskemål om att, ifall kommunfullmäktige inte fattar ett beslut,
hänskjuta detta till 2015 och den nya nämnden.
___________
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§ 66
Meddelande
Kommunfullmäktige
§ 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram

Kommunstyrelsen
§ 248 Controllers och HR-specialister från serviceförvaltningen till
Kommunledningsförvaltningen
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 14:39 Budgetpropositionen för 2015
Socialstyrelsen – Allmänna råd, föreskrifter och kungörelser
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och
LSS till personer med funktionsnedsättning
Förebyggande av och behandling vid undernäring
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring
Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens
handläggning av ärenden om adoption
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande
av vävnader och celler
Handläggning av ärenden som gäller barn och unga
Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och
ungdomsvård
forts
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§ 66 forts
Meddelande
Handlingar inkomna till handikappnämndens ledamöter
Mail med diarienummer 2014.381.745
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden
__________
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§ 67
Frågor
Inga frågor fanns att besvara
___________
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§ 68
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 23 oktober 2014
b) Delegationsbeslut LSS och SoL
c) Beslut enligt SoL från biståndsavdelningen från oktober 2014
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
__________

9 december 2014

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 9 december 2014
§ 69 Personalnyckeltal 131201–140930
§ 70 Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014
§ 71 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet
§ 72 Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2015
§ 73 Övrigt
§ 74 Meddelanden
§ 75 Delegeringsbeslut
___________________

1 (12)

9 december 2014

Tid och plats tisdagen den 9 december 2014, kl. 09.00 – 11.30 på Marinmuseum,
Karlskrona. Lokal Hörsalen.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Anna Ekström (FP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)

Laila Johansson (S)
Tomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Övriga närvarande
Ersättare
Bengt Jonsson (FP) §§ 69-70 09.00-10.20
Maj Olsson (C)

Tjänstemän

Justering
Justerare

Claes Wiridén, förvaltningschef
Anna Gustafsson, controller
Ingrid Karlsson, myndighetschef §§ 71-75
Lena Dehlin, personalspecialist § 69
Martin Håkansson, sekreterare

Anders Ovander (M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Martin Håkansson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Anders Ovander

§§ 69-75
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9 december 2014

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Martin Håkansson

3 (12)

2014 anslagits på kommunens

9 december 2014

Expedieras till
Akten

Dnr: 2014.198.020

§ 69
Personalnyckeltal 131201–140930
Lena Dehlin, personalspecialist föredrar ärendet

Handikappnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
handikappnämnden besluta
att ta information till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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9 december 2014

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

5 (12)

Dnr: 2013.592.042

§ 70
Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014
Handikappnämnden redovisar per den 31 oktober ett negativt resultat om 7
934 tkr. Anledningen till underskottet tillskrivs såväl personalkostnader som
övrig drift. Överskottet mot intäkter förmår inte riktigt väga upp underskottet
för kostnader och utgör ca hälften utav underskottet för personal och drift
totalt.
Rapporten redogör främst för det som påverkar förvaltningens ekonomi
negativt, dvs. de delar som inbegriper personal och övrig drift. Gällande
personal redovisas en större negativ avvikelse mot budget men ca 4 mnkr
av underskottet ska vägas upp mot överskottet på intäkter
(platsförsäljningen), kvar blir då ca 2,3 mnkr som förklaras av kostnader för
övertid, tillfälliga förstärkningar, delvis för timanställda samt att det i vissa
fall inte gått att sänka fullt ut enligt den personaltilldelning på 3 resp. 5 %
som utdelades i samtlig verksamhet i början av året.
Övrig drift försämrar resultatet jämfört med september med ca 1,0 mnkr och
jämfört med samma period föregående år med ca 2,6 mnkr. Häri inbegrips
nedanstående beskrivna volymökningar inom köp av ÄF, personlig
assistans samt externa placeringar. Även övrig drift har ökat kostnaderna
något jämfört med föregående år.
Förvaltningen ser framöver områden där det blir svårt att klara
verksamheten inom given budgetram och dessa områden är framförallt köp
av verksamhet ÄF (hemtjänst, korttidsboende samt gruppboende) men
också personlig assistans som främst verkställer nya ärenden under året.
Därtill kommer också fler skolinackorderingar som inte ryms inom ram.
Dessa ses i viss mån som extern verksamhet. Inom förvaltningens egna
delar är det främst kontaktpersoner som ökar utöver vad som är budgeterat
vilket beskrivs närmare i rapporten.
forts

9 december 2014
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§ 70 forts
Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014
Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par områden där
Handikappförvaltningen ser att det kan blir svårt att klara ekonomin inom
given budgetram vilket framgår närmare i rapporten. Prognosen som
lämnas försämras jämfört med tidigare och beräknas därför till – 8,0 mnkr
för 2014, baserat på i nuläget kända faktorer och risker. Förvaltningen vill
dock flagga för att verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen
kan komma att revideras ytterligare under året, antingen till det bättre eller
till det sämre. Prognosen beräknas därför till – 8,0 mnkr för 2014.
Handikappnämndens arbetsutskott beslutar således föreslå
handikappnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2014

Yrkande
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar tillägg där det framgår
1. att till kommunfullmäktige hemställa om ett befarat underskott på 8
miljoner kr
2. att komplettera budgetuppföljningen per den 31 oktober 2014 med
handlingen ”vidtagna åtgärder för att möta den ökade efterfrågan” för att
visa på vad som gjorts och görs för att hålla nere budgetunderskottet under
året
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Inga Lill
Siggelsten Blums (KD) tilläggsyrkande och finner att handikappnämnden
beslutar enligt Inga Lill Siggelsten Blums förslag.
forts
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§ 70 forts
Handikappnämnden budgetuppföljning per den 31 oktober 2014
Handikappnämnden beslutar således
1. att till kommunfullmäktige hemställa om ett befarat underskott på 8
miljoner kr
2. att komplettera budgetuppföljningen per den 31 oktober 2014 med
handlingen ”vidtagna åtgärder för att möta den ökade efterfrågan” för att
påvisa på vad som gjorts och görs för att hålla nere budgetunderskottet
under året
3. att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2014
___________

9 december 2014

Expedieras till
Akten

8 (12)

Dnr: 2014.323.042

§ 71
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av
verkställighet
Ingrid Karlsson föredrar ärendet. Enligt Handikappförvaltningens interna
kontrollplan för 2014 gällande uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten ska en granskning av verkställighet ske 2 ggr/år av 4
verksamheter inom bostad med särskild service. Redovisning till
Handikappnämnden ska ske vid 2 tillfällen under året (maj och oktober)
Kontrollpunkter har varit;
● Kvalitet i dokumentationen ● Kvalitet i genomförandeplaner ● Rutiner för
systematiskt kvalitetsarbete ● Rutiner för att skapa delaktighet
Resultat/ kommentarer
Verksamhetsuppföljningar har genomförts i september och oktober 2014 i
bostad med särskild service. Enligt bifogad redovisning finns förslag på
åtgärder inom de olika områdena.
Social dokumentation har nyligen påbörjats i verksamhetssystemet, behov
finns av att gå igenom den dokumentation som görs och att det sker på rätt
sätt. När det gäller rutiner för systematiskt kvalitetsarbete finns behov av att
de övergripande rutiner som finns i förvaltningen gällande förbättringsarbete informeras. Vidare att de görs tillgängliga för personal för att
säkerhetsställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt lagar
och föreskrifter (rutiner avvikelser/Lex Sarah, klagomål.) Samt att lokala
rutiner upprättas för det systematiska förbättringsarbetet.
Handikappnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

9 december 2014

Expedieras till
Akten

Dnr: 2014.500.006

§ 72
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2015
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider för handikappnämnden 2015.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för arbetsutskottet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2015
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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9 december 2014

§ 73
Övrigt
Ordförande, Anna Ekström, skickar runt det tackkort
handikappnämnden fått från familjen Jeansson med anledning av
Ulla Jeanssons bortgång.
Ordförande, Anna Ekström, tackar alla ledamöter för deras insatser
under den gångna mandatperioden. Särskilt tack till de ledamöter
som slutar i handikappnämnden i och med dagens sammanträde.
Claes Wiridén, förvaltningschef, framför ett tack från förvaltningens
sida till ledamöterna i handikappnämnden.
__________
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9 december 2014

§ 74
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 199 Karlskrona kommuns organisation 2015
§ 200 Kommunala val
§ 204 Regler för ersättare
§ 215 Sammanträdesplan 2015 kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och de allmänna utskotten
Cura individutveckling direktionen
Protokoll 2014-10-22
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 14:48 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2015
Cirkulär 15:50 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2015
Socialstyrelsen – Allmänna råd, föreskrifter och kungörelser
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM
och LSS
Våld i nära relationer
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13)
___________
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9 december 2014

§ 75
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 27 november 2014
b) Delegationsbeslut LSS och SoL
c) Beslut enligt SoL från biståndsavdelningen från november 2014
d) Anmälan tillfullmäktige av ej verkställda beslut inom LSS 9§
e) Sammanställning icke verkställda beslut 140930
f)

Inspektionen för vård och omsorg, ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 fg SoL samt beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS

g) Inspektionen för vård och omsorg, individrapport LSS
h) Inspektionen för vård och omsorg, individrapport SoL
i) Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Trummenäs
j) Ändring av detaljplan för Lasarettet, Karlskrona kommun
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
___________
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29 januari 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 29 januari
2015.
§ 1 Ordförandens välkomsthälsning.
§ 2 Val av arbetsutskott.
§ 3 Övrigt.
___
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29 januari 2015
Plats och tid

KKC Gullberna Park
Torsdagen den 29 januari 2015, kl. 8.00-9.00

Beslutande:

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

Anna Ekström (FP
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Camilla Karlman (SD)
Jonas Klang (SD)
Ingela Abrahamsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Gerd Sjögren (M)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Charlotta Sahlin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Lennart Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tomas Karlsson (S)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 1-3
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§1-3
Anna Ekström
Justeringsledamot
............................................. §§ 1-3
Tomas Karlsson
Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på

2

29 januari 2015

§ 1.
Ordförandens välkomsthälsning och presentation.
Ordförande Anna Ekström (FP) hälsar alla välkomna. Hon uttrycker
sin glädje och sina höga förväntningar inför att leda arbetet i
funktionsstödsnämnden den kommande mandatperioden.
____

3
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§2
Val av funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
Ordförande, Anna Ekström (FP), redogör för valen.
Att välja:
5 ordinarie ledamöter, varav 1 ordförande
3 ersättare
Ordinarie ledamöter 5 st.
Tomas Karlsson (S) föreslår
Anna Ekström (FP) tillika ordförande,
Tomas Karlsson (S) och
Ingela Abrahamsson (S) till att ingå i arbetsutskottet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M) till att ingå i arbetsutskottet
Jonas Klang (SD) föreslår
Camilla Karlman (SD) till att ingå i arbetsutskottet
Lennart Svantesson (KD) föreslår
Lennart Svantesson (KD) till att ingå i arbetsutskottet
Markus Ottosson (V) föreslår
Markus Ottosson (V) till att ingå i arbetsutskottet
Ordföranden ställer proposition på namn för namn och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar välja Anna Ekström (FP), Tomas
Karlsson (S), Ingela Abrahamsson (C) Emma Stjernlöf (M) och
Camilla Karlsman (SD) till ledamöter i arbetsutskottet:
Votering
Till rösträknare utses Gerd Sjögren M och Sonny Bengtsson (S)
forts.
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§ 2 forts.
Val av funktionsstödsnämndens arbetsutskott.
Sluten omröstning.
13 giltiga röster avges.
Röstningen utfaller enligt följande:
Anna Eklund (FP), 13 röster
Tomas Karlsson (S), 12 röster
Camilla Karlman (SD, 2 röster
Markus Ottosson , 8 röster
Lennart Svantesson, 4 röster
Emma Stjernlöf (M), 10 röster
Anders Ovander (M), 6 röster
Ingela Abrahamsson, 10 röster
Funktionsstödsnämden beslutar således att välja Anna Ekström (FP),
tillika ordförande, Tomas Karlsson (S), Emma Stjernlöf (M), Ingela
Abrahamsson (C) och Markus Ottosson (V)
Ersättare 3 st.
Tomas Karlsson (S) föreslår
Bengt Jonsson (FP)
Cecilia Abrahamsson (S) till ersättare i arbetsutskottet
Emma Stjärnlöf (M) föreslår
Anders Ovander (M) till ersättare i arbetsutskottet
Lennart Svantesson (KD) föreslår
Lennart Svantesson (KD) till ersättare i arbetsutskottet
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på namn för namn och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar välja Bengt Jonsson (FP)
Cecilia Abrahamsson (S) och Anders Ovander (M) till ersättare i
arbetsutskottet.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att till ordinarie ledamöter välja Anna Ekström (FP), tillika
ordförande, Tomas Karlsson (S), Emma Stjernlöf (M), Ingela
Abrahamsson (C) och Markus Ottosson (V)
2. att till ersättare välja Bengt Jonsson (FP)
Cecilia Abrahamsson (S) och Anders Ovander (M).

_____

29 januari 2015
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§3
Övrigt.
Nämndsekreterare, Lisbeth Johansson, informerar om att det
anordnas en utbildning/information och utdelning av läs- och
skrivplattor, för de ledamöter som inte har läs- och skrivplattor.
Onsdagen den 4 februari kl. 13.00-16.00 och torsdagen den 5
februari kl. 9.00-12.00 i kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden.
Anmälan till lisbeth.johansson@karlskrona.se tel: 0455 303017 eller
till charlotte.jorgensen@karlskrona.se tel: 0455 303079.
Förvaltningschef Claes Wiridén påminner om
informations/planeringsdagarna på Stufvenäs gästgiveri den 10-11
februari.
Anmälan till jessica.andersson@karlskrona.se tel: 0455 304564 eller
lisbeth.johansson@karlskrona.se tel: 0455 303017
_____

12 februari 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 februari
2015.
§ 4 Internbudget 2015.
§ 5 Årsbokslut ekonomi 2014.
§ 6 Beslut om reglemente, Kommunala handilapprådet.
§ 7 Val av representanter till Kommunala handikapprådet.
§ 8 Delegationsärenden.
§ 9 Anmälningsärenden.
§ 10 Övrigt.
___

12 februari 2015

Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Kungsholmen
Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 9.00- 11.45

Beslutande:
Ledamöter

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Fredrik Wallin (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S) § 4 kl. 9.00-10-30
Anders Ovander (M)
Camilla Karlsman (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S) §§ 5- 10, kl. 101.30-11.45
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Sonny Bengtsson § 4 kl. 9.00-10.30
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Fredrik Wallin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 4- 10
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 4- 10
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 4- 10
Fredrik Wallin

2

12 februari 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på

3

12 februari 2015
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

4

FSN.2015.14.042

§4
Internbudget 2015.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget
och verksamhetsplan för 2015, med plan för 2016-2017.
I arbetet har de, av kommunfullmäktige, fastställda målen brutits
ner och beskrivits. Här finns även beskrivet vilka aktiviteter som
nämnd och förvaltning skall arbeta med under perioden.
Det är tydligt att tilldelade medel begränsar verkställighetens
möjligheter till att nå upp till de krav på kvalitet som lagstiftningen
kräver.
Detaljer
Mellan 2014 -2015 har Funktionsstödsnämndens budgetram utökats
med 13,5 mnkr i ren ramförstärkning, exkluderat tekniska justeringar,
vilket är ca 6,5 mnkr mindre än de ursprungliga uppskattade behoven
och ca 29,5 mnkr mindre än det senare reviderade behovet.
Den internbudget som föreligger förutsätter att den rationalisering
som genomfördes under 2014 ligger kvar även 2015, vilket
innebär att resurstilldelningen blir 3-5% till verkställigheten.
Internbudgeten har inte möjlighet att möta några behovsökningar
utan att göra ytterligare rationaliseringar i verksamheterna.
Ökade ramanslag till funktionsstödsnämnden ger även ökade
intäkter till kommunkassan. De satsningar som gjorts inom
området för funktionsnedsatta har inneburit att Karlskrona
kommun i dagsläget får ta del at det utjämningssystem som finns
för LSS.
Från att ha varit en avgiftskommun får Karlskrona kommun idag
ett bidrag på 35 mnkr.
forts.

12 februari 2015

5

§ 4 forts.
Internbudget 2015.
Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att efter redaktionella ändringar, godkänna förelagda
internbudget.
2. att utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt, och presentera detta på
funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars exklusive
flitpeng och resor till/från daglig verksamhet.
3. att uppdra åt förvaltningschefen att se över möjligheten att skapa
en reservpost i internbudgeten.
4. att ge förvaltningschefen uppdrag att sätta fokus på de mest
kostnadsdrivande ärendena och hitta andra arbetssätt, som frigör
resurser, och att återkomma till funktionsstödsnämnden den 7 maj
2015.
5. att ge förvaltningschefen uppdrag att utreda boendekostnaderna
och boendeformer, och återkomma till funktionsstödsnämnden den 9
april 2015.
____

12 februari 2015

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

6

HN. 2013.592.042

§5
Årsbokslut ekonomi 2014.

Handikappnämnden lämnar ett negativt resultat för verksamhetsåret
2014 om – 11,3 mnkr. Det finns ett antal orsaker till att ekonomin inte
är i balans vid årets slut som redogörs för i rapporten.
I huvudsak beror resultatet på ökad efterfrågan vilket varit en av
anledningarna till att kostnadsmassan varit svår att hantera i
förvaltningen de sista åren, så även under 2014. Som framgår i
bilagorna som rör antalet LSS insatser, ses en markant ökning över
åren som rör främst de dyrare insatserna. Ökningen beror i första
hand på ökad efterfrågan där lagstiftningen styr över vad som måste
verkställas och där nya ärenden kommer in främst i de delar som
gäller mobila team men också i köp av verksamhet både hos
Äldreförvaltningen samt hos externa utförare.
Det som också händer i förvaltningen är att den något billigare
insatsen kontaktperson nu ses öka markant under 2014 där antalet
utökats med 42 stycken.
Anledningen är att den snäva budgetramen medför en slimmad
personalstat i samtliga förvaltningens särskilda boenden vilket
medför att brukarna istället söker stödinsatser då i form av
kontaktperson, för att få stöd i sina fritidsaktiviteter. En insats, som
om det funnits utrymme i budgeten, i större utsträckning hade kunnat
utföras av boendets egen personal.
En del av utökningarna är kända vid ingången av året och
inplanerade i fördelningen av budgetramen men en hel del insatser
tillkommer och kan därför inte planeras in budgeten. Det finns heller
inte möjlighet att göra justeringar löpande under året och därmed får
oplanerade händelser oftast hanteras utanför budgetramen, vilket
därmed är orsaken till att prognosen har ändrats efter hand under
året. De sista prognoserna gav vid handen dels ett befarat underskott
i augusti på – 8,0 mnkr som per oktober ändrades till – 10,0 mnkr.
Det slutliga resultatet blev därmed – 11,3 mnkr.
forts.

12 februari 2015

§ 5 forts.
Årsbokslut ekonomi 2014.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut ekonomi per den 31 december 2014
______

7

12 februari 2015
Handläggare
Kommunala handikapprådet
Akten

8

FSN.2015.69.003

§6
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Karlskrona kommuns kommunfullmäktige har beslutat att begreppet
handikapp ska ersättas med andra begrepp i kommunen från och
med år 2015. Nämnden föreslås heta Funktionsstödsnämnden och
förvaltningen funktionsstödsförvaltningen. Med anledning av detta
bör även Kommunala Handikapprådet byta namn och reglementet
revideras.
Rådet föreslås byta namn till Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor, KRF.
Nuvarande reglemente ändras i enlighet med förslaget till nytt namn
och begreppet handikapp tas bort i reglementet.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra
nämndsorganisationen från och med 1 januari 2015. Därmed
stämmer inte § 3 i nuvarande reglemente där representationen från
de kommunala nämnderna anges med den beslutade politiska
organisationen.
§ 3 revideras för att stämma med den politiska organisationen från
och med år 2015.
Antalet sammanträden för rådet regleras i det nuvarande reglementet
i inledningen av § 5.
- ”Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller kallas vid
behov till extra sammanträden.”
Under de senaste åren har det förekommit att ett sammanträde
ställts in på grund av för få anmälda ärenden och antal ärenden till
övriga sammanträden har varit få.
Rådets arbetsutskott bedömer att det är befogat att i reglementet
ändra antalet angivna sammanträden per år.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår därför att § 5 i reglementet
revideras och istället får lydelsen:
- Rådet sammanträder minst två gånger per år och kallas vid behov
till extra sammanträden.
forts.

12 februari 2015

9

§ 6 forts.
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Funktionsstödsnämnden beslutar efter tillstyrkan från
arbetsutskottet
1.att ändra namnet från Kommunala Handikapprådet till Kommunala
Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF
2. att anta upprättat förslag till revidering av reglementet för Rådet för
Funktionshinderfrågor
_____

12 februari 2015
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Handläggare
Akten

10

HN.2014.428.102

§7
Val av representanter till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Ordföranden redogör för de val som ska förrättas.
2 ordinarie ledamöter, varav en tillika ordförande i rådet
Tomas Karlsson (S) föreslår
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Anders Ovander (M)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
2 ersättare
Tomas Karlsson (S) föreslår
Billy Peltonen (S)
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Lennart Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att till ordinarie ledamöter i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor utse
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet, och
Anders Ovander (M).
2. att till ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse
Billy Peltonen (S) och
Lennart Svantesson (KD)
____

12 februari 2015

§8
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
 Yttrande över detaljplan för Pottholmen 1 etapp 1
 Yttrande över detaljplan Lasarettet
 Yttrande över detaljplan Frimuraren 8
 Yttrande över detaljplan Mineralen 1
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

11

12 februari 2015

§9
Anmälningsärenden.
1. Beslut kommunfullmäktige
a) 141210-11 § 238 Fastställelse av reglementen för
kommunstyrelsen och övriga med anledning av ny
nämndsorganisation.
b) 141210-11 § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
c) 141210-11 § 231 Nya bestämmelser för ersättning till
förtroendevalda i Karlskrona kommun.
d) 141210-11 § 229 FOU- avtal mellan Landstinget i Blekinge och
Blekinges kommuner 2015-2019.
e) 141210-11 § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

12

12 februari 2015

13

§ 10
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om pågående utredning
med syfte att samordna och effektivisera bemanningsorganisationen
i Karlskrona kommun.
Information lämnas om följande:
 Bakgrund.
 Förslag på organisation. Gemensam äldreförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och kunskapsnämnden. Organisation
inom HR- enheten.
 Ekonomi.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om bemanningsproblem
avseende övertid i samband med dygnstjänstgöring.
_____

12 mars 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars
2015.
§ 11 Informationer och föredragningar.
§ 12 Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
§ 13 Budgetrapport per den 28 februari 2015.
§ 14 Delegationsärenden.
§ 15 Anmälningsärenden.
§ 16 Övrigt.
___

1

12 mars 2015
Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Oskarsvärn
Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 9.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 13-16 kl. 11.10-12.15
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) §§ 11- 14 kl. 9.00-11.45
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Områdeschef Margareta Petersson
Områdeschef Anna Månsson
Områdeschef Tina Brissmalm
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Verksamhetschef Vibeke Jenssen Clegg
Fritidskonsulent Peter Holmström
Kurator Ingrid Romberg
Kurator Annika Lundberg
Arbetsterapeut Åsa Ehnbom
Sjuksköterska Yvonne Knutsson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
HR- specialist Lena Dehlin
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Cecilia Abrahamsson (S)

2

12 mars 2015

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

............................................. §§ 11-16
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 11-16
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 11-16
Cecilia Abrahamsson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

mars 2015 anslagits på

3

12 mars 2015

4

§ 11
Informationer/ Föredragningar.
Information inför beslut om verksamhetsberättelse,
handikappnämnden 2014, föredras av:
Team Handikappomsorg - Områdeschef Margareta Petersson och
områdeschef Anna Månsson,
Team Barn och unga – Områdeschef Tina Brissmalm,
Team Assistans – Verksamhetschef Leif Bohman,
Team Socialpsykiatri – Verksamhetschef Rita Kihlström,
Team Arbete och fritid – Fritidskonsulent Peter Holmström,
Specialistteamet – Kurator Ingrid Romberg, kurator Annika Lundberg,
arbetsterapeut Åsa Enbohm och sjuksköterska Yvonne Knutsson,
Information lämnas om följande:







Måluppfyllelse,
Särskilda händelser 2014,
Kvalitetssäkring,
Ekonomi,
Särskilda utvecklingsområden 2015,
Riskbedömningar/Analys 2015

Personalbokslut 2014 föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:
 Antal anställda
 Antal medarbetare med månadslön respektive timlön
 Mertid
 Sjukdagar
 Frisknärvaro
 Personalförsörjning och rekrytering
 Arbetsmiljö och samverkan
forts.

12 mars 2015

5

§ 11 forts.
Informationer/ Föredragningar.
Kvalitetsberättelse 2014 föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson
och utvecklingschef Tomas Gotthardsson,
Information lämnas om följande:













Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Uppföljning av kvalitetsplan,
Aktiviteter 2014 och resultat respektive kvalitetsområde,
Egenkontroll och dokumentationsskyldighet, systematiskt
förbättringsarbete,
Kvalitetsplan 2015,
Systematiskt kvalitetsarbete,
Genomförda utbildningar,
Egenkontroll- Verksamhetsuppföljningar 2014,
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
Systematiskt förbättringsarbete,
Synpunkter och klagomål,
Lex Sarah- rapporter.

Medborgardialog föredras av utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:







Brukarundersökning 2014,
Projekt om återhämtning,
Arbete med ökad delaktighet,
Delaktighetsplan
Träffpunkt Svarta Pärlan,
Arbete med stöd för att brukarråd för personer med psykiska
funktionshinder och deras anhöriga
 Uppdrag 2015- forum för utbytte mellan intresseorganisationer och
funktionsstödsförvaltningens ledning.
____

12 mars 2015
Kommunfullmäktige
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.58.041

§ 12
Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
Underlaget beskriver hur nämnden verkställt sitt uppdrag under
2014. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger
måluppfyllelse, personaluppföljning samt ekonomiskt resultat.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2014
2. att godkänna årsbokslut personal för 2014
3. att överlämna årsbokslutet till revisionen
4. att hemställa hos kommunfullmäktige att bli befriad från kravet
på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger för
2014
______

6

12 mars 2015

7

§ 13
Budgetrapport per den 28 februari 2015.
Förvaltningschef Claes Wiridén lämnar en nulägesbeskrivning över
avseende budget 2015.
Prognosen visar ett underskott motsvarande 6, 5 miljoner kronor/ per
årsbasis.
Information lämnas om följande:
 Projektledare Jörgen Aronsson med uppdrag att arbeta med
rationaliseringar inom funktionsstödsnämndens verksamheter.
Uppdragen är
a) Uppdrag att skapa en reserv i funktionsstödsnämndens budget
b) Uppdrag att se över personalresurser och ta fram plan för
personalförsörjning
c) Redovisa förslag till annat arbetssätt för de mest
kostnadskrävande verksamheterna.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med mer detaljer
avseende de rationaliseringar som görs/planeras.
_____

12 mars 2015

§ 14
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom
LSS 9 §.
b) Anmälan till fullmäktige (SoL16 kap. § 6 f-h) verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____

8

12 mars 2015

§ 15
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunfullmäktige
a) 150129 § 16 Handlingsplan mot korruption
b) 141210-11 § 234 Utbetalning av partistöd för 2015.
c) 141210-11 § 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
AKAP- KL.
d) 141210-11 § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL).
2) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

9

12 mars 2015

10

§ 16
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att den 15- 16 april 2015
kommer planeringsdagar att genomföras.
Den 15 april avslutas med gemensam middag.
Den 16 april avslutas med funktionsstödsnämndens sammanträde.
Ordinarie nämndsammanträde den 9 april ställs in.
Arbetsutskottets sammanträde är flyttat till den 9 april kl. 9.00.
Anna Ekström ställer fråga om kostnadsskillnad mellan privat och
kommunal personlig assistans inkl. ”overheadkostnader”.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Billy Peltonen ställer fråga angående att nå jourchefer utanför
kontirstid.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Tomas Karlsson (S) ställer fråga angående föredragning om
mångfaldsplanen.
Förvaltningschef Claes Wiridén återkommer i frågan.
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående patientsäkerhetsberättelse.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

16 april 2015 1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 16 april
2015.
§ 17 Utdelning kvalitetspris 2014
§ 18 Informationer och föredragningar.
§ 19 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
§ 20 Återrapport, verksamhetsförändring.
§ 21 Återrapport intern kontroll, bemanning,
§ 22 Delegationsärenden.
§ 23 Anmälningsärenden.
§ 24 Övrigt.
___

16 april 2015 2
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 16 april 2015, kl. 13.00- 16.00

Beslutande:
Ledamöter

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Tove Håkansson (SD)
Maj Olsson (C)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Projektledare Jörgen Aronsson
Områdeschef Anders Cullefors
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Laila Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 17-24
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 17-24
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 17-24
Laila Johansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

april 2015 anslagits på

16 april 2015 3
Akten

FSN.2015.118.029

§ 17
Kvalitetspris 2014.
Ordförande Anna Ekström (FP) och 1:e vice ordförande Tomas
Karlsson (S) förättar prisutdelning.
Funktionsstödsnämndens 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 de som på mest förtjänstfullt sätt arbetat
för måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Det är sedan juryns
uppdrag att utse och rangordna vinnarna av kvalitetspris 2014.
Kvalitetsprisjuryn har vid sammanträde den 16 april 2015 § 13
beslutat om följande fördelning.
Kvalitetspris
Sjövillan
Mobila teamet HO
Bokbacken och Rosenlyckan DV
Vädergatan
Personlig assistans, Adlersten
Hedersomnämnande
Team Socialpsykiatri

10 000 kronor
8 000 kronor
6 000 kronor
3 000 kronor
3 000 kronor

3 000 kronor

Ordföranden tackar pristagarna för deras förtjänstfulla arbete
och önskar lycka till i fortsättningen.
____

16 april 2015 4

§ 18
Informationer/ Föredragningar.
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet
Information lämnas om följande:
 Särskilt boende Gullberna Park
 8 platser
 Tidplan
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till dagens
protokoll.
____

16 april 2015 5
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.14.042

§ 19
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustavsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per den 31 mars 2015 ett
underskott mot budget på – 2,7 mnkr. Ett visst mått av överskott finns
på intäkter men förmår inte balansera upp underskottet på såväl
personalkostnader som övrig drift. Personalkostnader utgör den
större posten av den negativa avvikelsen.
Funktionsstödsförvaltningen har inlett 2015 ganska lugnt men
fortfarande finns ett stort tryck på verksamheterna och det gäller
framförallt korttidsverksamheterna samt mobila teamen.
Personalkostnaderna ökade markant i januari beroende på ob-tillägg
från december som betalades ut med en månads eftersläpning,
därefter har dessa kostnader gått tillbaka och varit på en stabil nivå
under februari och mars. För övrig drift är det främst personlig
assistans som, liksom tidigare, utgör en stor osäkerhetsfaktor där
ärenden tillkommer/ ändras ständigt men också externa placeringar
som kan komma akut och riskerar höga dygnsavgifter. Det är
framförallt pga att förvaltningens egna särskilda boenden är
fullbelagda som gör att externa platser måste köpas för att kunna
verkställa beslut.
Överskottet på intäkterna hänförs i stort sett till platser som säljs till
andra kommuner och som inte är budgeterade, för perioden 2
stycken. Dessa intäkter används för finansiering av visstidsanställd
personal i korttidsverksamheten och ska således möta delar av
underskottet på personalkostnader.
I förvaltningen har ett arbete med verksamhetsöversyn startat som
går under arbetsnamnet uppdrag rationaliseringar 2015-2016 med
syfte att gå igenom samtliga verksamheter och där målet är att utföra
stöd till brukarna på ett bättre kvalitativt och ekonomiskt sätt. Det
handlar såväl om schemaöversyn som om att omorganisera på
boenden där det finns få brukare tex. Löpande information om
uppdragets fortskridande kommer att ges till nämnden.
forts.
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§ 19 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par
områden där Funktionsstödsförvaltningen ser att det kan blir svårt att
klara ekonomin inom given budgetram (se ovan). I prognosen har
hänsyn tagits till de åtgärder som planeras och vidtas under året,
dock ingår inte uppdraget rationaliseringar här då effekten av
översynen i nuläget är svårt att räkna på. Dock beräknas översynen
ge så mycket i rationalisering/ effektivisering, att ekonomin kommer i
balans för 2015. Prognosen som lämnas beräknas ändå med tanke
på förutsättningarna till – 4,9 mnkr för 2015, baserat på i nuläget
kända händelser och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att
verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma
att revideras under året.
Yrkanden
Ordförande Anna Ekström (FP) yrkar att texten i att- sats 3, ” under
hösten 2015” stryks.
Funktionsstödsnämnden bifaller ordförandens ändringsyrkande.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta det påbörjade arbetet
avseende rationaliseringar och kontinuerligt återrapportera till
nämnden
3. att tillse att det finns resurser avsatta för att kunna öppna ett nytt
särskilt boende.
______
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Handläggare
Akten

FSN.2015.119.001

§ 20
Återrapport, verksamhetsförändring
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden uppdrog på nämnden den 12 februari
att: utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt samt att ge förvaltningschefen
uppdrag att sätta fokus på de mest kostnadsdrivande ärendena och
hitta andra arbetssätt, som frigör resurser.
Funktionsstödsförvaltningen har i internbudget för 2015 lagt en
ambitionssänkning med motsvarande 10 mnkr, vilket nämnden antog
den 12 februari. Nämnden konstaterar samtidigt att det behöver
genomföras rationaliseringar för att möta ytterligare efterfrågan av
nämndens tjänster, detta i en redan kostnadseffektiv och slimmad
organisation. Nämnden konstaterar att beräkningar ger vid handen
att volymtillväxt under 2015 kan motsvara 10 mnkr.
Förvaltningen har startat ett arbete med kostnadsreduceringar, vilket
innebär aktiviteter som ska ge effekt under 2015 men även
strukturella åtgärder som ska kunna ha effekt under 2016 och framåt.
Inledningsvis kommer förvaltningen arbeta med att ta bort eventuella
förstärkningar ute i verksamheterna. Dessa extra personalresurser
har tillsatts utifrån arbetsmiljö- eller verksamhetsperspektiv.
Handlingsplaner och riskanalyser tas fram för att säkert kunna
hantera en avveckling. Målet är att aktiviteter ska få ekonomiska
effekter innan halvårsskiftet 2015.
Därefter kommer en översyn och eventuell omprövning ske
avseende insatserna boendestöd och hemtjänst. Förvaltningen
kommer, utifrån kvalitetskriterier, börja med att ompröva de ärenden
som har flest timmar beviljade. Målet är aktiviteten ska få ekonomisk
effekt innan halvårsskiftet 2015.
Genom förändrad verkställighet i våra dyra verksamheter ska medel
omfördelas för att möta ökad efterfrågan, framförallt inom
barnverksamheten.
forts.
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§ 20 forts.
Återrapport, verksamhetsförändring
Genomlysning av verkställigheten kring de personer som har de
högsta kostnaderna enligt KPB, Kostnad Per Brukare. Eventuella
förändringar bör kunna ge effekter i slutet 2016.
Under hösten 2015 kommer omvärldsbevakning genomföras för att
ta fram goda exempel som kan stödja förvaltningen att göra
strukturella förändringar i de verksamheter som är mest
kostnadsdrivande. Nya arbetssätt kan därefter börja implementeras
under våren 2016 som tidigast.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningschefen att kontinuerligt rapportera
vidtagna åtgärder enligt lagd plan
3. att till funktionsstödsnämnden den 11 juni 2015 redovisa åtgärder
och effekter för att få budgeten i balans.
____
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Akten

§ 21
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Ärendet föredras av områdeschef Anders Cullefors
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
Funktionsstöds förvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi
säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll
enligt kontrollplan minst 2 ggr/år mars och september tillika
genomgång och uppföljning månadsvis enligt bokade tider.
Ett av uppdragen i Funktionsstöds förvaltningen interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro.
Under våren har vi haft 5 kontroller enligt följande kontrollpunkter:
 Passets start
 Passets slut
 Kompetenskrav
 Tydlighet
Tid till beställare fick info om vem som kommer.
Hade vikarien den kompetens som efterfrågades.
Om beställningen inkluderade flera pass, var det samma vikarier på
alla.
Tre av de aktuella kontrollärendena gav resultatet ett klart
godkännande på samtliga punkter.
Vid två av tillfällena kunde man inte uppfylla de kontrollpunkterna på
grund av ingen tillgänglig resurspersonal fanns att tillsätta. Båda
ärenden gick av den anledningen tillbaka till Boendet samt Assistans
som på egen hand fick lösa det med egen personalresurs.
Under hösten-14 / våren-15 har vi haft en bokningstillgänglighet för
hela bemanningen på ~92 % vilket är en ökning från våren -14 med
5%
Detta är fortfarande inte bra mot våra ställda mål på 98%
Vi har under samma period haft en kraftig uppgång av våra
tillsättningar av vikariat ut mot alla våra verksamheter och har så
fortsatt under året.
forts.
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§ 21 forts.
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Åtgärder
 Vårt projekt ” Bättre bemanning ” som startades upp under våren 14 är i sitt slutskede och har delvis påverkat vår uppgång med 5%,
avslut innan sommaren -15
 Öka ytterligare vårt samarbete med berörda Områdeschefer och
deras team, vi tar fram underlag och uppföljningar gällande
beställningsorsaker för att aktivt jobba med att minska bemanningen.
 Vår tillfälliga ökning av extra bemanningen inom bemannings avd.
har gjort att vi har bättre kontroll av tim-anställda och vikarier.
Specifika åtgärder
 Kontinuerligt komplettera resursen och rekrytera enligt behov.
 Rekrytera - behovsanpassad tim-anställda.
 Fortsätta åtgärda föreslagna förbättringspunkter från projekt
”Bättre bemanning”
 Starta upp 2 st områden med schemaläggning i TimeCare
planering
 Ta fram förhållningsregler inför storhelger och lovdagar inom
skolan.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta information till dagens protokoll.
_____

16 april 2015 11

§ 22
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl. Trummenäs,
Karlskrona kommun.
b) Presidiebeslut 150330 avseende uppdatering av regelverk för
funktionsstödsnämnden.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____
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§ 23
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
b) 150303 § 68 Säkerhetsbokslut 2014 Trygghet och säkerhet.
2) Beslut kommunfullmäktige
a) 150212 § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och
ekonomistyrning.
3) Cura individutveckling direktionen protokoll 150121.
4) Socialstyrelsen SOSFS (M och S) Numeriskt register över den 1
januari 2015 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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§ 24
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att rapport från
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden kommer
att finnas som en stående punkt på dagordningen
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående den interna kontrollen.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

7 maj 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 7 maj 2015.
§ 25 Budgetinformation- mobila teamen.
§ 26 Personalbokslut per den 28 februari 2015.
§ 27 Information- personalfrågor.
§ 28 Återrapport, heltid som norm.
§ 29 Mångfaldsarbetet,
§ 30 Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
§ 31 Rådet för funktionshinderfrågor, information från sammanträde
§ 32 Anmälningsärenden.
§ 33 Övrigt.
___

7 maj 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 7 maj 2015, kl. 09.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.

2

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 25- 27, 30 kl. 9.00- 10.15
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M) §§ 25, 30 kl. 9.00- 9.55
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD) §§ 12- del av 31 kl. 9.0011.30
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 28-29, 31- 34 kl. 10.15- 12.15
Gerd Sjögren (M) §§ 26.29, 31-34 kl. 9.55- 12-15

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 25-27, 30 kl. 9.00- 10.15
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M) §§ §§ 26- 29, 31- 34 kl. 9.00- 9.55
Bengt Jonsson (FP)

Närvarande tjänstemän

Områdeschef Vibeke Clegg Hansen
Controller Anna Gustafsson
Enhetschef Rita Kihlström
HR- specialist Lena Dehlin
Mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlgren
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 25- 33
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 25- 33
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 25- 33
Mikael Hammarin

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
………………………………..
Lisbeth Johansson

maj 2015 anslagits på

7 maj 2015
Akten

FSN.2015.118.029

§ 25
Budgetinformation- mobila teamen.
Ärendet föredras av verksamhetschef Rita Kihlström och controller
Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Nettoomslutning- mobila teamen,
Omslutning- personal,
Omslutning- övrig drift samt
Utveckling volym.

Ordförnaden informerar om att det är insatt ett extra sammanträde
med arbetsutskottet som kommer att handla om ekonomi.
Funfktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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7 maj 2015

§ 26
Personalbokslut per den 28 februari 2015.
HR- specialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:










Antal till tillsvidareanställda,
Antal visstidsanställda, månadsavlönande,
Årsarbetare tillsvidare, månadsavlönade,
Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade,
Timavlönade arbetad tid, i årsarbetare,
PAN- anställda, arbetad tid i årsarbetstid,
Sjukdagar per anställd/ kön,
Sjukdagar per anställd/ ålder samt
Sjukdagar/ anställd frånvarointervall.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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§ 27
Information personalfrågor.
Ärendet föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:






Personalnyckeltal antal anställda,
Antal sjukdagar,
Sjuktal per anställd 141201-150228,
Ökning antal sjukdagar samt
Registrerade friskvårdstimmar.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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7 maj 2015
Kommunstyrelsen
Handläggare
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

6

FSN.2015.195.026

§ 28
Återrapport, Heltid som norm.
Verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg och colntroller Anna
Gustafsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden vill att förvaltningen utreder vilka
förutsättningarna är för att använda heltid som norm. Grunden är att
personal ska anställas på 100% och därefter ha möjlighet att önska
en lägre sysselsättningsgrad, ”rätt till heltid, möjlighet till deltid”.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att se vilka konsekvenser
som kan uppstå med ett förändrat sätt att genomföra anställningar,
vilket redovisas i det här underlaget. Det kan betonas att det är en
början och att det kommer behöva göras ytterligare genomlysningar
för att få en fullt rättvisande bild av effekter och konsekvenser.
Funktionsstödsförvaltningen har idag 634 medarbetare anställda
tillsvidare. Siffran motsvarar ca 593 årsarbetare.
Det finns medarbetare som av personliga skäl inte kan arbeta på
högre sysselsättningsgrad.
I dagsläget har 71 medarbetare valt önskad sysselsättningsgrad upp
till 100 %. I enlighet med kommunens avtal om ÖSSG arbetar de på
årsarbetstid och på X-turer. Det innebär att de utöver den schemarad
de arbetar på, har inlagt ett antal dagar i sitt schema som är
arbetsdagar (X-dagar). X-dagar innebär att medarbetaren vet i förväg
att det är arbetsdag men inte vilken arbetstid eller arbetsplats de ska
arbeta på. All arbetad tid stäms av mot den fastställda årsarbetstiden
och visar sig som plus eller minustid. Plustid tas ut som ledighet.
Funktionstödsförvaltningen har idag 289 medarbetare som inte
arbetar 100 %. Detta motsvarar ca 37 årsarbetare. Lönekostnaden
per år för 37 årsarbetare är ca 18 500 000 kr.
En förutsättning att önska och att arbeta på högre
sysselsättningsgrad är att medarbetare har årsarbetstid och fler
inbokade arbetsdagar utöver grundschema, s.k. X-turer som
beskrivet ovan. Alla X-turer ska vara synliga i vårt
bemanningssystem för att i kunna bokas ut på lämplig arbetsplats
som vid tillfället har behov av ersättare.
forts.

7 maj 2015

7

§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Att ha ett effektivt system för bokning och att boka upp X-passen i så
stor utsträckning som möjligt är nödvändigt för att inte stora
merkostnader ska uppstå. Det krävs flera åtgärder för att nå en
effektiv och ekonomiskt hållbar bemanning då ytterligare
medarbetare ska få rätt till heltid.
Bl.a. behövs förändrat synsätt på hur scheman ska läggas samt en
god planering av framtida bemanningsbehov.
Nyttjandegraden av X-turer kan variera stort beroende på olika
faktorer.
Framför allt har det en stor betydelse att sysselsättningsgraden inte
skiljer sig mot grundschemat för mycket. Ex. 100 % ssg och 85 % i
schema, d.v.s. max 15 % på X-turer.
Det kan vara svårt att arbeta ihop sin arbetstid med många X-turer,
då utbokning just vid denna tur inte alltid kan ske. Verksamhetens
behov av vikarie kan variera mycket. Det medför att det kan vara
stora variationer mellan medarbetares möjlighet att arbeta upp sina
x-turer och som resultat också hur mycket plus eller minus tid de har.
Av medarbetarna som idag har önskad sysselsättningsgrad har ca
40 personer plustid mellan 1 till 70 timmar och 32 personer har
minustid mellan 1-150 timmar. (några därutöver)
Det är av största vikt att planera så att plus-och minustimmar håller
sig inom ramen för avtalet, d.v.s. + 50 och -30 timmar.
En stor utmaning är att få till en bra balans på plus-och minustimmar
enligt ovan, så vi använder arbetstiden på effektivast sätt och så att
medarbetarna känner sig trygga med att sysselsättningsgrad och
schema följer varandra.
Med rätt nyttjandegrad av X-turer bör anställningar med timavlöning
kunna minska.
Att alla medarbetare ska ha rätt till heltid är en viktigt fråga framöver.
I Kommunens budget 2015 och 2016 finns avsatt medel för att
påbörja arbetet. En strategi/handlingsplan för rätten till heltid ska tas
fram.
Med den bemanningsstruktur som förvaltningen har idag, kommer
utökad tjänstgöringsgrad innebära;
· Fler medarbetare kommer behöva arbeta på mer än en
arbetsplats och ha det utlagt i sitt schema.
· Antalet X-turer/medarbetare kommer bli fler
· Antalet timavlönade kommer behöva minskas, för att möta en
ökad kostnad hos tillsvidareanställda – kan medföra en minskad
flexibilitet och möjlighet att tillsätta vikariat.
· Tryggheten för medarbetaren kommer öka, då han eller hon
kommer ha en större möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad.
forts.
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Konsekvenserna för brukarna har ännu inte analyserats. Detta
behöver göras utifrån ett antal antaganden avseende hur många som
kommer välja att ha en högre sysselsättningsgrad än idag.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar att att- sats 2 och 3 ersätts med att
funktionsstödsnämnden hos kommunstyrelsen hemställer om att bli
utsedd till pilotförvaltning i arbetet och införandet av ”heltid som
norm”.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tomas Karlssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att funktionsstödsnämnden
beslutar enligt Tomas Karlssons ändringsyrkande
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att ta information till dagens protokoll
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om att
funktionsstödsförvaltningen får bli utsedd som pilotförvaltning i
arbetet och införandet av ”Heltid som norm”.
____

7 maj 2015

§ 29
Mångfaldsarbetet.
Ärendet föredras av mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlberg.
Information lämnas om följande:
















Normkritiskt perspektiv,
Social hållbarhet,
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona- 2013-2015,
Varför mångfald?,
Mål och direktiv 2015,
Alltid kön- aldrig bara kön,
Grunden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
Konsekvenser av kränkningar, trakasserier och diskriminering,
Normkritik,
Normkritiskt perspektiv,
Vem är norm?
Heteronormen,
Marknadsföring och kommunikation,
Hur ser det ut hos oss? samt
Bilder och filmer,

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta information till dagens protokoll.
_____
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§ 30
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Ordförande Anna Ekström (FP) föreslår att Cecilia Abrahamsson (S)
adjungeras till arbetsutskottet.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att även en ersättare från oppositionen
adjungeras till arbetsutskottet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på att Cecilia Abrahamsson
adjungeras till arbetsutskottet mot av slag till att adjungera till
arbetsutskottet och finner att funktionsstödsnämnden beslutat bifalla
förslaget om att adjungera Cecilia Abrahamsson till arbetsutskottet
Därefter ställer ordföranden proposition på Anders Ovanders yrkande
mot avslag på mot avslag till Anders Ovanders yrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar avslå Anders Ovanders yrkande.
Votering
De som önskar bifalla yrkandet röstar NEJ.
De som önskar avslå yrkandet röstar JA.
Följande röstar NEJ: Gerd Sjögren (M), Anders Ovander (M) och
Lennart Svantesson (KD).
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Cecilia Abrahamsson (S),
Fredrik Wallin (S), Laila Johansson (S), Mikael Hammarin (S),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Ingela Abramsson,
Markus Ottosson och Anna Ekström (FP).
Funktionsstödsnämnden har således med röstsiffrorna 10 mot 3
beslutat avslå Anders Ovanders yrkande.
forts.
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§ 30 forts.
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Funktiosstödsnämnden beslutar således
att Cecilia Abrahamsson (S) adjungeras till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott.
_____

7 maj 2015

§ 31
Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Bengt
Jonsson, informerar från rådets senaste sammanträde.
Från rådets agenda:
 Tillgänglighet- tillgänglighetsinspektion,
 Rapport från föreningarnas verksamheter.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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7 maj 2015

§ 32
Anmälningsärenden
1) Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål 849-15 Överklagat beslut
från funktionsstödsnämnden.
2) SKL Cirkulär15:14.
3) Beslut KF 150319 § 49 Finansrapport december 2014.
4) Beslut KSAU 150309 § 21 Bokslutsberedning 2014.
5) Beslut KS 150331 § 123 Förordnande av kommundirektör,
förvaltningschef/ kommunikation och förvaltningschef/ näringsliv.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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7 maj 2015

§ 33
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström (FP), informerar om ändringar i
sammanträdesplanen till hösten. Ändringen kommer sig av att
sammanträdena bör ligga så att de hinner behandla
budgetuppföljningar och bokslut.
Nya datum för hösten 2015 är:
17 september, arbetsutskott, 1 oktober, nämndsammanträde
15 oktober, arbetsutskott, 29 oktober, nämndsammanträde
I övrigt enligt ursprunglig sammanträdesplan
Gerd Sjögren (M) ställer fråga angående önskemål om vilken
grupp/vilka grupper kontaktpolitikerna skall knytas till.
Ordförande Anna Ekström (FP) svarar.
_____
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Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 10
september 2015
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
___

Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Information budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti 2015.
Information Lex Sarah- rapport.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

10 september 2015

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 10 september 2015, kl. 09.00-12.30

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Gerd Sjögren (M)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) kl. 9.00-9.30 §§ 44

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tove Håkansson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 44-50
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 44-50
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 44-50
Tove Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

september 2015 anslagits på
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10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

3

FSN. 2015/249.1.4.1

§ 44
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Funktionsstödsnämnden redovisar per juli ett underskott på 7 051 tkr,
netto omslutningen är 231 691 tkr och nämndens budgeterade medel
för perioden 224 640 tkr.
I matriser redovisas den aktuella månadens resultaträkning samt den
sist redovisade månadens resultaträkning vilket är maj. På grund av
semester behandlar budgetuppföljningen nu därför både juni och juli
månad i samma rapport.
Den negativa avvikelsen har ökat med 1,7 mnkr jämfört maj till juli.
Orsaken till avvikelsen på -7,0 mnkr beror enligt resultaträkningen i
första hand på underskott på såväl personal som övrig drift. Detta
vägs upp av ett överskott på intäkter som liksom tidigare i första hand
beror på försäljning av verksamhet samt överskjutande intäkter på
lönebidrag utöver budget.
Personalkostnader redovisar att underskottet ökat jämfört mellan maj
till juli och nu ses en negativ avvikelse på 5,6 mnkr efter 7 månader.
Av detta ska ca 1,0 mnkr räknas av mot projektmedel för 3 anställda
samt ca 500 tkr för en barninsats som dels ska faktureras landstinget
dels ska Socialförvaltningen stå för en del av lönekostnaden. Det
faktiska resultatet för personalen blir därmed - 4,1 mnkr. Överlag är
det är inget anmärkningsvärt som hänt i någon av verksamheterna
som ligger bakom avvikelsen utan förklaringen är främst att några av
enheterna som visar minus behöver få ner sin kostnadsmassa och
komma i balans med budget. Vid genomgång av de olika enheterna
står det klart att underskotten måste åtgärdas och detta sker nu i
form av ett uppdrag: ” rationalisering 2015-2016” som syftar till att
enheter med negativa avvikelser ska komma i balans med budget.
Detta genom ett antal aktiviter som redovisas fortlöpande i takt med
att förändringarna sker.
En större effekt av uppdraget blir att en verksamhet helt stänger och
det bidrar till att kunna flytta budgeterad personal till vissa av de
enheter där det finns vikarier utöver budget, tex till
korttidsverksamheten. Det medför att underskotten här kommer att
minska när samtlig personal som behövs på enheterna är
budgeterad.
forts.

10 september 2015
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Övrig drift redovisar enligt resultaträkningen ett underskott som även
här har ökat jämfört med maj, ca 1,2 mnkr i ökning och ett totalt
underskott om ca 4,0 mnkr per juli. Den främsta orsaken till den
negativa avvikelsen är köp av verksamhet, dvs externa placeringar
samt köp av hemtjänst, korttidsboende och boendeplatser hos
Äldreförvaltningen. För externa placeringar beror ökningen och
därmed också en ökande kostnadsmassa främst på utblivet nytt
särskilt boende vilket medför att brukare som skrivs ut från
landstinget inte kunnat erbjudas plats i de befintliga särskilda
boendena i förvaltningen. Detta rör i nuläget främst
psykiatriplaceringar som är erkänt höga i dygnspris då hög
personaltäthet ofta krävs även i placeringen. Det kan handla om
kostnader upp till 7500 kr per dygn. Bedömningen är att åtminstone 2
placeringar skulle kunnat undvikas och insatsen verkställts på
hemmaplan om det nya boendet blivit klart som tänkt, en kostnad på
ca 3,5 mnkr skulle därmed ha hämtats hem. Likaså ett, ur ekonomisk
synvinkel, icke effektivt boende med enbart 4 platser skulle kunnat
lagts ner betydligt tidigare och brukarna här hade fått plats också på
det nya boendet. Nu måste detta boendet vara kvar ytterligare en tid
vilket fördyrar ännu mer. Därtill får verksamheten internt bidra med
hög boendestödsinsats till personer som behöver mycket stöd över
dygnet i sin egen bostad men som egentligen skulle behövt bo i ett
särskilt boende om det funnits plats. Risken är också påtaglig när alla
särskilda boenden är fulltaliga att det blir sanktionsavgifter från IVO
när det inte går att verkställa beslut om gruppbostad då nya tänkta
gruppbostäder ständigt försenas och skjuts upp.
För köp av Äldreförvaltningen är det mest fråga om ökat antal
boendeplatser som inte ryms inom budgetramen samt hemtjänst av
privata utförare enligt LOV som ökat mer än vad som budgeterats i
början av året. Det finns också en del övrigt brus som tillkommit, tex
larmkostnader, reparationer av bilar, utökade IT samt
telefonikostnader etc men den större delen är således köp av
verksamhet enligt ovan.
Ett annat område som också påverkar utfallet är personlig assistans
där det hittills varit förhållandevis lugnt med nya/omprövade ärenden.
Som tidigare är det eftersläpningar av ersättning från
försäkringskassan samt fakturor från privata utförare som gör det
svårt att exakt räkna på resultatet ekonomiskt. Inför hösten börjar det
hända saker som kommer att påverka assistansen framöver, dock
går det inte att räkna kostnadsmässigt på det ännu, en
återrapportering om hur det ev påverkar prognosen kommer
förhoppningsvis kunna lämnas efter delårsbokslut per augusti.
forts.

10 september 2015
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att den negativa avvikelse som redovisas för juli inte pekar ut
något enskilt område som skjuter iväg kostnadsmässigt internt, dvs i
förvaltningens egna delar. Vissa verksamheter får ihop sin budget
medan det finns andra som går med underskott i den egna
verksamheten och här arbetas det aktivt med att komma ner i nivå
gällande kostnadsmassan där den ligger något för högt gentemot
tilldelad budgetram, främst då personalkostnader. Detta är kostnader
som till viss del går att påverka och arbeta effektivt med. Något som
är svårt att påverka är de yttre faktorer som inte faller inom
förvaltningens egna områden och det gäller främst köp av
verksamhet som fortsatt ligger på en hög nivå, både när det gäller
externa placeringar men också när det gäller köp hos
Äldreförvaltningen
( hemtjänst, korttidsplatser samt boendeplatser). Det är dock svårt att
liksom tidigare, veta exakt vilken nivå detta landar på under året
eftersom det helt och hållet har med att göra hur många ansökningar
om stöd som kommer in och som är berättigade till stöd enligt SOL
och LSS, men också till viss del hur landstinget bedömer att brukarna
är utskrivningsklara från sjukhuset. Likaså när det gäller personlig
assistans där det inte är möjligt att veta hur försäkringskassan fattar
sina beslut.
Enligt ovanstående redogörelse är det också situationen med
uteblivet nytt särskilt boende som nu gör att kostnaderna för externa
placeringar halkar iväg, det är inte möjligt att erbjuda brukare som
skrivs ut från sjukhuset plats i befintligt boende då det är fullt och
konsekvensen blir därmed dyra placeringar som nödlösning.
Med anledning av nuvarande läge samt uppdrag för rationaliseringar
2015-2016 där det ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana
som väntar på effektuering men också sådana som vidtagits,
beräknas prognosen blir -6,0 vid årets slut. Dock har inte alla
åtgärder haft effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att
räkna på i nuläget men förvaltningen kommer med hjälp av de
aktiviteter som planeras, kunna dra ner kostnadsmassan så pass
mycket att ekonomin beräknas komma i balans vid årets slut. Dock
behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att åstadkomma
detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat är lika, dvs att
inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens egna
verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar pga
fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Skulle det inträffa blir det per automatik förenat med höga kostnader
som i en mycket snäv budgetram inte kan rymmas i densamma.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 6,0 mnkr.
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 24
augusti tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att att- sats 5 får följande lydelse:
att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering som tillgodoser funktionsstödsnämndens
redovisade behov.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Anders Ovanders förslag.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag
3. att ta fram förslag på möjliga personalnedskärningar vilka kan få
effekt under 2015
4. att uppdra åt förvaltningschefen att, inför beslut i nämnden, göra
en översyn av möjligheter att följa upp biståndsbesluten
5. att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering för kommande 5 år som tillgodoser
funktionsstödsnämndens redovisade behov.
_____

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

FSN. 2015/250.1.4.1

§ 45
Information, budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Preliminär resultaträkning,
Preliminära kostnader personal
Preliminära kostnader övrig drift samt
Preliminär prognos och åtgärdsplan.

Ärendet kommer att behandlas på funktionsstödsförvaltningens
sammanträde den 29 oktober 2015
Funktionsstödsförvaltningen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 46
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén.
Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka sin kostnadsmassa
för att under 2015 nå en budget i balans. Med hänsyn till den
ökande efterfrågan av nämndens tjänster innebär de aktiviteter
som genomförs under året att resurser måste tas från redan
befintliga verksamheter och därmed att kvaliteten i utförandet
kommer att minska.
Förvaltningen har igångsatt ett arbete som kommer ta fram förslag
på strukturella förändringar avseende på vilket sätt stöd kan
utföras och då framförallt inom områden som är personaltäta, som
autismverksamhet eller inom vår psykiatri. De förslag som kommer
ut av detta arbete kommer innebära aktiviteter som har minst ett
tvåårsperspektiv innan de får full effekt.
Förvaltningen ser ytterligare ett antal områden där det finns
möjlighet till strukturella förändringar av verksamheten och
beskriver nedan detta.
I dagsläget har förvaltningen ett antal gruppbostäder där det bor
fyra brukare. Ur ett rationellt perspektiv är detta ineffektivt jämfört
med gruppbostäder där det bor sex-åtta personer. LSS är dock
tydlig med vad man anser vara rimligt avseende hur många som
kan bo i en gruppbostad innan det blir en institution. Här menar
man att fem personer är rimligt.
Oaktat detta så är det här ett område som, ur ett ekonomiskt
perspektiv, kan förändras till att bli mer kostnadseffektivt.
Antalet gruppbostäder där det bor färre brukare än sex personer
är, just nu, fem stycken.
Förvaltningen tillämpar, sedan ett antal år tillbaka, ett system för att
bedöma vilket behov av stöd respektive brukare behöver. I korthet
innebär systemet att det genererar ett visst antal resurser till den
verksamhet som ska verkställa ett beslut.
Systemet har sedan tidigare varit föremål för åtgärder, då man
minskade själva resurstilldelningen med ett antal procent.
forts.
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§ 46 forts.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Eftersom nämnden de senaste åren inte haft tillräckligt med
resurser för att kunna möta den efterfrågan av stöd som funnits,
har neddragningar fått göras i verksamheten och därmed satt det
här systemet ur spel.
Förvaltningen bedömer att det antingen behövs göra omtag i själva
resurstilldelningen eller att nivåbedömningssystemet övergår till att
bli ett resursfördelningssystem.
Det finns idag riktlinjer kring insatsen ledsagning. Den interna
kontrollen samt inkomna rapporter ger vid handen att dessa, till
viss del, behöver omarbetas. Utöver ledsagning behöver
förvaltningen ta fram nya riktlinjer avseende insatserna
anhörigvård samt avlösarservice.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår funktionsstödsnämnden
besluta;
1. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att ta fram underlag
som beskriver effekterna av att öka antalet boende i våra
gruppbostäder.
2. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta det
nuvarande nivåbedömningssystemet så att det är anpassat utifrån
nuvarande ramar.
3. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta
nuvarande riktlinjer avseende insatsen ledsagning samt att ta fram
nya riktlinjer för insatserna avslösarservice och anhörigvård.
_____
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10 september 2015
Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 47
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti
2015
Verksamhetscheferna Rita Kihlström och Leif Bohman föredrar
ärendet.
Till funktionsstödsförvaltningen har sammanlagt 10 synpunkter/
klagomål inkommit fram till den 31 augusti 2015. Samtliga har
hanterats och klagande/ synpunktslämnare har fått svar med vilka
åtgärder som vidtagits.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Handläggare
Akten

11

FSN.2015/

§ 48
Information Lex Sarah- rapport.
Ärendet föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson och
utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:
 Vidtagna åtgärder,
 Beslutet,
 Utredningsplanering,
 Händelsebeskrivning,
 Åtgärder som vidtagits,
 Avvikelserapportering inkommande klagomål och synpunkter,
 Har något liknande inträffat tidigare/ och bedömning av
sannolikhet- risk att något liknande kan hända igen,
 Utredning av händelsen,
 Bemanning?
 Sammanfattning av redogörelse efter samtal med tidigare ansvarig
områdeschef,
 Omorganisation,
 Övriga negativa konsekvenser,
 Nu- läge,
 Bedömning,
 Påverkande faktorer,
 Förvaltningsövergripande samt
 Ledning och styrning/ verksamhet.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 september 2015

§ 49
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt,
bilagor till protokollet.
2) Förvaltningsrätten Växjö
a) Beslut Bistånd enligt socialtjänstlagen Mål nr 3235-14
b) Beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Mål nr 994-15
c) Rättelse/Komplettering Dom 20150612 Mål nr 944-15
3) Beslut Högsta förvaltningsdomstolen, Fråga om
prövningstillstånd Mål nr 6916-14 .
4) Kommunfullmäktige
a) 150616-17 § 117 Rapport avseende finansverksamheten första
kvartalet 2015
b) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
c) 160616-17 § 116 Årsredovisning för år 2014 för Karlskrona
kommun
d) 150616-17 § 125 Budget 2016 och planer 2017-2018 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
e) 150613-17 § 124 Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk
Hushållning
f) 150616-17 § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om
ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
g) 150423 § 73 Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2014
h) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
i) 150603 § 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
j) 150603 § 90 Kommunala val
150603 § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
5) Funktionsstödsnämndens arbetsutskott
150604 § 19 Beslut LSS § 16 förhandsbesked enligt LSS 9§ 9p.
5)Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 150521
6) Karlskrona kommun i siffror 2015-2024
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§ 50
Övrigt.
Läs och skrivplattor
På grund av att många inte finner sina HP- plattor funktionella
kommer de som vill kunna byta ut sina plattor mot i- Pads.
Anmälan om att man vill byta platta ska göras till Lisbeth Johansson
lisbeth.johansson@karlskrona.se senast den 30 september 2015.
Funka för livet- mässa
Ordförande Anna Eklund (FP) informerar om Funka för Livetmässan den 14- 15 september på ABB Arena Rosenholm och
uppmanar ledamöterna att besöka den.
Inställt och flyttat sammanträde
Ordförande Anna Ekström (FP) informerar om att
funktionsstödsnämnden den 1 oktober 2015 är inställd och att
arbetsutskottet är flyttat till den 1 oktober 2015.
_____

29 oktober 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 29 oktober
2015
§ 51 Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
§ 52 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
§ 53 Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
§ 54 Redovisning av rapporterade avvikelser 15 05 01-15 08 31.
§ 55 Information avseende remiss- förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (Lex Maria).
§ 56 Sammanträdesplan 2016.
§ 57 Redovisning /uppföljning intern kontrollplan, Begränsningsåtgärder.
§ 58 Anmälningsärenden.
§ 59 Övrigt.
___

1

29 oktober 2015

Plats och tid

Gullberna Park, KKC.
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl. 09.00-11 .30

Beslutande:

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson kl.10.50- 11.30 §§ 57-59

Närvarande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Maj Olsson (C) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
HR- specialist lena Dehlin
Medicinskt ansvarig sjuksköterka Ann- Britt
Mårtensson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Verksamhetschef Rita Kihlström
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Planeringssekreterare Jessica Andersson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Camilla Karlman (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse
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29 oktober 2015

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 51-59
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 51-59
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 51-59
Camilla Karlman

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

november 2015 anslagits på

3

29 oktober 2015

Handläggare
Akten

FSN 2015/250 1.4.1

§ 51
Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Rapport lämnas om följande:
 Studiebesök hösten 2015,
 Organisation,
 Bemanning,
 Det som sticker ut.

Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll.

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

5

FSN 2015/250 1.4.1

§ 52
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson och HR- specialist
Lena Dehlin.
Funktionsstödsförvaltningen redovisar per den 31 augusti 2015 en
negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Överskott på intäkter
väger upp hälften av underskottet på personal och övrig drift.
Personalen utgör ca 1/3 av det totala underskottet på kostnader och
2/3 är således övrig drift.
För perioden utgör övrig drift den största negativa posten i
resultaträkningen som i huvudsak beror på att köp av verksamhet
ökat under året. I detta inbegrips både externa placeringar men
också boendeplatser hos Äldreförvaltningen. Verksamhet för
personlig assistans fortsätter också att förändras med i huvudsak
tillkommande insatser eller omprövningar som försäkringskassan
gör.
Personalen utgör en del av underskottet men den negativa
avvikelsen har backat tillbaka något men beror i huvudsak på övertid,
tillfälliga förstärkningar men också till viss del timanställda. Därutöver
ska ca 1,5 mnkr vägas upp mot en del av intäkterna eftersom
förvaltningen säljer platser till andra kommuner och möter upp
visstidsanställda med hjälp av detta.
Prognosen som beräknas efter 8 månaders resultat, läggs med
hänsyn till att det råder stor osäkerhet kring flera områden i
förvaltningen, vilket gör det svårt att förutse och därmed exakt
beräkna vad resultatet kommer att landa på efter 12 månader.
Genomlysning har gjorts i samtliga delar i verksamheterna och där
det främst råder tveksamhet är externa placeringar, personlig
assistans, köp av Äldreförvaltningen samt barnverksamheten och de
mobila teamen. Detta beror i huvudsak på verksamheternas
föränderliga natur där beslut och verkställighet kan tillkomma eller
avslutas med mycket kort varsel.
forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Något som också tydligt betonas i skrivelsen är förvaltningens
fulltaliga särskilda boenden och där eftersläpningen av nya boenden
dragit ut långt i tiden.
Förvaltningen tvingas pga det köpa externa platser då det inte går att
verkställa beslut i de egna boendena pga platsbrist. Om plats kunnat
erbjudas på hemmaplan, hade kostnaderna varit betydligt lägre än
som nu är fallet. Förvaltningen ser inte detta som påverkansbart i
arbetet med att rationalisera och effektivisera såväl kvantitativt som
kvalitativt.
Med ovanstående resonemang som grund, där inte full effekt av
förvaltningens pågående arbete med ekonomiska rationaliseringar
räknats in, beräknas prognosen per augusti till – 4,8 mnkr. För att få
ekonomi i balans krävs hela året samt att det inte sker ytterligare
ökningar avseende ovanstående insatser, som riskerar att få
betydande konsekvenser för det ekonomiska resultatet.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar tillägg med följande lydelse: att hemställa hos

kommunstyrelsen om att funktionsstödsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen tillsammans får i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av
årets befarade underskott i förhållande till beslutad budgetram.
Rapport lämnas till funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
Emma Stjernlöf (M) yrkar tillägg med följande lydelse: att uppdra till
förvaltningen att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att
följa lagstiftningen från och med 2016 och fortsättningsvis samt
att begära medel från kommunstyrelsen för att täcka det underskott
nämnden har kvar vid årets slut.
Tomas Karlsson (S) yrkar avslag till Emma Stjernlöfs tilläggsförslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande
mot Tomas Karlssons avslagsyrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande.
forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Votering
De som röstar enligt Tomas Karlssons avslagsyrkande röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar således med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs första tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Emma Stjernlöfs andra
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar sålunda med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs andra tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Tomas Karlssons
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande

forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.

Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med såväl
kortsiktiga – som långsiktiga åtgärder för ekonomi i balans
att för egen del notera svårigheten i att sänka kostnaderna i
verksamheten utan att det får negativa effekter på den kvalitet i
utförandet som lagstiftningen framhåller
3. att hemställa hos kommunstyrelsen om att
funktionsstödsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen
tillsammans får i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och
långsiktiga konsekvenserna av årets befarade underskott i
förhållande till beslutad budgetram. Rapport lämnas till
funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
____

8

29 oktober 2015

Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten
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FSN 2015/250 1.4.1

§ 53
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per september ett underskott på 2
828 tkr, netto omslutningen är 297 708 tkr och nämndens
budgeterade medel för perioden 294 880 tkr
Enlig upprättad resultaträkning redovisas en negativ avvikelse om
2,8 mnkr. I huvudsak fördelas resultatet mellan å ena sidan överskott
på intäkter och å andra sidan underskott på personal och övrig drift.
Jämfört med augusti har den negativa avvikelsen förbättrats med 1,8
mnkr och beror främst på att kostnaderna för personalen går tillbaka
med 1,5 mnkr. Även övrig drift går tillbaka en aning och överskottet
på intäkter ökar något.
Prognos och åtgärdsplan
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att underskottet stävjats from maj och framåt och bryter den
negativa trenden. Allt fler verksamheter i de egna delarna får nu ihop
sin ekonomi och där det fortfarande finns underskott mattas detta av
och blir mindre. Det finns ett flertal anledningar till att trenden nu har
vänt och förvaltningen fortsätter arbetet med att hålla ner kostnader
och effektivisera. Dock sker detta till vissa delar på bekostnad av
kvalitet och där brukarna inte fullt ut får de insatser som beviljats,
vilket också visar sig i att antalet avvikelser pga ej utförda insatser
ökat markant sista tiden.
Fortsatt är det köp av verksamhet som sticker ut, dvs externa
placeringar där det för närvarande är 3 psykiatriplatser som ej är
finansierade, köp av Äldreförvaltningen där framförallt boendedelen
ligger fortsatt högt men också tex kontaktpersoner som också ökar
varje månad. Något som tillkommit under som påverkar ekonomin
negativt är en barninsats där det för närvarande är en total kostnad
på ca 1,5 mnkr som tillfaller Funktionsstödsförvaltningen. I väntan på
beslut om insats enligt SFB ( personlig assistans) och ev familjehem
står således förvaltningen för en stor del av personalkostnaden, vilket
ligger med i det totala resultatet.
forts.
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§ 53 forts.
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Med anledning av nuvarande läge där förvaltningen förbättrar
kostnadsläget samt uppdrag för rationaliseringar 2015-2016 där det
ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana som väntar på
effektuering men också sådana som vidtagits, beräknas prognosen
bli -3,0 mnkr vid årets slut. Prognosen förbättras därmed vilket beror
på resultatet per september. Alla åtgärder som planeras har inte haft
effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att räkna på i nuläget
men förvaltningen kommer med hjälp av de planerade aktiviteterna,
kunna dra ner kostnadsmassan så pass mycket att ekonomin
beräknas komma i balans vid årets slut. Utifrån hur läget är per siste
september. Dock behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att
åstadkomma detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat
är lika, dvs att inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens
egna verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar
pga fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra. Skulle det inträffa blir det per automatik
förenat med höga kostnader som i en mycket tajt budgetram inte kan
rymmas i densamma. Läget är således sådant nu att de egna
verksamheterna internt i förvaltningen möter upp delar av det
externa, dvs köp av verksamhet.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 3,0 mnkr.
Verksamhetschef Rita Kihlström informerar om vilka konsekvenser
de vidtagna besparingsåtgärderna förorsakat i verksamheterna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag som får avsedd
effekt i att få ekonomi i balans för helår
_____

29 oktober 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/925 1.5.2

§ 54
Redovisning av rapporterade avvikelser 150501-150831.
Myndighetschef Ingrid Karlsson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Ann- Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Enligt Funktionsstödsnämndens riktlinjer för systematiskt
kvalitetsarbete och avvikelserapportering ska förvaltningen redovisa
till nämnden rapporterade avvikelser per tertial.
Bifogad redovisning avser perioden 15-05-01 - 15-08-31 och
innefattar rapporterade avvikelser enligt SoL, LSS , samt HSL,
orsaker till avvikelser , konsekvenser för brukaren samt
dokumenterade åtgärder.
Efter analys av sammanställning av resultatet har förslag till
förbättringsområden och förslag till åtgärder upprättats.
Sammanställning och förslag till åtgärder kommer att informeras
berörda verksamhetschefer och områdeschefer.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.

_____

29 oktober 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/1991 1.5.3

§ 55
Information avseende Remiss- förslag till föreskrifter om
anmälan om allvarliga vårdskador.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Vården och omsorgen i Karlskrona kommun är organiserad i en
äldrenämnd som ansvara för vård och omsorg för personer över 65
år och en funktionsstödnämnd som ansvarar för vård och omsorg för
personer under 65 år samt personer med funktionshinder,
nämnderna lämnar följande gemensamma yttrande över förslaget.
Vi instämmer med IVO om att förslaget till föreskrift innebär ett
förtydligande av hur anmälningsansvariga ska göra vid anmälan
enligt lex Maria. Det är också bra att hela författningen är en
föreskrift.
Dock har vi några synpunkter på föreskriften.
I förslaget finns inte längre någon 2 månaders gräns för anmälan
utan begreppet snarast används. Det ger möjlighet till tolkningar och
kan innebära en risk för att utredning och anmälan prioriteras ner och
fördröjning.
I och med att exempel helt har slopats både som föreskrift och som
allmänt råd så finns det ingen tydlig skyldighet att anmäla självmord
som nuvarande författning föreskriver. Detta kan leda till att färre
självmord utreds och rapporteras vilket i sin tur kan leda till att
kunskap om självmord och förebyggande insatser inte tas tillvara och
sprids vidare inom hälso- och sjukvården.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att godkänna remissyttrandet.
_____

29 oktober 2015

Kommunikationsavdelningen
Kansliavdelningen
Akten

FSN 2015/2035 1.3.2

§ 56
Sammanträdesplan 2016.
Drift- och serviceförvaltningen, har upprättat förslag till
sammanträdesplan 2016 vilken läggs fram för
funktionsstödsnämnden för beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden, samt tidpunkter för ekonomiska uppföljningar när
planen tagits fram.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att efter mindre ändring av redaktionell art anta föreslagen
sammanträdesplan för år 2016
_____
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Handläggare
Akten
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FSN.2015/

§ 57
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och planeringssekreterare
Jessica Andersson föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har publicerat Meddelandeblad nr 12/2013 om ”
Tvångs- och skyddsåtgärder för personer inom vård och omsorg för
vuxna”.
Meddelandebladet redogör för aktuellt regelverk när det gäller
verksamheter som ger stöd enligt HSL,SOL, och LSS. Det gäller
främst vuxna, för barn finns ytterligare regelverk att beakta.
I maj 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp utvecklingen av
vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt
beslutsförmåga. De skulle även samordna de uppdrag som lämnats
till andra instanser.
• Svenskt Demenscentrun, ta fram handbok för att undvika
begränsningsåtgärder.
• Myndigheten för delaktighet MFD, miljöanpassning teknik och
hjälpmedel som ett led i att undvika begränsningsåtgärder
• Inspektionen för vård och omsorg IVO, verksamhetstillsyn vad
gäller tvångs- och begränsningsåtgärder
Socialstyrelsen skall särskilt ta fram förslag till vilket stöd
verksamheterna behöver för att undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder.
Funktionsstödsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 ger ett
uppdrag i den interna kontrollplanen om tvångs-, skydds- och
begränsningsåtgärder. Utifrån detta har verksamhetsbesök gjorts på
tre gruppbostäder. Utifrån de verksamhetsbesök som genomförts ger
funktionsstödsförvaltningen förslag på följande åtgärder:
• Förvaltningen skall sprida kunskap om lagar och föreskrifter som
gäller skydds-och begränsningsåtgärder.
forts.

29 oktober 2015

15

§ 57 forts.
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
• Förvaltningen skall ta fram en rutin för arbetet med att förebygga
och avveckla begränsningsåtgärder. Rutinen skall ingå i
förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
• Förvaltningen skall påskynda arbetet med att öka kompetensen
inom Alternativ kompletterande kommunikation, AKK och olika
arbetsmetoder för att förebygga utmanande beteende.
• Förvaltningen skall fortsätta utveckla det systematiska arbetet på
individnivå via arbetet med genomförandeplanen. Särskild vikt skall
läggas på att utveckla den sociala dokumentationen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 58
Anmälningsärenden.
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
b) Förvaltningsrätten Växjö
Dom 2015 09 24 Mål nr 1312-15. Överklagande personlig
assistans.
Dom 2015 08 20 Mål nr 826-15. Överklagande särskild avgift om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Dom 2015 08 20 Mål nr 1249-15. Överklagande insats enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
c) 2014 års verksamhetsberättelse Föreningen för barn och unga
och vuxna med utvecklingsstörning iBlekinge.
d) Inbjudan till ”En kväll om föreningens betydelse för integrationen”
e) Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2015 10 15
_____
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§ 59
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om diskussioner med
äldreförvaltningen angående köpta tjänster för insatser nattetid.
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson informerar om att de som har
valt att byta sina HP- plattor mot i- Pads nu kan göra detta. Tid finns
avsatt på kansliavdelningen den 9 november kl 8.00-10.00 och kl
13.30-15.30, den 16 november kl. 8.00-10.00 och kl 13.30-15.30
samt den 23 november kl. 8.00-10.00
Anmälan om när man vill komma mailas till Lisbeth Johansson.
_____

12 februari 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 februari
2015.
§ 4 Internbudget 2015.
§ 5 Årsbokslut ekonomi 2014.
§ 6 Beslut om reglemente, Kommunala handilapprådet.
§ 7 Val av representanter till Kommunala handikapprådet.
§ 8 Delegationsärenden.
§ 9 Anmälningsärenden.
§ 10 Övrigt.
___

12 februari 2015

Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Kungsholmen
Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 9.00- 11.45

Beslutande:
Ledamöter

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Fredrik Wallin (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S) § 4 kl. 9.00-10-30
Anders Ovander (M)
Camilla Karlsman (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S) §§ 5- 10, kl. 101.30-11.45
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Sonny Bengtsson § 4 kl. 9.00-10.30
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Fredrik Wallin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 4- 10
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 4- 10
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 4- 10
Fredrik Wallin

2

12 februari 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på
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12 februari 2015
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

4

FSN.2015.14.042

§4
Internbudget 2015.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Bakgrund
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget
och verksamhetsplan för 2015, med plan för 2016-2017.
I arbetet har de, av kommunfullmäktige, fastställda målen brutits
ner och beskrivits. Här finns även beskrivet vilka aktiviteter som
nämnd och förvaltning skall arbeta med under perioden.
Det är tydligt att tilldelade medel begränsar verkställighetens
möjligheter till att nå upp till de krav på kvalitet som lagstiftningen
kräver.
Detaljer
Mellan 2014 -2015 har Funktionsstödsnämndens budgetram utökats
med 13,5 mnkr i ren ramförstärkning, exkluderat tekniska justeringar,
vilket är ca 6,5 mnkr mindre än de ursprungliga uppskattade behoven
och ca 29,5 mnkr mindre än det senare reviderade behovet.
Den internbudget som föreligger förutsätter att den rationalisering
som genomfördes under 2014 ligger kvar även 2015, vilket
innebär att resurstilldelningen blir 3-5% till verkställigheten.
Internbudgeten har inte möjlighet att möta några behovsökningar
utan att göra ytterligare rationaliseringar i verksamheterna.
Ökade ramanslag till funktionsstödsnämnden ger även ökade
intäkter till kommunkassan. De satsningar som gjorts inom
området för funktionsnedsatta har inneburit att Karlskrona
kommun i dagsläget får ta del at det utjämningssystem som finns
för LSS.
Från att ha varit en avgiftskommun får Karlskrona kommun idag
ett bidrag på 35 mnkr.
forts.
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§ 4 forts.
Internbudget 2015.
Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att efter redaktionella ändringar, godkänna förelagda
internbudget.
2. att utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt, och presentera detta på
funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars exklusive
flitpeng och resor till/från daglig verksamhet.
3. att uppdra åt förvaltningschefen att se över möjligheten att skapa
en reservpost i internbudgeten.
4. att ge förvaltningschefen uppdrag att sätta fokus på de mest
kostnadsdrivande ärendena och hitta andra arbetssätt, som frigör
resurser, och att återkomma till funktionsstödsnämnden den 7 maj
2015.
5. att ge förvaltningschefen uppdrag att utreda boendekostnaderna
och boendeformer, och återkomma till funktionsstödsnämnden den 9
april 2015.
____

12 februari 2015

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

6

HN. 2013.592.042

§5
Årsbokslut ekonomi 2014.

Handikappnämnden lämnar ett negativt resultat för verksamhetsåret
2014 om – 11,3 mnkr. Det finns ett antal orsaker till att ekonomin inte
är i balans vid årets slut som redogörs för i rapporten.
I huvudsak beror resultatet på ökad efterfrågan vilket varit en av
anledningarna till att kostnadsmassan varit svår att hantera i
förvaltningen de sista åren, så även under 2014. Som framgår i
bilagorna som rör antalet LSS insatser, ses en markant ökning över
åren som rör främst de dyrare insatserna. Ökningen beror i första
hand på ökad efterfrågan där lagstiftningen styr över vad som måste
verkställas och där nya ärenden kommer in främst i de delar som
gäller mobila team men också i köp av verksamhet både hos
Äldreförvaltningen samt hos externa utförare.
Det som också händer i förvaltningen är att den något billigare
insatsen kontaktperson nu ses öka markant under 2014 där antalet
utökats med 42 stycken.
Anledningen är att den snäva budgetramen medför en slimmad
personalstat i samtliga förvaltningens särskilda boenden vilket
medför att brukarna istället söker stödinsatser då i form av
kontaktperson, för att få stöd i sina fritidsaktiviteter. En insats, som
om det funnits utrymme i budgeten, i större utsträckning hade kunnat
utföras av boendets egen personal.
En del av utökningarna är kända vid ingången av året och
inplanerade i fördelningen av budgetramen men en hel del insatser
tillkommer och kan därför inte planeras in budgeten. Det finns heller
inte möjlighet att göra justeringar löpande under året och därmed får
oplanerade händelser oftast hanteras utanför budgetramen, vilket
därmed är orsaken till att prognosen har ändrats efter hand under
året. De sista prognoserna gav vid handen dels ett befarat underskott
i augusti på – 8,0 mnkr som per oktober ändrades till – 10,0 mnkr.
Det slutliga resultatet blev därmed – 11,3 mnkr.
forts.

12 februari 2015

§ 5 forts.
Årsbokslut ekonomi 2014.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut ekonomi per den 31 december 2014
______

7

12 februari 2015
Handläggare
Kommunala handikapprådet
Akten

8

FSN.2015.69.003

§6
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Karlskrona kommuns kommunfullmäktige har beslutat att begreppet
handikapp ska ersättas med andra begrepp i kommunen från och
med år 2015. Nämnden föreslås heta Funktionsstödsnämnden och
förvaltningen funktionsstödsförvaltningen. Med anledning av detta
bör även Kommunala Handikapprådet byta namn och reglementet
revideras.
Rådet föreslås byta namn till Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor, KRF.
Nuvarande reglemente ändras i enlighet med förslaget till nytt namn
och begreppet handikapp tas bort i reglementet.
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra
nämndsorganisationen från och med 1 januari 2015. Därmed
stämmer inte § 3 i nuvarande reglemente där representationen från
de kommunala nämnderna anges med den beslutade politiska
organisationen.
§ 3 revideras för att stämma med den politiska organisationen från
och med år 2015.
Antalet sammanträden för rådet regleras i det nuvarande reglementet
i inledningen av § 5.
- ”Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller kallas vid
behov till extra sammanträden.”
Under de senaste åren har det förekommit att ett sammanträde
ställts in på grund av för få anmälda ärenden och antal ärenden till
övriga sammanträden har varit få.
Rådets arbetsutskott bedömer att det är befogat att i reglementet
ändra antalet angivna sammanträden per år.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår därför att § 5 i reglementet
revideras och istället får lydelsen:
- Rådet sammanträder minst två gånger per år och kallas vid behov
till extra sammanträden.
forts.

12 februari 2015
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§ 6 forts.
Beslut om reglemente, Kommunala handikapprådet.
Funktionsstödsnämnden beslutar efter tillstyrkan från
arbetsutskottet
1.att ändra namnet från Kommunala Handikapprådet till Kommunala
Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF
2. att anta upprättat förslag till revidering av reglementet för Rådet för
Funktionshinderfrågor
_____

12 februari 2015
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Handläggare
Akten

10

HN.2014.428.102

§7
Val av representanter till Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Ordföranden redogör för de val som ska förrättas.
2 ordinarie ledamöter, varav en tillika ordförande i rådet
Tomas Karlsson (S) föreslår
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Anders Ovander (M)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
2 ersättare
Tomas Karlsson (S) föreslår
Billy Peltonen (S)
Emma Stjernlöf (M) föreslår
Lennart Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden bifaller förslagen.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att till ordinarie ledamöter i Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor utse
Bengt Jonsson (FP) tillika ordförande i rådet, och
Anders Ovander (M).
2. att till ersättare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor utse
Billy Peltonen (S) och
Lennart Svantesson (KD)
____

12 februari 2015

§8
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
 Yttrande över detaljplan för Pottholmen 1 etapp 1
 Yttrande över detaljplan Lasarettet
 Yttrande över detaljplan Frimuraren 8
 Yttrande över detaljplan Mineralen 1
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

11

12 februari 2015

§9
Anmälningsärenden.
1. Beslut kommunfullmäktige
a) 141210-11 § 238 Fastställelse av reglementen för
kommunstyrelsen och övriga med anledning av ny
nämndsorganisation.
b) 141210-11 § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
c) 141210-11 § 231 Nya bestämmelser för ersättning till
förtroendevalda i Karlskrona kommun.
d) 141210-11 § 229 FOU- avtal mellan Landstinget i Blekinge och
Blekinges kommuner 2015-2019.
e) 141210-11 § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

12

12 februari 2015

13

§ 10
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om pågående utredning
med syfte att samordna och effektivisera bemanningsorganisationen
i Karlskrona kommun.
Information lämnas om följande:
 Bakgrund.
 Förslag på organisation. Gemensam äldreförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och kunskapsnämnden. Organisation
inom HR- enheten.
 Ekonomi.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om bemanningsproblem
avseende övertid i samband med dygnstjänstgöring.
_____

12 mars 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 12 mars
2015.
§ 11 Informationer och föredragningar.
§ 12 Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
§ 13 Budgetrapport per den 28 februari 2015.
§ 14 Delegationsärenden.
§ 15 Anmälningsärenden.
§ 16 Övrigt.
___

1

12 mars 2015
Plats och tid

KKC, Gullberna Park, lokal Oskarsvärn
Torsdagen den 12 mars 2015, kl. 9.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 13-16 kl. 11.10-12.15
Tove Håkansson (SD)

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 11-12 kl. 9.00-11.10
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) §§ 11- 14 kl. 9.00-11.45
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Områdeschef Margareta Petersson
Områdeschef Anna Månsson
Områdeschef Tina Brissmalm
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Verksamhetschef Vibeke Jenssen Clegg
Fritidskonsulent Peter Holmström
Kurator Ingrid Romberg
Kurator Annika Lundberg
Arbetsterapeut Åsa Ehnbom
Sjuksköterska Yvonne Knutsson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
HR- specialist Lena Dehlin
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Cecilia Abrahamsson (S)

2

12 mars 2015

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

............................................. §§ 11-16
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 11-16
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 11-16
Cecilia Abrahamsson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

mars 2015 anslagits på

3

12 mars 2015

4

§ 11
Informationer/ Föredragningar.
Information inför beslut om verksamhetsberättelse,
handikappnämnden 2014, föredras av:
Team Handikappomsorg - Områdeschef Margareta Petersson och
områdeschef Anna Månsson,
Team Barn och unga – Områdeschef Tina Brissmalm,
Team Assistans – Verksamhetschef Leif Bohman,
Team Socialpsykiatri – Verksamhetschef Rita Kihlström,
Team Arbete och fritid – Fritidskonsulent Peter Holmström,
Specialistteamet – Kurator Ingrid Romberg, kurator Annika Lundberg,
arbetsterapeut Åsa Enbohm och sjuksköterska Yvonne Knutsson,
Information lämnas om följande:







Måluppfyllelse,
Särskilda händelser 2014,
Kvalitetssäkring,
Ekonomi,
Särskilda utvecklingsområden 2015,
Riskbedömningar/Analys 2015

Personalbokslut 2014 föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:
 Antal anställda
 Antal medarbetare med månadslön respektive timlön
 Mertid
 Sjukdagar
 Frisknärvaro
 Personalförsörjning och rekrytering
 Arbetsmiljö och samverkan
forts.

12 mars 2015

5

§ 11 forts.
Informationer/ Föredragningar.
Kvalitetsberättelse 2014 föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson
och utvecklingschef Tomas Gotthardsson,
Information lämnas om följande:













Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
Uppföljning av kvalitetsplan,
Aktiviteter 2014 och resultat respektive kvalitetsområde,
Egenkontroll och dokumentationsskyldighet, systematiskt
förbättringsarbete,
Kvalitetsplan 2015,
Systematiskt kvalitetsarbete,
Genomförda utbildningar,
Egenkontroll- Verksamhetsuppföljningar 2014,
Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg
Systematiskt förbättringsarbete,
Synpunkter och klagomål,
Lex Sarah- rapporter.

Medborgardialog föredras av utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:







Brukarundersökning 2014,
Projekt om återhämtning,
Arbete med ökad delaktighet,
Delaktighetsplan
Träffpunkt Svarta Pärlan,
Arbete med stöd för att brukarråd för personer med psykiska
funktionshinder och deras anhöriga
 Uppdrag 2015- forum för utbytte mellan intresseorganisationer och
funktionsstödsförvaltningens ledning.
____

12 mars 2015
Kommunfullmäktige
Revisionen
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.58.041

§ 12
Verksamhetsberättelse, handikappnämnden 2014.
Underlaget beskriver hur nämnden verkställt sitt uppdrag under
2014. Årsbokslutet är den samlade redovisningen som anger
måluppfyllelse, personaluppföljning samt ekonomiskt resultat.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2014
2. att godkänna årsbokslut personal för 2014
3. att överlämna årsbokslutet till revisionen
4. att hemställa hos kommunfullmäktige att bli befriad från kravet
på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger för
2014
______

6

12 mars 2015

7

§ 13
Budgetrapport per den 28 februari 2015.
Förvaltningschef Claes Wiridén lämnar en nulägesbeskrivning över
avseende budget 2015.
Prognosen visar ett underskott motsvarande 6, 5 miljoner kronor/ per
årsbasis.
Information lämnas om följande:
 Projektledare Jörgen Aronsson med uppdrag att arbeta med
rationaliseringar inom funktionsstödsnämndens verksamheter.
Uppdragen är
a) Uppdrag att skapa en reserv i funktionsstödsnämndens budget
b) Uppdrag att se över personalresurser och ta fram plan för
personalförsörjning
c) Redovisa förslag till annat arbetssätt för de mest
kostnadskrävande verksamheterna.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med mer detaljer
avseende de rationaliseringar som görs/planeras.
_____

12 mars 2015

§ 14
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom
LSS 9 §.
b) Anmälan till fullmäktige (SoL16 kap. § 6 f-h) verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____

8

12 mars 2015

§ 15
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunfullmäktige
a) 150129 § 16 Handlingsplan mot korruption
b) 141210-11 § 234 Utbetalning av partistöd för 2015.
c) 141210-11 § 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
AKAP- KL.
d) 141210-11 § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL).
2) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

9

12 mars 2015
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§ 16
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att den 15- 16 april 2015
kommer planeringsdagar att genomföras.
Den 15 april avslutas med gemensam middag.
Den 16 april avslutas med funktionsstödsnämndens sammanträde.
Ordinarie nämndsammanträde den 9 april ställs in.
Arbetsutskottets sammanträde är flyttat till den 9 april kl. 9.00.
Anna Ekström ställer fråga om kostnadsskillnad mellan privat och
kommunal personlig assistans inkl. ”overheadkostnader”.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Billy Peltonen ställer fråga angående att nå jourchefer utanför
kontirstid.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Tomas Karlsson (S) ställer fråga angående föredragning om
mångfaldsplanen.
Förvaltningschef Claes Wiridén återkommer i frågan.
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående patientsäkerhetsberättelse.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

16 april 2015 1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 16 april
2015.
§ 17 Utdelning kvalitetspris 2014
§ 18 Informationer och föredragningar.
§ 19 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
§ 20 Återrapport, verksamhetsförändring.
§ 21 Återrapport intern kontroll, bemanning,
§ 22 Delegationsärenden.
§ 23 Anmälningsärenden.
§ 24 Övrigt.
___

16 april 2015 2
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 16 april 2015, kl. 13.00- 16.00

Beslutande:
Ledamöter

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Tove Håkansson (SD)
Maj Olsson (C)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Salin (M)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Projektledare Jörgen Aronsson
Områdeschef Anders Cullefors
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Laila Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 17-24
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 17-24
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 17-24
Laila Johansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

april 2015 anslagits på

16 april 2015 3
Akten

FSN.2015.118.029

§ 17
Kvalitetspris 2014.
Ordförande Anna Ekström (FP) och 1:e vice ordförande Tomas
Karlsson (S) förättar prisutdelning.
Funktionsstödsnämndens 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 de som på mest förtjänstfullt sätt arbetat
för måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Det är sedan juryns
uppdrag att utse och rangordna vinnarna av kvalitetspris 2014.
Kvalitetsprisjuryn har vid sammanträde den 16 april 2015 § 13
beslutat om följande fördelning.
Kvalitetspris
Sjövillan
Mobila teamet HO
Bokbacken och Rosenlyckan DV
Vädergatan
Personlig assistans, Adlersten
Hedersomnämnande
Team Socialpsykiatri

10 000 kronor
8 000 kronor
6 000 kronor
3 000 kronor
3 000 kronor

3 000 kronor

Ordföranden tackar pristagarna för deras förtjänstfulla arbete
och önskar lycka till i fortsättningen.
____

16 april 2015 4

§ 18
Informationer/ Föredragningar.
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet
Information lämnas om följande:
 Särskilt boende Gullberna Park
 8 platser
 Tidplan
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till dagens
protokoll.
____

16 april 2015 5
Controller funktionsstödsnämnden
Akten

FSN.2015.14.042

§ 19
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustavsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per den 31 mars 2015 ett
underskott mot budget på – 2,7 mnkr. Ett visst mått av överskott finns
på intäkter men förmår inte balansera upp underskottet på såväl
personalkostnader som övrig drift. Personalkostnader utgör den
större posten av den negativa avvikelsen.
Funktionsstödsförvaltningen har inlett 2015 ganska lugnt men
fortfarande finns ett stort tryck på verksamheterna och det gäller
framförallt korttidsverksamheterna samt mobila teamen.
Personalkostnaderna ökade markant i januari beroende på ob-tillägg
från december som betalades ut med en månads eftersläpning,
därefter har dessa kostnader gått tillbaka och varit på en stabil nivå
under februari och mars. För övrig drift är det främst personlig
assistans som, liksom tidigare, utgör en stor osäkerhetsfaktor där
ärenden tillkommer/ ändras ständigt men också externa placeringar
som kan komma akut och riskerar höga dygnsavgifter. Det är
framförallt pga att förvaltningens egna särskilda boenden är
fullbelagda som gör att externa platser måste köpas för att kunna
verkställa beslut.
Överskottet på intäkterna hänförs i stort sett till platser som säljs till
andra kommuner och som inte är budgeterade, för perioden 2
stycken. Dessa intäkter används för finansiering av visstidsanställd
personal i korttidsverksamheten och ska således möta delar av
underskottet på personalkostnader.
I förvaltningen har ett arbete med verksamhetsöversyn startat som
går under arbetsnamnet uppdrag rationaliseringar 2015-2016 med
syfte att gå igenom samtliga verksamheter och där målet är att utföra
stöd till brukarna på ett bättre kvalitativt och ekonomiskt sätt. Det
handlar såväl om schemaöversyn som om att omorganisera på
boenden där det finns få brukare tex. Löpande information om
uppdragets fortskridande kommer att ges till nämnden.
forts.

16 april 2015 6
§ 19 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015.
Efter genomgång av samtliga verksamheter finns det ett par
områden där Funktionsstödsförvaltningen ser att det kan blir svårt att
klara ekonomin inom given budgetram (se ovan). I prognosen har
hänsyn tagits till de åtgärder som planeras och vidtas under året,
dock ingår inte uppdraget rationaliseringar här då effekten av
översynen i nuläget är svårt att räkna på. Dock beräknas översynen
ge så mycket i rationalisering/ effektivisering, att ekonomin kommer i
balans för 2015. Prognosen som lämnas beräknas ändå med tanke
på förutsättningarna till – 4,9 mnkr för 2015, baserat på i nuläget
kända händelser och risker. Förvaltningen vill dock flagga för att
verksamheten är mycket föränderlig och att prognosen kan komma
att revideras under året.
Yrkanden
Ordförande Anna Ekström (FP) yrkar att texten i att- sats 3, ” under
hösten 2015” stryks.
Funktionsstödsnämnden bifaller ordförandens ändringsyrkande.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta det påbörjade arbetet
avseende rationaliseringar och kontinuerligt återrapportera till
nämnden
3. att tillse att det finns resurser avsatta för att kunna öppna ett nytt
särskilt boende.
______

16 april 2015 7
Handläggare
Akten

FSN.2015.119.001

§ 20
Återrapport, verksamhetsförändring
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden uppdrog på nämnden den 12 februari
att: utifrån internbudgetramen där ökad efterfrågan inte ryms, ge
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram möjliga rationaliseringar
under 2015, och på längre sikt samt att ge förvaltningschefen
uppdrag att sätta fokus på de mest kostnadsdrivande ärendena och
hitta andra arbetssätt, som frigör resurser.
Funktionsstödsförvaltningen har i internbudget för 2015 lagt en
ambitionssänkning med motsvarande 10 mnkr, vilket nämnden antog
den 12 februari. Nämnden konstaterar samtidigt att det behöver
genomföras rationaliseringar för att möta ytterligare efterfrågan av
nämndens tjänster, detta i en redan kostnadseffektiv och slimmad
organisation. Nämnden konstaterar att beräkningar ger vid handen
att volymtillväxt under 2015 kan motsvara 10 mnkr.
Förvaltningen har startat ett arbete med kostnadsreduceringar, vilket
innebär aktiviteter som ska ge effekt under 2015 men även
strukturella åtgärder som ska kunna ha effekt under 2016 och framåt.
Inledningsvis kommer förvaltningen arbeta med att ta bort eventuella
förstärkningar ute i verksamheterna. Dessa extra personalresurser
har tillsatts utifrån arbetsmiljö- eller verksamhetsperspektiv.
Handlingsplaner och riskanalyser tas fram för att säkert kunna
hantera en avveckling. Målet är att aktiviteter ska få ekonomiska
effekter innan halvårsskiftet 2015.
Därefter kommer en översyn och eventuell omprövning ske
avseende insatserna boendestöd och hemtjänst. Förvaltningen
kommer, utifrån kvalitetskriterier, börja med att ompröva de ärenden
som har flest timmar beviljade. Målet är aktiviteten ska få ekonomisk
effekt innan halvårsskiftet 2015.
Genom förändrad verkställighet i våra dyra verksamheter ska medel
omfördelas för att möta ökad efterfrågan, framförallt inom
barnverksamheten.
forts.

16 april 2015 8
§ 20 forts.
Återrapport, verksamhetsförändring
Genomlysning av verkställigheten kring de personer som har de
högsta kostnaderna enligt KPB, Kostnad Per Brukare. Eventuella
förändringar bör kunna ge effekter i slutet 2016.
Under hösten 2015 kommer omvärldsbevakning genomföras för att
ta fram goda exempel som kan stödja förvaltningen att göra
strukturella förändringar i de verksamheter som är mest
kostnadsdrivande. Nya arbetssätt kan därefter börja implementeras
under våren 2016 som tidigast.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningschefen att kontinuerligt rapportera
vidtagna åtgärder enligt lagd plan
3. att till funktionsstödsnämnden den 11 juni 2015 redovisa åtgärder
och effekter för att få budgeten i balans.
____

16 april 2015 9
Akten

§ 21
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Ärendet föredras av områdeschef Anders Cullefors
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
Funktionsstöds förvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi
säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll
enligt kontrollplan minst 2 ggr/år mars och september tillika
genomgång och uppföljning månadsvis enligt bokade tider.
Ett av uppdragen i Funktionsstöds förvaltningen interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro.
Under våren har vi haft 5 kontroller enligt följande kontrollpunkter:
 Passets start
 Passets slut
 Kompetenskrav
 Tydlighet
Tid till beställare fick info om vem som kommer.
Hade vikarien den kompetens som efterfrågades.
Om beställningen inkluderade flera pass, var det samma vikarier på
alla.
Tre av de aktuella kontrollärendena gav resultatet ett klart
godkännande på samtliga punkter.
Vid två av tillfällena kunde man inte uppfylla de kontrollpunkterna på
grund av ingen tillgänglig resurspersonal fanns att tillsätta. Båda
ärenden gick av den anledningen tillbaka till Boendet samt Assistans
som på egen hand fick lösa det med egen personalresurs.
Under hösten-14 / våren-15 har vi haft en bokningstillgänglighet för
hela bemanningen på ~92 % vilket är en ökning från våren -14 med
5%
Detta är fortfarande inte bra mot våra ställda mål på 98%
Vi har under samma period haft en kraftig uppgång av våra
tillsättningar av vikariat ut mot alla våra verksamheter och har så
fortsatt under året.
forts.

16 april 2015 10
§ 21 forts.
Återrapport intern kontrollplan, bemanning.
Åtgärder
 Vårt projekt ” Bättre bemanning ” som startades upp under våren 14 är i sitt slutskede och har delvis påverkat vår uppgång med 5%,
avslut innan sommaren -15
 Öka ytterligare vårt samarbete med berörda Områdeschefer och
deras team, vi tar fram underlag och uppföljningar gällande
beställningsorsaker för att aktivt jobba med att minska bemanningen.
 Vår tillfälliga ökning av extra bemanningen inom bemannings avd.
har gjort att vi har bättre kontroll av tim-anställda och vikarier.
Specifika åtgärder
 Kontinuerligt komplettera resursen och rekrytera enligt behov.
 Rekrytera - behovsanpassad tim-anställda.
 Fortsätta åtgärda föreslagna förbättringspunkter från projekt
”Bättre bemanning”
 Starta upp 2 st områden med schemaläggning i TimeCare
planering
 Ta fram förhållningsregler inför storhelger och lovdagar inom
skolan.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta information till dagens protokoll.
_____

16 april 2015 11

§ 22
Delegationsärenden.
Beslut fattade av tjänstemän
a) Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl. Trummenäs,
Karlskrona kommun.
b) Presidiebeslut 150330 avseende uppdatering av regelverk för
funktionsstödsnämnden.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna
____

16 april 2015 12

§ 23
Anmälningsärenden
1) Beslut kommunstyrelsen
a) 150127 § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut om budget 2015, att- satserna 5 och 6.
b) 150303 § 68 Säkerhetsbokslut 2014 Trygghet och säkerhet.
2) Beslut kommunfullmäktige
a) 150212 § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och
ekonomistyrning.
3) Cura individutveckling direktionen protokoll 150121.
4) Socialstyrelsen SOSFS (M och S) Numeriskt register över den 1
januari 2015 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat m.m.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____

16 april 2015 13

§ 24
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström, informerar om att rapport från
Kommunala rådet för funktionshinderfrågors sammanträden kommer
att finnas som en stående punkt på dagordningen
Billy Peltonen (S) ställer fråga angående den interna kontrollen.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
_____

7 maj 2015

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 7 maj 2015.
§ 25 Budgetinformation- mobila teamen.
§ 26 Personalbokslut per den 28 februari 2015.
§ 27 Information- personalfrågor.
§ 28 Återrapport, heltid som norm.
§ 29 Mångfaldsarbetet,
§ 30 Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
§ 31 Rådet för funktionshinderfrågor, information från sammanträde
§ 32 Anmälningsärenden.
§ 33 Övrigt.
___

7 maj 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Torsdagen den 7 maj 2015, kl. 09.00- 12.15

Beslutande:
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf.

2

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S) §§ 25- 27, 30 kl. 9.00- 10.15
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M) §§ 25, 30 kl. 9.00- 9.55
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD) §§ 12- del av 31 kl. 9.0011.30
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 28-29, 31- 34 kl. 10.15- 12.15
Gerd Sjögren (M) §§ 26.29, 31-34 kl. 9.55- 12-15

Närvarande ersättare

Billy Peltonen (S) §§ 25-27, 30 kl. 9.00- 10.15
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M) §§ §§ 26- 29, 31- 34 kl. 9.00- 9.55
Bengt Jonsson (FP)

Närvarande tjänstemän

Områdeschef Vibeke Clegg Hansen
Controller Anna Gustafsson
Enhetschef Rita Kihlström
HR- specialist Lena Dehlin
Mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlgren
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Drift och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 25- 33
Lisbeth Johansson

Ordförande

............................................. §§ 25- 33
Anna Ekström

Justeringsledamot

............................................. §§ 25- 33
Mikael Hammarin

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
………………………………..
Lisbeth Johansson

maj 2015 anslagits på

7 maj 2015
Akten

FSN.2015.118.029

§ 25
Budgetinformation- mobila teamen.
Ärendet föredras av verksamhetschef Rita Kihlström och controller
Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Nettoomslutning- mobila teamen,
Omslutning- personal,
Omslutning- övrig drift samt
Utveckling volym.

Ordförnaden informerar om att det är insatt ett extra sammanträde
med arbetsutskottet som kommer att handla om ekonomi.
Funfktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

3

7 maj 2015

§ 26
Personalbokslut per den 28 februari 2015.
HR- specialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:










Antal till tillsvidareanställda,
Antal visstidsanställda, månadsavlönande,
Årsarbetare tillsvidare, månadsavlönade,
Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade,
Timavlönade arbetad tid, i årsarbetare,
PAN- anställda, arbetad tid i årsarbetstid,
Sjukdagar per anställd/ kön,
Sjukdagar per anställd/ ålder samt
Sjukdagar/ anställd frånvarointervall.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

4

7 maj 2015

§ 27
Information personalfrågor.
Ärendet föredras av HR- specialist Lena Dehlin.
Information lämnas om följande:






Personalnyckeltal antal anställda,
Antal sjukdagar,
Sjuktal per anställd 141201-150228,
Ökning antal sjukdagar samt
Registrerade friskvårdstimmar.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______

5

7 maj 2015
Kommunstyrelsen
Handläggare
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

6

FSN.2015.195.026

§ 28
Återrapport, Heltid som norm.
Verksamhetschef Vibeke Jensen Clegg och colntroller Anna
Gustafsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden vill att förvaltningen utreder vilka
förutsättningarna är för att använda heltid som norm. Grunden är att
personal ska anställas på 100% och därefter ha möjlighet att önska
en lägre sysselsättningsgrad, ”rätt till heltid, möjlighet till deltid”.
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att se vilka konsekvenser
som kan uppstå med ett förändrat sätt att genomföra anställningar,
vilket redovisas i det här underlaget. Det kan betonas att det är en
början och att det kommer behöva göras ytterligare genomlysningar
för att få en fullt rättvisande bild av effekter och konsekvenser.
Funktionsstödsförvaltningen har idag 634 medarbetare anställda
tillsvidare. Siffran motsvarar ca 593 årsarbetare.
Det finns medarbetare som av personliga skäl inte kan arbeta på
högre sysselsättningsgrad.
I dagsläget har 71 medarbetare valt önskad sysselsättningsgrad upp
till 100 %. I enlighet med kommunens avtal om ÖSSG arbetar de på
årsarbetstid och på X-turer. Det innebär att de utöver den schemarad
de arbetar på, har inlagt ett antal dagar i sitt schema som är
arbetsdagar (X-dagar). X-dagar innebär att medarbetaren vet i förväg
att det är arbetsdag men inte vilken arbetstid eller arbetsplats de ska
arbeta på. All arbetad tid stäms av mot den fastställda årsarbetstiden
och visar sig som plus eller minustid. Plustid tas ut som ledighet.
Funktionstödsförvaltningen har idag 289 medarbetare som inte
arbetar 100 %. Detta motsvarar ca 37 årsarbetare. Lönekostnaden
per år för 37 årsarbetare är ca 18 500 000 kr.
En förutsättning att önska och att arbeta på högre
sysselsättningsgrad är att medarbetare har årsarbetstid och fler
inbokade arbetsdagar utöver grundschema, s.k. X-turer som
beskrivet ovan. Alla X-turer ska vara synliga i vårt
bemanningssystem för att i kunna bokas ut på lämplig arbetsplats
som vid tillfället har behov av ersättare.
forts.

7 maj 2015
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Att ha ett effektivt system för bokning och att boka upp X-passen i så
stor utsträckning som möjligt är nödvändigt för att inte stora
merkostnader ska uppstå. Det krävs flera åtgärder för att nå en
effektiv och ekonomiskt hållbar bemanning då ytterligare
medarbetare ska få rätt till heltid.
Bl.a. behövs förändrat synsätt på hur scheman ska läggas samt en
god planering av framtida bemanningsbehov.
Nyttjandegraden av X-turer kan variera stort beroende på olika
faktorer.
Framför allt har det en stor betydelse att sysselsättningsgraden inte
skiljer sig mot grundschemat för mycket. Ex. 100 % ssg och 85 % i
schema, d.v.s. max 15 % på X-turer.
Det kan vara svårt att arbeta ihop sin arbetstid med många X-turer,
då utbokning just vid denna tur inte alltid kan ske. Verksamhetens
behov av vikarie kan variera mycket. Det medför att det kan vara
stora variationer mellan medarbetares möjlighet att arbeta upp sina
x-turer och som resultat också hur mycket plus eller minus tid de har.
Av medarbetarna som idag har önskad sysselsättningsgrad har ca
40 personer plustid mellan 1 till 70 timmar och 32 personer har
minustid mellan 1-150 timmar. (några därutöver)
Det är av största vikt att planera så att plus-och minustimmar håller
sig inom ramen för avtalet, d.v.s. + 50 och -30 timmar.
En stor utmaning är att få till en bra balans på plus-och minustimmar
enligt ovan, så vi använder arbetstiden på effektivast sätt och så att
medarbetarna känner sig trygga med att sysselsättningsgrad och
schema följer varandra.
Med rätt nyttjandegrad av X-turer bör anställningar med timavlöning
kunna minska.
Att alla medarbetare ska ha rätt till heltid är en viktigt fråga framöver.
I Kommunens budget 2015 och 2016 finns avsatt medel för att
påbörja arbetet. En strategi/handlingsplan för rätten till heltid ska tas
fram.
Med den bemanningsstruktur som förvaltningen har idag, kommer
utökad tjänstgöringsgrad innebära;
· Fler medarbetare kommer behöva arbeta på mer än en
arbetsplats och ha det utlagt i sitt schema.
· Antalet X-turer/medarbetare kommer bli fler
· Antalet timavlönade kommer behöva minskas, för att möta en
ökad kostnad hos tillsvidareanställda – kan medföra en minskad
flexibilitet och möjlighet att tillsätta vikariat.
· Tryggheten för medarbetaren kommer öka, då han eller hon
kommer ha en större möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad.
forts.

7 maj 2015
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§ 28 forts.
Återrapport, Heltid som norm.
Konsekvenserna för brukarna har ännu inte analyserats. Detta
behöver göras utifrån ett antal antaganden avseende hur många som
kommer välja att ha en högre sysselsättningsgrad än idag.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar att att- sats 2 och 3 ersätts med att
funktionsstödsnämnden hos kommunstyrelsen hemställer om att bli
utsedd till pilotförvaltning i arbetet och införandet av ”heltid som
norm”.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tomas Karlssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att funktionsstödsnämnden
beslutar enligt Tomas Karlssons ändringsyrkande
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att ta information till dagens protokoll
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om att
funktionsstödsförvaltningen får bli utsedd som pilotförvaltning i
arbetet och införandet av ”Heltid som norm”.
____

7 maj 2015

§ 29
Mångfaldsarbetet.
Ärendet föredras av mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlberg.
Information lämnas om följande:
















Normkritiskt perspektiv,
Social hållbarhet,
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona- 2013-2015,
Varför mångfald?,
Mål och direktiv 2015,
Alltid kön- aldrig bara kön,
Grunden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
Konsekvenser av kränkningar, trakasserier och diskriminering,
Normkritik,
Normkritiskt perspektiv,
Vem är norm?
Heteronormen,
Marknadsföring och kommunikation,
Hur ser det ut hos oss? samt
Bilder och filmer,

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta information till dagens protokoll.
_____
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7 maj 2015
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§ 30
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Ordförande Anna Ekström (FP) föreslår att Cecilia Abrahamsson (S)
adjungeras till arbetsutskottet.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att även en ersättare från oppositionen
adjungeras till arbetsutskottet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på att Cecilia Abrahamsson
adjungeras till arbetsutskottet mot av slag till att adjungera till
arbetsutskottet och finner att funktionsstödsnämnden beslutat bifalla
förslaget om att adjungera Cecilia Abrahamsson till arbetsutskottet
Därefter ställer ordföranden proposition på Anders Ovanders yrkande
mot avslag på mot avslag till Anders Ovanders yrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar avslå Anders Ovanders yrkande.
Votering
De som önskar bifalla yrkandet röstar NEJ.
De som önskar avslå yrkandet röstar JA.
Följande röstar NEJ: Gerd Sjögren (M), Anders Ovander (M) och
Lennart Svantesson (KD).
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Cecilia Abrahamsson (S),
Fredrik Wallin (S), Laila Johansson (S), Mikael Hammarin (S),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Ingela Abramsson,
Markus Ottosson och Anna Ekström (FP).
Funktionsstödsnämnden har således med röstsiffrorna 10 mot 3
beslutat avslå Anders Ovanders yrkande.
forts.

7 maj 2015
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§ 30 forts.
Beslut om adjungering till arbetsutskottet.
Funktiosstödsnämnden beslutar således
att Cecilia Abrahamsson (S) adjungeras till funktionsstödsnämndens
arbetsutskott.
_____

7 maj 2015

§ 31
Information från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Bengt
Jonsson, informerar från rådets senaste sammanträde.
Från rådets agenda:
 Tillgänglighet- tillgänglighetsinspektion,
 Rapport från föreningarnas verksamheter.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

12

7 maj 2015

§ 32
Anmälningsärenden
1) Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål 849-15 Överklagat beslut
från funktionsstödsnämnden.
2) SKL Cirkulär15:14.
3) Beslut KF 150319 § 49 Finansrapport december 2014.
4) Beslut KSAU 150309 § 21 Bokslutsberedning 2014.
5) Beslut KS 150331 § 123 Förordnande av kommundirektör,
förvaltningschef/ kommunikation och förvaltningschef/ näringsliv.
Redoviningen godkänns och läggs till handlingarna.
____
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7 maj 2015

§ 33
Övrigt.
Ordförande, Anna Ekström (FP), informerar om ändringar i
sammanträdesplanen till hösten. Ändringen kommer sig av att
sammanträdena bör ligga så att de hinner behandla
budgetuppföljningar och bokslut.
Nya datum för hösten 2015 är:
17 september, arbetsutskott, 1 oktober, nämndsammanträde
15 oktober, arbetsutskott, 29 oktober, nämndsammanträde
I övrigt enligt ursprunglig sammanträdesplan
Gerd Sjögren (M) ställer fråga angående önskemål om vilken
grupp/vilka grupper kontaktpolitikerna skall knytas till.
Ordförande Anna Ekström (FP) svarar.
_____

14

10 september 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 10
september 2015
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
___

Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Information budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti 2015.
Information Lex Sarah- rapport.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

10 september 2015

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 10 september 2015, kl. 09.00-12.30

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S)

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Gerd Sjögren (M)

Närvarande ersättare

Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP) kl. 9.00-9.30 §§ 44

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Verksamhetschef Leif Bohman
Verksamhetschef Rita Kihlström
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tove Håkansson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 44-50
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 44-50
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 44-50
Tove Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

september 2015 anslagits på

2

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

3

FSN. 2015/249.1.4.1

§ 44
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Funktionsstödsnämnden redovisar per juli ett underskott på 7 051 tkr,
netto omslutningen är 231 691 tkr och nämndens budgeterade medel
för perioden 224 640 tkr.
I matriser redovisas den aktuella månadens resultaträkning samt den
sist redovisade månadens resultaträkning vilket är maj. På grund av
semester behandlar budgetuppföljningen nu därför både juni och juli
månad i samma rapport.
Den negativa avvikelsen har ökat med 1,7 mnkr jämfört maj till juli.
Orsaken till avvikelsen på -7,0 mnkr beror enligt resultaträkningen i
första hand på underskott på såväl personal som övrig drift. Detta
vägs upp av ett överskott på intäkter som liksom tidigare i första hand
beror på försäljning av verksamhet samt överskjutande intäkter på
lönebidrag utöver budget.
Personalkostnader redovisar att underskottet ökat jämfört mellan maj
till juli och nu ses en negativ avvikelse på 5,6 mnkr efter 7 månader.
Av detta ska ca 1,0 mnkr räknas av mot projektmedel för 3 anställda
samt ca 500 tkr för en barninsats som dels ska faktureras landstinget
dels ska Socialförvaltningen stå för en del av lönekostnaden. Det
faktiska resultatet för personalen blir därmed - 4,1 mnkr. Överlag är
det är inget anmärkningsvärt som hänt i någon av verksamheterna
som ligger bakom avvikelsen utan förklaringen är främst att några av
enheterna som visar minus behöver få ner sin kostnadsmassa och
komma i balans med budget. Vid genomgång av de olika enheterna
står det klart att underskotten måste åtgärdas och detta sker nu i
form av ett uppdrag: ” rationalisering 2015-2016” som syftar till att
enheter med negativa avvikelser ska komma i balans med budget.
Detta genom ett antal aktiviter som redovisas fortlöpande i takt med
att förändringarna sker.
En större effekt av uppdraget blir att en verksamhet helt stänger och
det bidrar till att kunna flytta budgeterad personal till vissa av de
enheter där det finns vikarier utöver budget, tex till
korttidsverksamheten. Det medför att underskotten här kommer att
minska när samtlig personal som behövs på enheterna är
budgeterad.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Övrig drift redovisar enligt resultaträkningen ett underskott som även
här har ökat jämfört med maj, ca 1,2 mnkr i ökning och ett totalt
underskott om ca 4,0 mnkr per juli. Den främsta orsaken till den
negativa avvikelsen är köp av verksamhet, dvs externa placeringar
samt köp av hemtjänst, korttidsboende och boendeplatser hos
Äldreförvaltningen. För externa placeringar beror ökningen och
därmed också en ökande kostnadsmassa främst på utblivet nytt
särskilt boende vilket medför att brukare som skrivs ut från
landstinget inte kunnat erbjudas plats i de befintliga särskilda
boendena i förvaltningen. Detta rör i nuläget främst
psykiatriplaceringar som är erkänt höga i dygnspris då hög
personaltäthet ofta krävs även i placeringen. Det kan handla om
kostnader upp till 7500 kr per dygn. Bedömningen är att åtminstone 2
placeringar skulle kunnat undvikas och insatsen verkställts på
hemmaplan om det nya boendet blivit klart som tänkt, en kostnad på
ca 3,5 mnkr skulle därmed ha hämtats hem. Likaså ett, ur ekonomisk
synvinkel, icke effektivt boende med enbart 4 platser skulle kunnat
lagts ner betydligt tidigare och brukarna här hade fått plats också på
det nya boendet. Nu måste detta boendet vara kvar ytterligare en tid
vilket fördyrar ännu mer. Därtill får verksamheten internt bidra med
hög boendestödsinsats till personer som behöver mycket stöd över
dygnet i sin egen bostad men som egentligen skulle behövt bo i ett
särskilt boende om det funnits plats. Risken är också påtaglig när alla
särskilda boenden är fulltaliga att det blir sanktionsavgifter från IVO
när det inte går att verkställa beslut om gruppbostad då nya tänkta
gruppbostäder ständigt försenas och skjuts upp.
För köp av Äldreförvaltningen är det mest fråga om ökat antal
boendeplatser som inte ryms inom budgetramen samt hemtjänst av
privata utförare enligt LOV som ökat mer än vad som budgeterats i
början av året. Det finns också en del övrigt brus som tillkommit, tex
larmkostnader, reparationer av bilar, utökade IT samt
telefonikostnader etc men den större delen är således köp av
verksamhet enligt ovan.
Ett annat område som också påverkar utfallet är personlig assistans
där det hittills varit förhållandevis lugnt med nya/omprövade ärenden.
Som tidigare är det eftersläpningar av ersättning från
försäkringskassan samt fakturor från privata utförare som gör det
svårt att exakt räkna på resultatet ekonomiskt. Inför hösten börjar det
hända saker som kommer att påverka assistansen framöver, dock
går det inte att räkna kostnadsmässigt på det ännu, en
återrapportering om hur det ev påverkar prognosen kommer
förhoppningsvis kunna lämnas efter delårsbokslut per augusti.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att den negativa avvikelse som redovisas för juli inte pekar ut
något enskilt område som skjuter iväg kostnadsmässigt internt, dvs i
förvaltningens egna delar. Vissa verksamheter får ihop sin budget
medan det finns andra som går med underskott i den egna
verksamheten och här arbetas det aktivt med att komma ner i nivå
gällande kostnadsmassan där den ligger något för högt gentemot
tilldelad budgetram, främst då personalkostnader. Detta är kostnader
som till viss del går att påverka och arbeta effektivt med. Något som
är svårt att påverka är de yttre faktorer som inte faller inom
förvaltningens egna områden och det gäller främst köp av
verksamhet som fortsatt ligger på en hög nivå, både när det gäller
externa placeringar men också när det gäller köp hos
Äldreförvaltningen
( hemtjänst, korttidsplatser samt boendeplatser). Det är dock svårt att
liksom tidigare, veta exakt vilken nivå detta landar på under året
eftersom det helt och hållet har med att göra hur många ansökningar
om stöd som kommer in och som är berättigade till stöd enligt SOL
och LSS, men också till viss del hur landstinget bedömer att brukarna
är utskrivningsklara från sjukhuset. Likaså när det gäller personlig
assistans där det inte är möjligt att veta hur försäkringskassan fattar
sina beslut.
Enligt ovanstående redogörelse är det också situationen med
uteblivet nytt särskilt boende som nu gör att kostnaderna för externa
placeringar halkar iväg, det är inte möjligt att erbjuda brukare som
skrivs ut från sjukhuset plats i befintligt boende då det är fullt och
konsekvensen blir därmed dyra placeringar som nödlösning.
Med anledning av nuvarande läge samt uppdrag för rationaliseringar
2015-2016 där det ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana
som väntar på effektuering men också sådana som vidtagits,
beräknas prognosen blir -6,0 vid årets slut. Dock har inte alla
åtgärder haft effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att
räkna på i nuläget men förvaltningen kommer med hjälp av de
aktiviteter som planeras, kunna dra ner kostnadsmassan så pass
mycket att ekonomin beräknas komma i balans vid årets slut. Dock
behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att åstadkomma
detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat är lika, dvs att
inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens egna
verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar pga
fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra.
forts.
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§ 44 forts.
Budgetuppföljning per den 30 juni 2015 och per den 31 juli 2015.
Skulle det inträffa blir det per automatik förenat med höga kostnader
som i en mycket snäv budgetram inte kan rymmas i densamma.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 6,0 mnkr.
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 24
augusti tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Anders Ovander (M) yrkar att att- sats 5 får följande lydelse:
att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering som tillgodoser funktionsstödsnämndens
redovisade behov.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Anders Ovanders förslag.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag
3. att ta fram förslag på möjliga personalnedskärningar vilka kan få
effekt under 2015
4. att uppdra åt förvaltningschefen att, inför beslut i nämnden, göra
en översyn av möjligheter att följa upp biståndsbesluten
5. att uppdra åt förvaltningschefen att, på funktionsstödsnämndens
vägnar, tillskriva drift – och servicenämnden med begäran om
boendeplanering för kommande 5 år som tillgodoser
funktionsstödsnämndens redovisade behov.
_____

10 september 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

FSN. 2015/250.1.4.1

§ 45
Information, budgetuppföljning per den 31 augusti 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Information lämnas om följande:





Preliminär resultaträkning,
Preliminära kostnader personal
Preliminära kostnader övrig drift samt
Preliminär prognos och åtgärdsplan.

Ärendet kommer att behandlas på funktionsstödsförvaltningens
sammanträde den 29 oktober 2015
Funktionsstödsförvaltningen beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 46
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén.
Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka sin kostnadsmassa
för att under 2015 nå en budget i balans. Med hänsyn till den
ökande efterfrågan av nämndens tjänster innebär de aktiviteter
som genomförs under året att resurser måste tas från redan
befintliga verksamheter och därmed att kvaliteten i utförandet
kommer att minska.
Förvaltningen har igångsatt ett arbete som kommer ta fram förslag
på strukturella förändringar avseende på vilket sätt stöd kan
utföras och då framförallt inom områden som är personaltäta, som
autismverksamhet eller inom vår psykiatri. De förslag som kommer
ut av detta arbete kommer innebära aktiviteter som har minst ett
tvåårsperspektiv innan de får full effekt.
Förvaltningen ser ytterligare ett antal områden där det finns
möjlighet till strukturella förändringar av verksamheten och
beskriver nedan detta.
I dagsläget har förvaltningen ett antal gruppbostäder där det bor
fyra brukare. Ur ett rationellt perspektiv är detta ineffektivt jämfört
med gruppbostäder där det bor sex-åtta personer. LSS är dock
tydlig med vad man anser vara rimligt avseende hur många som
kan bo i en gruppbostad innan det blir en institution. Här menar
man att fem personer är rimligt.
Oaktat detta så är det här ett område som, ur ett ekonomiskt
perspektiv, kan förändras till att bli mer kostnadseffektivt.
Antalet gruppbostäder där det bor färre brukare än sex personer
är, just nu, fem stycken.
Förvaltningen tillämpar, sedan ett antal år tillbaka, ett system för att
bedöma vilket behov av stöd respektive brukare behöver. I korthet
innebär systemet att det genererar ett visst antal resurser till den
verksamhet som ska verkställa ett beslut.
Systemet har sedan tidigare varit föremål för åtgärder, då man
minskade själva resurstilldelningen med ett antal procent.
forts.
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§ 46 forts.
Behov av långsiktiga rationaliseringar.
Eftersom nämnden de senaste åren inte haft tillräckligt med
resurser för att kunna möta den efterfrågan av stöd som funnits,
har neddragningar fått göras i verksamheten och därmed satt det
här systemet ur spel.
Förvaltningen bedömer att det antingen behövs göra omtag i själva
resurstilldelningen eller att nivåbedömningssystemet övergår till att
bli ett resursfördelningssystem.
Det finns idag riktlinjer kring insatsen ledsagning. Den interna
kontrollen samt inkomna rapporter ger vid handen att dessa, till
viss del, behöver omarbetas. Utöver ledsagning behöver
förvaltningen ta fram nya riktlinjer avseende insatserna
anhörigvård samt avlösarservice.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår funktionsstödsnämnden
besluta;
1. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att ta fram underlag
som beskriver effekterna av att öka antalet boende i våra
gruppbostäder.
2. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta det
nuvarande nivåbedömningssystemet så att det är anpassat utifrån
nuvarande ramar.
3. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att omarbeta
nuvarande riktlinjer avseende insatsen ledsagning samt att ta fram
nya riktlinjer för insatserna avslösarservice och anhörigvård.
_____
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Handläggare
Akten

FSN.2015/

§ 47
Redovisning av klagomål och synpunkter per den 31 augusti
2015
Verksamhetscheferna Rita Kihlström och Leif Bohman föredrar
ärendet.
Till funktionsstödsförvaltningen har sammanlagt 10 synpunkter/
klagomål inkommit fram till den 31 augusti 2015. Samtliga har
hanterats och klagande/ synpunktslämnare har fått svar med vilka
åtgärder som vidtagits.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10

10 september 2015

Handläggare
Akten

11

FSN.2015/

§ 48
Information Lex Sarah- rapport.
Ärendet föredras av myndighetschef Ingrid Karlsson och
utvecklingschef Tomas Gotthardsson.
Information lämnas om följande:
 Vidtagna åtgärder,
 Beslutet,
 Utredningsplanering,
 Händelsebeskrivning,
 Åtgärder som vidtagits,
 Avvikelserapportering inkommande klagomål och synpunkter,
 Har något liknande inträffat tidigare/ och bedömning av
sannolikhet- risk att något liknande kan hända igen,
 Utredning av händelsen,
 Bemanning?
 Sammanfattning av redogörelse efter samtal med tidigare ansvarig
områdeschef,
 Omorganisation,
 Övriga negativa konsekvenser,
 Nu- läge,
 Bedömning,
 Påverkande faktorer,
 Förvaltningsövergripande samt
 Ledning och styrning/ verksamhet.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 september 2015

§ 49
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt,
bilagor till protokollet.
2) Förvaltningsrätten Växjö
a) Beslut Bistånd enligt socialtjänstlagen Mål nr 3235-14
b) Beslut Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Mål nr 994-15
c) Rättelse/Komplettering Dom 20150612 Mål nr 944-15
3) Beslut Högsta förvaltningsdomstolen, Fråga om
prövningstillstånd Mål nr 6916-14 .
4) Kommunfullmäktige
a) 150616-17 § 117 Rapport avseende finansverksamheten första
kvartalet 2015
b) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
c) 160616-17 § 116 Årsredovisning för år 2014 för Karlskrona
kommun
d) 150616-17 § 125 Budget 2016 och planer 2017-2018 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
e) 150613-17 § 124 Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk
Hushållning
f) 150616-17 § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om
ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
g) 150423 § 73 Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2014
h) 150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
i) 150603 § 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
j) 150603 § 90 Kommunala val
150603 § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
5) Funktionsstödsnämndens arbetsutskott
150604 § 19 Beslut LSS § 16 förhandsbesked enligt LSS 9§ 9p.
5)Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 150521
6) Karlskrona kommun i siffror 2015-2024
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§ 50
Övrigt.
Läs och skrivplattor
På grund av att många inte finner sina HP- plattor funktionella
kommer de som vill kunna byta ut sina plattor mot i- Pads.
Anmälan om att man vill byta platta ska göras till Lisbeth Johansson
lisbeth.johansson@karlskrona.se senast den 30 september 2015.
Funka för livet- mässa
Ordförande Anna Eklund (FP) informerar om Funka för Livetmässan den 14- 15 september på ABB Arena Rosenholm och
uppmanar ledamöterna att besöka den.
Inställt och flyttat sammanträde
Ordförande Anna Ekström (FP) informerar om att
funktionsstödsnämnden den 1 oktober 2015 är inställd och att
arbetsutskottet är flyttat till den 1 oktober 2015.
_____

29 oktober 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 29 oktober
2015
§ 51 Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
§ 52 Delårsbokslut per den 31 augusti 2015 med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
§ 53 Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
§ 54 Redovisning av rapporterade avvikelser 15 05 01-15 08 31.
§ 55 Information avseende remiss- förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga
vårdskador (Lex Maria).
§ 56 Sammanträdesplan 2016.
§ 57 Redovisning /uppföljning intern kontrollplan, Begränsningsåtgärder.
§ 58 Anmälningsärenden.
§ 59 Övrigt.
___

1

29 oktober 2015

Plats och tid

Gullberna Park, KKC.
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl. 09.00-11 .30

Beslutande:

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

Anna Ekström (FP)
Tomas Karlsson (S) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson kl.10.50- 11.30 §§ 57-59

Närvarande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Maj Olsson (C) kl. 9.00-10.50 §§ 51-56

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
HR- specialist lena Dehlin
Medicinskt ansvarig sjuksköterka Ann- Britt
Mårtensson
Myndighetschef Ingrid Karlsson
Verksamhetschef Rita Kihlström
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Planeringssekreterare Jessica Andersson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Camilla Karlman (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 51-59
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 51-59
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 51-59
Camilla Karlman

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

november 2015 anslagits på
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Handläggare
Akten

FSN 2015/250 1.4.1

§ 51
Rapport om långsiktiga rationaliseringar.
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Rapport lämnas om följande:
 Studiebesök hösten 2015,
 Organisation,
 Bemanning,
 Det som sticker ut.

Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll.

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

5

FSN 2015/250 1.4.1

§ 52
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson och HR- specialist
Lena Dehlin.
Funktionsstödsförvaltningen redovisar per den 31 augusti 2015 en
negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Överskott på intäkter
väger upp hälften av underskottet på personal och övrig drift.
Personalen utgör ca 1/3 av det totala underskottet på kostnader och
2/3 är således övrig drift.
För perioden utgör övrig drift den största negativa posten i
resultaträkningen som i huvudsak beror på att köp av verksamhet
ökat under året. I detta inbegrips både externa placeringar men
också boendeplatser hos Äldreförvaltningen. Verksamhet för
personlig assistans fortsätter också att förändras med i huvudsak
tillkommande insatser eller omprövningar som försäkringskassan
gör.
Personalen utgör en del av underskottet men den negativa
avvikelsen har backat tillbaka något men beror i huvudsak på övertid,
tillfälliga förstärkningar men också till viss del timanställda. Därutöver
ska ca 1,5 mnkr vägas upp mot en del av intäkterna eftersom
förvaltningen säljer platser till andra kommuner och möter upp
visstidsanställda med hjälp av detta.
Prognosen som beräknas efter 8 månaders resultat, läggs med
hänsyn till att det råder stor osäkerhet kring flera områden i
förvaltningen, vilket gör det svårt att förutse och därmed exakt
beräkna vad resultatet kommer att landa på efter 12 månader.
Genomlysning har gjorts i samtliga delar i verksamheterna och där
det främst råder tveksamhet är externa placeringar, personlig
assistans, köp av Äldreförvaltningen samt barnverksamheten och de
mobila teamen. Detta beror i huvudsak på verksamheternas
föränderliga natur där beslut och verkställighet kan tillkomma eller
avslutas med mycket kort varsel.
forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Något som också tydligt betonas i skrivelsen är förvaltningens
fulltaliga särskilda boenden och där eftersläpningen av nya boenden
dragit ut långt i tiden.
Förvaltningen tvingas pga det köpa externa platser då det inte går att
verkställa beslut i de egna boendena pga platsbrist. Om plats kunnat
erbjudas på hemmaplan, hade kostnaderna varit betydligt lägre än
som nu är fallet. Förvaltningen ser inte detta som påverkansbart i
arbetet med att rationalisera och effektivisera såväl kvantitativt som
kvalitativt.
Med ovanstående resonemang som grund, där inte full effekt av
förvaltningens pågående arbete med ekonomiska rationaliseringar
räknats in, beräknas prognosen per augusti till – 4,8 mnkr. För att få
ekonomi i balans krävs hela året samt att det inte sker ytterligare
ökningar avseende ovanstående insatser, som riskerar att få
betydande konsekvenser för det ekonomiska resultatet.
Yrkanden
Tomas Karlsson (S) yrkar tillägg med följande lydelse: att hemställa hos

kommunstyrelsen om att funktionsstödsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen tillsammans får i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av
årets befarade underskott i förhållande till beslutad budgetram.
Rapport lämnas till funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
Emma Stjernlöf (M) yrkar tillägg med följande lydelse: att uppdra till
förvaltningen att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att
följa lagstiftningen från och med 2016 och fortsättningsvis samt
att begära medel från kommunstyrelsen för att täcka det underskott
nämnden har kvar vid årets slut.
Tomas Karlsson (S) yrkar avslag till Emma Stjernlöfs tilläggsförslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande
mot Tomas Karlssons avslagsyrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande.
forts.

29 oktober 2015

§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.
Votering
De som röstar enligt Tomas Karlssons avslagsyrkande röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar således med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs första tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Emma Stjernlöfs andra
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar JA.
De som röstar enligt Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Mikael Hammarin (S), Ingela
Abramsson (C) och Anna Ekström (FP)
Följande röstar NEJ: Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), och Lennart
Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden beslutar sålunda med 7 JA- röster mot 5
NEJ- röster att avslå Emma Stjernlöfs andra tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Tomas Karlssons
tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande

forts.
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§ 52 forts.
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2015.

Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2015
2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med såväl
kortsiktiga – som långsiktiga åtgärder för ekonomi i balans
att för egen del notera svårigheten i att sänka kostnaderna i
verksamheten utan att det får negativa effekter på den kvalitet i
utförandet som lagstiftningen framhåller
3. att hemställa hos kommunstyrelsen om att
funktionsstödsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen
tillsammans får i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och
långsiktiga konsekvenserna av årets befarade underskott i
förhållande till beslutad budgetram. Rapport lämnas till
funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen i
november/december2015.
____
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Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten
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FSN 2015/250 1.4.1

§ 53
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Funktionsstödsnämnden redovisar per september ett underskott på 2
828 tkr, netto omslutningen är 297 708 tkr och nämndens
budgeterade medel för perioden 294 880 tkr
Enlig upprättad resultaträkning redovisas en negativ avvikelse om
2,8 mnkr. I huvudsak fördelas resultatet mellan å ena sidan överskott
på intäkter och å andra sidan underskott på personal och övrig drift.
Jämfört med augusti har den negativa avvikelsen förbättrats med 1,8
mnkr och beror främst på att kostnaderna för personalen går tillbaka
med 1,5 mnkr. Även övrig drift går tillbaka en aning och överskottet
på intäkter ökar något.
Prognos och åtgärdsplan
Efter att ha genomlyst samtliga verksamheter i förvaltningen står det
klart att underskottet stävjats from maj och framåt och bryter den
negativa trenden. Allt fler verksamheter i de egna delarna får nu ihop
sin ekonomi och där det fortfarande finns underskott mattas detta av
och blir mindre. Det finns ett flertal anledningar till att trenden nu har
vänt och förvaltningen fortsätter arbetet med att hålla ner kostnader
och effektivisera. Dock sker detta till vissa delar på bekostnad av
kvalitet och där brukarna inte fullt ut får de insatser som beviljats,
vilket också visar sig i att antalet avvikelser pga ej utförda insatser
ökat markant sista tiden.
Fortsatt är det köp av verksamhet som sticker ut, dvs externa
placeringar där det för närvarande är 3 psykiatriplatser som ej är
finansierade, köp av Äldreförvaltningen där framförallt boendedelen
ligger fortsatt högt men också tex kontaktpersoner som också ökar
varje månad. Något som tillkommit under som påverkar ekonomin
negativt är en barninsats där det för närvarande är en total kostnad
på ca 1,5 mnkr som tillfaller Funktionsstödsförvaltningen. I väntan på
beslut om insats enligt SFB ( personlig assistans) och ev familjehem
står således förvaltningen för en stor del av personalkostnaden, vilket
ligger med i det totala resultatet.
forts.

29 oktober 2015
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§ 53 forts.
Budgetuppföljning per den 30 september 2015.
Med anledning av nuvarande läge där förvaltningen förbättrar
kostnadsläget samt uppdrag för rationaliseringar 2015-2016 där det
ligger ett antal åtgärder planerade, både sådana som väntar på
effektuering men också sådana som vidtagits, beräknas prognosen
bli -3,0 mnkr vid årets slut. Prognosen förbättras därmed vilket beror
på resultatet per september. Alla åtgärder som planeras har inte haft
effekt än och vissa av åtgärderna går inte exakt att räkna på i nuläget
men förvaltningen kommer med hjälp av de planerade aktiviteterna,
kunna dra ner kostnadsmassan så pass mycket att ekonomin
beräknas komma i balans vid årets slut. Utifrån hur läget är per siste
september. Dock behövs årets samtliga 12 månader räknas in för att
åstadkomma detta. Ekonomi i balans förutsätter också att allt annat
är lika, dvs att inget annat oförutsett händer i någon av förvaltningens
egna verksamheter eller att det inte kommer in ytterligare placeringar
pga fulltaliga boenden eller något annat som tex har med
försäkringskassan att göra. Skulle det inträffa blir det per automatik
förenat med höga kostnader som i en mycket tajt budgetram inte kan
rymmas i densamma. Läget är således sådant nu att de egna
verksamheterna internt i förvaltningen möter upp delar av det
externa, dvs köp av verksamhet.
Funktionsstödsnämnden lämnar en prognos för helår på – 3,0 mnkr.
Verksamhetschef Rita Kihlström informerar om vilka konsekvenser
de vidtagna besparingsåtgärderna förorsakat i verksamheterna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2015
2. att fortsatt arbeta med redan tilldelade uppdrag som får avsedd
effekt i att få ekonomi i balans för helår
_____

29 oktober 2015

Handläggare
Akten
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§ 54
Redovisning av rapporterade avvikelser 150501-150831.
Myndighetschef Ingrid Karlsson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Ann- Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Enligt Funktionsstödsnämndens riktlinjer för systematiskt
kvalitetsarbete och avvikelserapportering ska förvaltningen redovisa
till nämnden rapporterade avvikelser per tertial.
Bifogad redovisning avser perioden 15-05-01 - 15-08-31 och
innefattar rapporterade avvikelser enligt SoL, LSS , samt HSL,
orsaker till avvikelser , konsekvenser för brukaren samt
dokumenterade åtgärder.
Efter analys av sammanställning av resultatet har förslag till
förbättringsområden och förslag till åtgärder upprättats.
Sammanställning och förslag till åtgärder kommer att informeras
berörda verksamhetschefer och områdeschefer.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.

_____

29 oktober 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/1991 1.5.3

§ 55
Information avseende Remiss- förslag till föreskrifter om
anmälan om allvarliga vårdskador.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar ärendet.
Vården och omsorgen i Karlskrona kommun är organiserad i en
äldrenämnd som ansvara för vård och omsorg för personer över 65
år och en funktionsstödnämnd som ansvarar för vård och omsorg för
personer under 65 år samt personer med funktionshinder,
nämnderna lämnar följande gemensamma yttrande över förslaget.
Vi instämmer med IVO om att förslaget till föreskrift innebär ett
förtydligande av hur anmälningsansvariga ska göra vid anmälan
enligt lex Maria. Det är också bra att hela författningen är en
föreskrift.
Dock har vi några synpunkter på föreskriften.
I förslaget finns inte längre någon 2 månaders gräns för anmälan
utan begreppet snarast används. Det ger möjlighet till tolkningar och
kan innebära en risk för att utredning och anmälan prioriteras ner och
fördröjning.
I och med att exempel helt har slopats både som föreskrift och som
allmänt råd så finns det ingen tydlig skyldighet att anmäla självmord
som nuvarande författning föreskriver. Detta kan leda till att färre
självmord utreds och rapporteras vilket i sin tur kan leda till att
kunskap om självmord och förebyggande insatser inte tas tillvara och
sprids vidare inom hälso- och sjukvården.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att godkänna remissyttrandet.
_____

29 oktober 2015

Kommunikationsavdelningen
Kansliavdelningen
Akten

FSN 2015/2035 1.3.2

§ 56
Sammanträdesplan 2016.
Drift- och serviceförvaltningen, har upprättat förslag till
sammanträdesplan 2016 vilken läggs fram för
funktionsstödsnämnden för beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden, samt tidpunkter för ekonomiska uppföljningar när
planen tagits fram.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att efter mindre ändring av redaktionell art anta föreslagen
sammanträdesplan för år 2016
_____
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Handläggare
Akten
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§ 57
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och planeringssekreterare
Jessica Andersson föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har publicerat Meddelandeblad nr 12/2013 om ”
Tvångs- och skyddsåtgärder för personer inom vård och omsorg för
vuxna”.
Meddelandebladet redogör för aktuellt regelverk när det gäller
verksamheter som ger stöd enligt HSL,SOL, och LSS. Det gäller
främst vuxna, för barn finns ytterligare regelverk att beakta.
I maj 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp utvecklingen av
vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt
beslutsförmåga. De skulle även samordna de uppdrag som lämnats
till andra instanser.
• Svenskt Demenscentrun, ta fram handbok för att undvika
begränsningsåtgärder.
• Myndigheten för delaktighet MFD, miljöanpassning teknik och
hjälpmedel som ett led i att undvika begränsningsåtgärder
• Inspektionen för vård och omsorg IVO, verksamhetstillsyn vad
gäller tvångs- och begränsningsåtgärder
Socialstyrelsen skall särskilt ta fram förslag till vilket stöd
verksamheterna behöver för att undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder.
Funktionsstödsförvaltningens verksamhetsplan för 2015 ger ett
uppdrag i den interna kontrollplanen om tvångs-, skydds- och
begränsningsåtgärder. Utifrån detta har verksamhetsbesök gjorts på
tre gruppbostäder. Utifrån de verksamhetsbesök som genomförts ger
funktionsstödsförvaltningen förslag på följande åtgärder:
• Förvaltningen skall sprida kunskap om lagar och föreskrifter som
gäller skydds-och begränsningsåtgärder.
forts.

29 oktober 2015
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§ 57 forts.
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt
beslutsförmåga.
• Förvaltningen skall ta fram en rutin för arbetet med att förebygga
och avveckla begränsningsåtgärder. Rutinen skall ingå i
förvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
• Förvaltningen skall påskynda arbetet med att öka kompetensen
inom Alternativ kompletterande kommunikation, AKK och olika
arbetsmetoder för att förebygga utmanande beteende.
• Förvaltningen skall fortsätta utveckla det systematiska arbetet på
individnivå via arbetet med genomförandeplanen. Särskild vikt skall
läggas på att utveckla den sociala dokumentationen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

29 oktober 2015
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§ 58
Anmälningsärenden.
a) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
b) Förvaltningsrätten Växjö
Dom 2015 09 24 Mål nr 1312-15. Överklagande personlig
assistans.
Dom 2015 08 20 Mål nr 826-15. Överklagande särskild avgift om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
Dom 2015 08 20 Mål nr 1249-15. Överklagande insats enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
c) 2014 års verksamhetsberättelse Föreningen för barn och unga
och vuxna med utvecklingsstörning iBlekinge.
d) Inbjudan till ”En kväll om föreningens betydelse för integrationen”
e) Protokoll funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2015 10 15
_____

29 oktober 2015
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§ 59
Övrigt.
Förvaltningschef Claes Wiridén informerar om diskussioner med
äldreförvaltningen angående köpta tjänster för insatser nattetid.
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson informerar om att de som har
valt att byta sina HP- plattor mot i- Pads nu kan göra detta. Tid finns
avsatt på kansliavdelningen den 9 november kl 8.00-10.00 och kl
13.30-15.30, den 16 november kl. 8.00-10.00 och kl 13.30-15.30
samt den 23 november kl. 8.00-10.00
Anmälan om när man vill komma mailas till Lisbeth Johansson.
_____

10 december 2015

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 10
december 2015
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
___

Information revisionens arbete.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, handkassor.
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, bemanning.
Internbudget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Anmälningsärenden.
Övrigt.

1

10 december 2015

Plats och tid Gullberna Park, KKC.
Torsdagen den 29 oktober 2015, kl. 09.00-12.00
Beslutande:

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

Anna Ekström (L)
Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Cecilia Abrahamsson (S)
Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Billy Peltonen (S)
Bo Blomqvist (S)
Nils Lundqvist (MP)

Närvarande ersättare

Sonny Bengtsson (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (L)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Controller Anna Gustafsson
Nämndsekreterare Martin Håkansson

Övriga

Revisor Camilla Mikler kl. 9.00-9.30 § 60
Revisor Lesley Appelgren kl. 9.00-9.30 § 60
Revisor Mats Nilsson kl. 9.00-9.30 § 60

Utses att justera

Lennart Svantesson (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

2

10 december 2015

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 60- 66
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 60- 66
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 60- 66
Lennart Svantesson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

december 2015 anslagits på
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10 december 2015

§ 60
Information revisionens arbete.
Revisionens ordförande Camilla Mikler, revisor Mats Nilsson och
Lesley Appelgren informerar om den kommunala revisionens
verksamhet och uppdrag.
Information lämnas om följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisionens grunduppdrag,
Revisorernas områden,
Lekmannarevisionens uppdrag,
Den kommunala revisionen i sitt sammanhang,
Synbart oberoende- revisorernas agerande,
Fullmäktige och den kommunala revisionen,
Bolagen och den kommunala revisionen,
Jämförelse kommunal revision och bolagsrevision,
Förhållandet mellan lekmannarevisorns och yrkesrevisorns
uppgift,
Revisionsprocessen
Riskbedömning,
Revisorernas grunder för ansvarsprövning samt
Aktuellt just nu.

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

4

10 december 2015

Kommunledningsförvaltningen
Controller funktionsstödsförvaltningen
Akten

5

FSN 2015/250 1.4.1

§ 61
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Controller Anna Gustafsson lämnar kort information om
budgetuppföljning per den 30 november 2015.
Funktionsstödsnämnden redovisar per oktober en negativ avvikelse
mot budget på 3 503 tkr, netto omslutningen är 331 371 tkr och
nämndens budgeterade medel 327 869 tkr.
Resultaträkningen visar för 10 månader ett underskott på kostnader,
där personalkostnader utgör ca 23% och resten av övrig drift, men
den negativa avvikelsen vägs till delar upp genom ett överskott på
intäkter. Sedan uppföljningen per september har underskottet ökat
igen främst beroende på tillkommande kostnader inom posten för
köp av verksamhet. Överskottet på intäkter har ökat något jämfört
med september medan underskottet på personalkostnader i stort sett
är oförändrat. Det är således inom posten för övrig drift som den
största förändringen sker.
För perioden utgör övrig drift den största negativa posten i
resultaträkningen. I huvudsak beror detta på köp av verksamhet som
ökat under året, men jämfört med maj månad har det tillkommit såväl
ytterligare beslut och därmed kostnader för personlig assistans som
köp av boendeplats hos Äldreförvaltningen och extern placering.
Trots det håller förvaltningen nere det negativa resultatet genom ett
antal åtgärder i förvaltningens egna verksamheter och som bidrar till
att sänka kostnadsmassan.
Personal redovisar en negativ avvikelse mot budget men
underskottet ska delvist vägas upp mot överskottet på intäkter
(platsförsäljning), kvar blir då ca 300 tkr som förklaras av kostnader
för övertid, tillfälliga förstärkningar samt delvis för timanställda.

forts.

10 december 2015
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§ 61 forts.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
I vissa fall har det inte gått att sänka fullt ut enligt den besparing på 3
resp 5 % som utdelades i samtlig verksamhet i början av året för
personalen vilket också bidrar till underskottet. Samtliga
personalresurser ska nu vara budgeterade men i vissa verksamheter
kan det finnas undantagsfall för att klara av att följa lagstiftade beslut.
Överskottet på intäkter hänförs dels till platser som säljs till andra
kommuner och som inte är budgeterade, dels till lönebidrag från
AMS där någon person tillkommit som inte är budgeterad men också
till försäljningsmedel av bilvård som inte heller är fullt budgeterat och
därmed ger ett visst intäktsöverskott.
Efter genomgång av samtliga verksamheter med aktuellt läge som
grund, sätts prognosen till – 3,0 mnkr med ett par osäkerhetsfaktorer
som reservation. Dessa är främst personlig assistans men också
ökad efterfrågan som kan leda till nya placeringar samt att
förvaltningens arbete med rationaliseringar i den egna verksamheten
fortfarande pågår.
Prognosen beräknas utifrån aktuellt läge och med kända faktorer till
– 3,0 mnkr för 2015.
Funktionsstödsförvaltningens arbetsutskott har vid sammanträde den
26 november 2015 tillstyrkt funktionsstödsförvaltningens förslag.
Yrkanden
Ander Ovander (M) yrkar tillägg med en att- sats med följande
lydelse: att efter budgetinformationen uppmärksamma
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på ett befarat
budgetunderskott på 3 000 000 kronor.
Tomas Karlsson (S) yrkar avslag på Anders Ovanders
ändringsyrkande samt yrkar tillägg med en att- sats med följande
lydelse: att efter budgetinformationen uppmärksamma
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på ett befarat
budgetunderskott på 1 500 000 kronor.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Anders Ovanders tilläggsyrkande
mot Tomas Karlssons tilläggsyrkande och finner att
funktionsstödsnämnden beslutar enligt Tomas Karlssons yrkande.
forts.

10 december 2015

§ 61 forts.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2015.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2015
2. att efter budgetinformationen uppmärksamma
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen på ett befarat
budgetunderskott på 1 500 000 kronor.
3. att uppdra åt förvaltningschefen fortsätta arbetet med
rationaliseringar, för att nå ett årsresultat i balans
4. att för egen del notera svårigheterna att göra
kostnadsreduceringar utan att det äventyrar kvalitet i utförande
och lagstiftarens intentioner
__________
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Handläggare
Akten
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§ 62
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, handkassor.
Ärendet föredras av controller Anna Gustafsson.
Granskning av hur de kontanta medel som finns på boenden samt i
daglig verksamhet /sysselsättning redovisas och hanteras. Merparten
av alla verksamheter har idag fått ett kreditkort, mastercard, och
tanken med detta är att inga kontanta medel ska behöva finnas ute i
verksamheterna, dock förekommer kontanter fortfarande i viss
utsträckning. Granskningen 2015 gäller verksamhetens handkassor,
inte brukarkassor.
I varje boende finns en handkassa avsedd för personalens utgifter i
samband med aktiviteter som utförs tillsammans med brukarna. Som
mest finns det handkassor upp till 6000 kr ute i verksamheten samt
för fritidsdelen upp till 20 000 kr. Granskning ska därför ske
kontinuerligt för att säkerställa god hantering samt rättvis redovisning
av densamma.
I augusti och november har ett korttidsboende samt en
fritidsverksamhet granskats enligt 2015 års interna kontroll.
Fritidsverksamhet Norrskensgatan
Handkassa; har fått ett kreditkort, master card där en limit på 3800 kr
finns för den här verksamheten. Redovisning med kvitton och
hantering av kortet hanteras enligt rutiner, inga brister i
handhavandet noteras.
Kiselvägen korttidsboende
Handkassa; har fått ett kreditkort, master card, där en limit på 4000
kr finns för den här verksamheten. Vid genomgång noteras en
differens på 1686 kr där den redovisade summan inte stämmer med
det som är beviljat på kreditkortet. Enligt områdeschef och
handkasseansvariga har avvikelsen sitt ursprung sedan lång tid
tillbaka och har inte rättats till beroende på byte av såväl
områdeschef som ansvariga för handkassan. Inget oegentligt
misstänks utan avvikelsen tros bero på slarv men inget egentligt
belägg finns för det.
forts.

10 december 2015

9

§ 62 forts.
Redovisning/ uppföljning intern kontrollplan, handkassor.
En bekräftelse på detta kommer att lämnas av ansvarig områdeschef
Maria Olsson och kortet laddas på med nya 4000 kr och startas om
igen med skärpta rutiner.
Rutinändring;
Fortsättningsvis ska handkassan stämmas av och redovisas mer
regelbundet för att felaktigheter ska upptäckas i tid. Kortet hanteras
av handkasseansvariga och är inlåst i ett kassaskåp. Koden till kortet
känner bara ansvariga till efter rutinförändring. Det finns en plånbok
med max 500 kr i ett annat kassaskåp som all personal kommer åt
och som fylls på av ansvariga vid behov.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1 . att ta informationen till dagens protokoll
_____

10 december 2015

Handläggare
Akten
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FSN 2015/2133 1.5.2

§ 63
Redovisning/Uppföljning intern kontroll, bemanning.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och
bemanningschef Anders Cullefors
Verksamhetschefer och ansvarig chef för resursenheten inom
Funktionsstödsförvaltningen gör återkommande tillsyn i hur vi
säkerställer bemanningen av korttidsfrånvaro både via direktkontroll
enligt kontrollplan minst 2 ggr/år under tider mars och september.
Ett av uppdragen i Funktionsstödsförvaltningen interna kontrollplan
avser kontroll av Hur säkerställer vi bemanningen vid
korttidsfrånvaro, upp till 14 dagar.
Under våren har vi haft fyra kontroller uppdelat på 2 st under april
och 2 st under september enligt följande kontrollpunkter:
•

Tid mellan lagd beställning till tillsatt.

•

Passets start

•

Passets slut

•

Kompetenskrav

•

Tid till beställare fick info om vem som kommer.

Under samtliga tillfällen av de aktuella kontrollärendena gav
resultatet ett klart godkännande på samtliga punkter.
•

Våren-15 och fram till semesterperioden juni har vi haft ett
genomsnitt på 91 % gällande avklarade beställningar.

•

Nivå Juni-augusti var nivån 92 %.

•

Nivå september/oktober har gått upp till 95 %.
forts.

10 december 2015
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§ 63 forts.
Redovisning/Uppföljning intern kontroll, bemanning.
•

Vi har fortfarande en bit kvar mot målet men med senaste
åtgärder som har vidtagets efter projektet ”Bättre bemanning”,
inte tillsätta beställningar för APT, planeringsdagar samt
minskning av längre vikariat ger oss förhoppning att närma oss
målet under 2015.

•

Vikariat över 14 dagar har fram till sommarn haft samma
kraftiga nivå.

•

Efter semesterperioden har vikariaten minskat på grund av
bl.a. tillsättningar av vakanta platser och mindre
långtidssjukskrivningar.

Förslag till åtgärder
•

Fortsätta att jobba med aktiviteter som har kommit upp
under projektet ” Bättre bemanning ”

•

Se över möjligheten att minska beställningsorsaken ”Beslut
riktad resurs”

•

Ökar ytterligare samarbete med berörda Områdeschefer och
dess team, ta fram underlag och uppföljningar gällande
beställningsorsaker för att aktivt jobba med att minska
bemanningsbehovet.

Specifika åtgärder
•

Vi ingår i ett övergripande samarbete med äldreförvaltningen
och kunskapsförvaltningen gällande ”Gemensam bemanning”
som bl.a. ger högre tillgänglighet gällande öppettider.

•

Kontinuerligt komplettera resursen och rekrytera enligt
behov.

•

Rekrytera - behovsanpassad tim-anställda.

•

Planera att starta upp 2st områden med schemaläggning i
TimeCare planering.

forts.

10 december 2015
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§ 63 forts.
Redovisning/Uppföljning intern kontroll, bemanning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningen att implementera föreslagna åtgärder
och kontinuerligt återkoppla till nämnden .
_____

10 december 2015

Kommunledningsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningens controller
Revisionen
Akten
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FSN 2015/2132 1.4.1

§ 64
Internbudget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Ärendet föredras av förvaltningschef Claes Wiridén och controller
Anna Gustafsson.
Funktionsstödsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget
och verksamhetsplan för 2016, med plan för 2017-2018.
I arbetet har de, av kommunfullmäktige, fastställda målen brutits
ner och beskrivits. Här finns även beskrivet vilka aktiviteter som
nämnd och förvaltning skall arbeta med under perioden.
Nämnden har tagit fram förslag till egna kvalitetsmål som även de
inarbetats i planen och där mål och aktiviteter tagits fram. Nämndens
kvalitetsmål kan sammanfattas med orden:
• Trygghet
• Service
• Utveckling
Det är tydligt att tilldelade medel begränsar verkställighetens
möjligheter till att nå upp till de krav på kvalitet som lagstiftningen
kräver.
Mellan 2015-2016 har Funktionsstödsnämndens budgetram utökats
med 7,2 mnkr, exkluderat tekniska justeringar.
Tilldelade medel ska användas för att möta ytterligare behov av
särskilt boende under året samt för den ökade efterfrågan som skett
under 2015.
Den budgetram som Funktionsstödsnämnden har innehåller inga
resurser för att återställa den kvalitet som verksamheterna varit
tvungna att minska under de senast åren.
Detta förutsätter att den rationalisering som genomfördes under 2015
ligger kvar över hela planperioden.
Budgeten är lagd på ett sådant sätt att nämnden har en mindre
reserv, att möta oförutsedda händelser.
forts.

10 december 2015
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§ 64 forts.
Internbudget 2016 och verksamhetsplan 2017-2018.
Reserven bedöms vara alltför begränsad för att kunna möta
ytterligare ökad efterfrågan, varför ett fortsatt utvecklingsarbete
behöver göras för att ändra arbetssätt och metoder för att ge stöd till
brukare. Förvaltningen bedömer att ytterligare rationaliseringar
behöver göras för att få en reserv som kan ge större
handlingsutrymme åt nämnden. Förvaltningen införde under slutet av
2015 ett vikariestopp vid utbildning och arbetsplatsträffar. Att fortsätta
med detta under 2016 bedöms inte som rimligt, men en halvering av
dessa kostnader bör kunna hanteras av verksamheterna.
Yrkande
Ordförande Anna Ekström (L) yrkar att att-sats 3 ändras till att
uppdra år funktionsstödsförvaltningen att tillskapa en reservpost om
3 800 000 kronor.
Funktionsstödsnämnden bifaller Anna Ekströms ändringsyrkande.
Funktionsstödsnämnden beslutar således
1. att godkänna förelagda internbudget
2. att fastställa den sänkning av resurstilldelningen som genomförts
så att den från 2016 är permanent
3. att uppdra åt funktionsstödsförvaltningen att tillskapa en
reservpost om 3 800 000 kronor.
4. att godkänna förslag till intern kontrollplan
_____

10 december 2015
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§ 65
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
1. Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2015-11-04 mål nr 3204-15, Överklagat beslut
Dom 2015-10-25 mål nr 2922-15 Överklagat beslut
2. Kommunfullmäktige
KF 151022 § 173 Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 151022 § 185 Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag per den 1 september 2015
KF 151022 § 183 Finansrapport tertial 2, 2015
KF 151022 § 174 Avsägelser av kommunala uppdrag
3. Kommunövergripande samverkansgruppen Protokoll 150827
4. Kommunövergripande samverkansgruppen Protokoll 151013
_____

10 december 2015
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§ 66
Övrigt.
Ordförande Anna Ekström (L) önskar funktionsstödsnämndens
ledamöter och ersättare samt funktionsstödsförvaltningens
medarbetare en God Jul och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Emma Stjärnlöf (M) önskar
funktionsstödsnämndens ordförande, nämndens ledamöter och
ersättare samt funktionsstödsförvaltningens medarbetare En God Jul
och Ett Gott Nytt År.
_____

18 februari 2016

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 18 februari
2016
§1
.
§2

Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016.

§3

Nationell psykiatriöverenskommelse.

§4

Funktionsstödsförvaltningens delaktighetsplan.

§5

Information, ej verkställda beslut.

§6

Anmälningsärenden.

§7

Övrigt.

___

Projekt ”Kultur och hälsa”.

18 februari 2016

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden.
Torsdagen den 29 oktob18 februarier 2015, kl. 09.00-11.30
Beslutande:

1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Tomas Karlsson (S)
Emma Stjernlöf

Ledamöter

Laila Johansson (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Bengt Jonsson (L)
Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson (C)

Närvarande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Kevin Svensson (M)
Ronnie Nilsson (SD)

Närvarande tjänstemän

Tf. förvaltningschef Leif Bohman
Controller Anna Gustafsson
Projektledare Jörgen Aronsson
Gruppsamordnare Christoffer Olsson
Verksamhetschef Tina Brissmalm
Områdeschef Ann- Sofie Johansson
Verksamhetschef Vanja Andersson
Verksamhetschef Margareta Pettersson
Verksamhetschef Rita Kihlström
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

2

18 februari 2016

3

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 1- 7
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 1- 7
Tomas Karlsson

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 1- 7
Emma Stjernlöf

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 25 februari anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

18 februari 2016

Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten
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FSN 2015/2132

§1
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2015
Tf. förvaltningschef Leif Bohman, controller Anna Gustavsson och
personalspecialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden för egen del
1. att godkänna årsbokslut för 2015
2. att godkänna verksamhetsberättelse för 2015
3. att överlämna verksamhetsberättelse för 2015 till revisionen
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår
funktionsstödsnämnden kommunstyrelsen besluta
1. att föra över 500 000 kronor av 2015 års investeringsmedel för
tillgänglighetsåtgärder till 2016.
2. att bevilja täckning för underskott 2015.
Ärendet
Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott på 3,9 miljoner
kronor för 2015. Förvaltningen konstaterar att de verksamheter som
sköts internt redovisar ett resultat som är i balans medan de delar
som beslutas av annan part eller verkställs som extern placering inte
till fullo har rymts inom tilldelade budgetramar.
Tilldelad ram för 2015 hade varit tillräcklig för den verksamhet som
nämnden planerade och räknade med. Utöver de beslutade insatser
som låg till grund för internbudgeten har det tillkommit ett antal
aktiviteter som påverkat det ekonomiska utfallet i negativ riktning:
 Omprövning av personlig assistans
 Individärende
 Externa placeringar, på grund av brist på särskilda boenden
och/eller särskilda skäl.
forts.

18 februari 2016
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§ 1 forts.
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2015
Under året har nämnden fattat ett antal beslut om
kostnadsreducerande åtgärder, vilka förvaltningen verkställt:
 Nedläggning av särskilt boende på Rosenholm
 Omfördelning av resurser från korttidsboende i Rödeby
 Reducering av bemanning på särskilda boenden
 Hemtagning av externa placeringar
 Vikarietillsättning vis APT och utbildningar.
Nämndens mål för 2015 har till största delen nåtts. Ett stort antal av
målen är satta att gälla under längre tid än bara 2015, med hänsyn
till de långa processtider som nämnden har att förhålla sig till.
Särskilt kan nämnas att ytterligare ett socialt företag har startat under
året samt att frisknärvaron ökat för både män och kvinnor.
Förvaltningen har fortsatt ett arbete att göra avseende att höja
sysselsättningsgraden samt att minska sjukfrånvaron.
Enligt Kostnad per brukare har nämnden lägre kostnader an
rikssnittet avseende insatser enligt Lagen om stöd och service/
Socialtjänstlagen.
 Särskilt boende
 Personlig assistans enligt Lagen om stöd och service
 Korttidsvistelse
 Boendestöd
Förvaltningen konstaterar att nettokostnaderna per insats sjunker
eller är jämförbara med föregående års mätning.
Totalt sett har riket en ökande trend avseende kostnad per brukare
inom området Lagen om stöd och service, medans Karlskrona
kommuns kostnader minskar.
Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med insatser för att minska
kostnadsmassan i förhållande till antalet brukare som har insatser
enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service, vilka
verkställs av funktionsstödsnämnden.
Information lämnas avseende Utmaningar, Trendbrott och
Systematiskt förbättringsarbete av följande
 Team Barn och unga, verksamhetschef Tina Brissmalm,
 Team Arbete och fritid, områdeschef Ann- Sofie Johansson
 Team Assistans, verksamhetschef Vanja Andersson
 Team HO, områdeschef Margareta Petersson

18 februari 2016
Handläggare
Akten
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FSN 2016/232

§2
Projekt ”Kultur och hälsa”.
Projektledare Jörgen Aronsson och gruppsamordnare Christoffer
Olsson föredrar ärendet.
Efter tillstyrkana av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att från reserven tillföra sysselsättningen 630 000 kronor för att
implementera Kultur och hälsa i den ordinarie verksamheten.
2. att motsvarande medel som kan användas inom ramen för
psykiatriöverenskommelsen återförs till nämndens reserv.
Ärendet
Efter en brukarundersökning 2009-2010 utförd av FoU Psykiatri på
Blekinge kompetenscentrum framkom det ur rapporten att
levnadsförhållande hos psykiskt funktionsnedsatta är generellt sämre
än hos övrig befolkning. Sämre ekonomi, större risk för somatiska
sjukdomar, brister i så väl kost som motion. Detta medför större
kostnader för samhället.
2012 genomfördes en förstudie som finansierades av FINSAM
Blekinge för att undersöka förutsättningarna för ett genomförande
projekt 2013. Förstudien hette ”livstidförändringar genom kost,
motion, kultur och natur för personer med psykisk
funktionsnedsättning i västra Blekinge.”
Förstudien landade i en bred definition av kultur. Kultur är allt som
stimulerar sinnena. Det omfattar de mer traditionella formerna, konst,
musik, teater, litteratur, dans och mat men även natur, trädgård och
olika motionsformer.
2014-2015 drevs Kultur och Hälsa projektet i Karlskrona vilket
utmynnade i 7st gruppverksamheter inom den breda definitionen av
kultur.
Kultur och Hälsa projektet gav möjlighet till sysselsättning för
personer där det tidigare har funnits problem att verkställa.
Delaktigheten och att själv påverka tema och innehåll i grupperna har
varit viktiga framgångsfaktorer.
forts.

18 februari 2016
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§ 2 forts.
Projekt ”Kultur och hälsa”.
Du är med i en grupp för att du själv har valt det.
Samverkan mellan externa aktörer inom kultur och fritidsaktörer har
blivit en självklarhet. Flera studieförbund, Marinmuseet, Blekinge
Health Arena mm har deltagit. Detta har lett till en naturlig integration
i samhället för målgruppen.
Ett ännu större brukarinflytande har skapats med modellen ”1+1”
som innebär att en personal och en person med egenerfarenhet är
gruppledare. Detta har visat sig mycket lyckosamt. Det ger direkt
handledning till personalen och trygghet och framtidstro för
deltagarna.
Vid en fortsättning av gruppverksamheterna kommer det att finnas
mycket goda förutsättningar att verkställa sysselsättningsbeslut för
den målgrupp där det tidigare har funnits svårigheter. Att få vara en
del i samhället på egna villkor kan uppfyllas. En hög
kostnadseffektivitet nås då flera andra samhällsaktörer är med och
bidrar.
Om nämnden anser att detta är ett bra arbetssätt som ska fortsätta
krävs en finansiering som motsvarar 630 tkr, för att implementera
Kultur och hälsa i den ordinarie verksamheten.
Finansiering kan genomföras på olika sätt:
1. Minskad ambition avseende IPS, vilket kommer innebära att de
personer som idag kommer från landstingets mellanvård inte kan
erbjudas stöd av vår verksamhet. Fortsatt kommer de personer som
har beslut om insatsen sysselsättning få stöd från IPS/jobbcenter
2. Nämnden tilldelar förvaltningen medel från den reserv som avsatts
för oförutsedda händelser under 2016
3. Inom ramen för den nationella psykiatriöverenskommelsen avsätta
medel för att kunna arbeta med detta under 2016. Detta blir då en
kortsiktig variant, då det fortfarande är otydligt den här satsningen
kommer fortgå efter året.
Det kan även finnas möjligheter att finna en samfinansiering kring
både IPS och Kultur och hälsa, där kontakt tagits med Landstingets
mellanvård
__________

18 februari 2016

Handläggare
Akten
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FSN 2016/230

§3
Nationell psykiatriöverenskommelse.
Projektledare Jörgen Aronsson föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att anställa projektledare för samordning internt inom Karlskrona
kommun, samt att finansiera medverkande förvaltningars kostnader
för projektet
2. att fördela medel till kultur och hälsa-projekten, för att möjliggöra
en implementering av detta till ordinarie verksamhet.

Ärendet
Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa ersätter det s.k.
PRIO arbetet som fanns mellan 2012-2015. Målsättningen är om
riksdagen fattar ett sådant beslut att överenskommelsen för Stöd till
riktade insatser inom området psykisk hälsa ska gälla 2016-2018.
200 miljoner ska fördelas till kommunerna. Det skall jämnföras med
de 250 miljoner som kommunerna fick under PRIO åren. För
Karlskronas del innebär det ungefär 1,4 miljoner kr/år.
Ytterliggare 130 miljoner fördelas till landsting och kommuner i arbete
kring ungdomsmottagningar.
Under 2016 ska länsgemensamma, såväl som lokala
handlingsplaner för att öka den psykiska hälsan. Fem områden
pekas ut, vilka beskrivs nedan. Handlingsplaner, tillsammans med
beskrivning av kostnader för implementering av åtgärder ska
redovisas till socialstyrelsen den 31/10. Vid samma datum ska även
landsting och kommuner redogöra för på vilket sätt som de pengar
som tilldelats 2016 använts. Överblivna medel ska därefter
återbetalas.

forts.

18 februari 2016
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§ 3 forts.
Nationell psykiatriöverenskommelse.
De fem fokusområdena är:
• Ledning, styrning och organisation
• Förebyggande och främjande insatser
• Utsatta grupper
• Tillgängliga och tidiga insatser
• Enskildas delaktighet och rättigheter
Arbetet kommer att vara mera omfattande än PRIO arbetet. Detta
gäller framförallt under 2016.
Det kommer att krävas mycket samordning mellan landstinget och
kommunerna. Förvaltningen tror att det blir en ordentlig utmaning att
lyckas med samordningen inom kommunen. Fokusområdena
spänner över åtminstone fyra förvaltningar. FSF, Soc, Kunskap och
ÄF. Det kommer att krävas att någon tar helhetsansvaret över länet
men också att vi har någon som bara fokuserar på kommunens del.
Vi kommer att få cirka 1,4 miljoner för arbetet.
Förvaltningens bedömning är att det kommer krävas en heltidstjänst
för att samordna det lokala uppdraget samt att delta i det
länsgemensamma arbetet. Utöver detta kommer en del medel
behöva avsättas för den tid som övriga aktörer lägger i projektet,
såsom skola, äldreomsorg och socialtjänst.
Förvaltningen ser även möjligheter att, inom ramen för de tilldelade
medlen, kunna fortsätta arbetet med att utveckla den individuella
fritiden för målgruppen.
_____

18 februari 2016

Handläggare
Akten
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FSN 2016/231

§4
Funktionsstödsnämndens delaktighetsplan.
Tf. förvaltningschef Leif Bohman och kurator Annika Lundberg
föredrar ärendet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
1. att fastställa Funktionsstödsnämndens delaktighetsplan
2. att Tilldela förvaltningen 100 tkr från nämndens reserv, för att
kunna genomföra delaktighetsmodellen enligt förvaltningens plan för
2016
Ärendet
För att tydliggöra hur delaktighet och möjlighet till påverkan ska ske
inom nämndens ansvarsområde har förvaltningschefen gett ett
uppdrag att ta fram en plan för delaktighet.
En bärande pelare i planen är delaktighetsmodellen, DMO, vilken
förvaltningen påbörjat ett arbete med. Det är tydligt att denna modell
ger bra resultat avseende brukarinflytande.
Förvaltningen vill att DMO ska vara det verktyg som används för att
skapa ett ökat inflytande över sin vardag, för de brukare som vi
stödjer.
DMO är förknippat med en viss kostnad, beroende på vilken
ambitionsnivå förvaltningen ska anta för 2016:
100 tkr – samma ambition som idag
300 tkr – DMO ska tillämpas i samtliga särskilda boenden för
personer med utvecklingsstörning eller autism
600 tkr – DMO tillämpas i all verksamhet
Delaktighet är en bärande kraft för att driva utveckling av vår
verksamhet.

forts.
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§ 4 forts.
Funktionsstödsnämndens delaktighetsplan.
Genom ökad delaktighet skapas förutsättning för den enskilde som
har insatser att påverka sin egen situation och ta makten över sitt
eget liv.
Arbetet med delaktighet ingår som en naturlig del för anställda i
förvaltningen enligt kommunens samverkansavtal.
Grunden för delaktighet läggs när alla individer respekterar varandra
och ges möjlighet till inflytande.
Delaktighet förutsätter att
- vi delger varandra information
- vi har en öppen och tydlig kommunikation
- vi bjuder in till dialog.
Delaktighetsplanen ska vara konkret och innehålla handlingar som
skapar aktivt engagemang och som i sin tur leder till vidare
utveckling av verksamheten.
Alla som har insatser från funktionsstödsförvaltningen ska känna att
de är delaktiga och har inflytande över sin insats
Metoder för måluppfyllelse.
Genomförandeplan-”Utföraren ska utifrån beslut, mål, brukarens
stöd-och servicebehov och önskemål upprätta en genomförandeplan
som beskriver vad, när och hur insatsen ska genomföras samt vem
som är ansvarig. Det är särskilt viktigt att brukaren är delaktig i sin
egen plan och får stöd för att underlätta delaktigheten.”
Husmöte och ”APT” i daglig verksamhet och sysselsättning-Varje
enhet skall ordna möten där de brukarna kan diskutera och få
inflytande i gemensamma frågor.
Delaktighetsmodellen-Delaktighetsmodellen är en metod för att
stärka brukarnas inflytande och delaktighet vid den egna enheten.
Metoden skall underlätta en jämlik dialog mellan brukare och
personal. Metoden skall tillämpas i förvaltningens verksamheter.
Brukarråd- skall finnas för att brukarna skall kunna påverka och
utvärdera förvaltningens verksamheter och samverkan med andra
förvaltningar och huvudmän.
Fritidsgrupp-med brukarinflytande skall verka för att brukarna kan ta
del av kommunens och föreningars fritidsutbud. Gruppen skall även
planera och genomföra fritidsaktiviteter.
Kommunikationsstöd- skall finnas för varje person utifrån den
enskildes behov. Exempel på stöd är tecken som alternativ
kompletterande kommunikation TAKK, olika former av bildstöd,
”samtalsmatta, mm.

forts.
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§ 4 forts.
Funktionsstödsnämndens delaktighetsplan.
Alla anställda ska känna att de är delaktiga och har inflytande i
Funktionsstödsförvaltningens verksamhet.
 Dialog och informationsmöte- skall bidra till att skapa ett öppet
flöde av information genom hela organisationen som är en
förutsättning för delaktighet.
 Teammöten-skall skapa delaktighet för teamets gemensamma
frågor.
 Nätverk -skall skapa delaktighet och samverkan mellan olika
enheter och olika verksamheter i förvaltningen.
 Medarbetarsamtal-skall genomföras minst en gång per år. En
viktig del av medarbetarsamtalet gäller den anställdes inflytande och
delaktighet.
 Arbetsplatsträffar- skall hållas regelbundet. De skall bygga på en
god dialog mellan kollegor och med chefen. Arbetsklimat,
förhållanden på arbetsplatsen och utvecklingsfrågor är viktiga inslag i
att skapa inflytande och delaktighet för medarbetarna.
 Lokal samverkan.
Genomförs enligt samverkansavtal
 Förvaltningsövergripande samverkan
Genomförs enligt samverkansavtal
Uppföljning och utvärdering av arbetet med delaktighetsplanen skall
inordnas i förvaltningens ledningssystem för kvalitet
_____

18 februari 2016

§5
Information, ej verkställda beslut.
Verksamhetschef Rita Kihlström föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Ärendet föredras av verksamhetscheferna Rita Kihlström och tf.
förvaltningschef Leif Bohman.
Information lämnas om följande:
 Antal,
 Anledning till klagomål och synpunkter,
 Anledning till utebliven verkställighet
_____
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§6
Anmälningsärenden.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Kommunfullmäktige
a) KF 151210 § 242 Uppföljning per den 31 oktober 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
b) KF 151210 § 240 Förslag till förändringar av bestämmelser för
ersättningar till förtroendevalda i Karlskrona kommun.
c) KF 151210 § 231 Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för
Karlskrona kommun.
d) KF 151210 § 226 Kommunala val.
e) KF 151119 § 210 Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar
för verksamhets- och ekonomistyrning för 2016
3. Kommunstyrelsen
a) KS 151124 § 364 Anvisningar för uppföljning 2016.
b) KS 151124 § 362 Revidering av finansiella riktlinjer för
Karlskrona kommun.
4. Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 15:37 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016
b) Cirkulär 15:38 Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2016
c) Cirkulär 15:39 Ersättning till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016
5. Landstinget Blekinge, Egenavgift på småhjälpmedel
6. Karlskrona kommuns revision, Granskning av kommunfullmäktiges
beslut.
_____
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§7
Övrigt.
Markus Ottosson (V) ställer fråga angående graden av utnyttjande av
Karlskrona kommuns friskvårdserbjudanden för personal.
Controller Anna Gustafsson svarar.
_____

21 april 2016

1

Ärendeförteckning vid funktionsstödsnämndens sammanträde den 21 februari
2016
§ 8.

Svar på medborgarförslag om att ta fram tillgänglighetsguide i den bebyggda
miljön.

§9

Verksamhetsinformation, staben.

§ 10 Budgetuppföljning per den 29 februari 2016.
§ 11. Förändring i avtal med Fembo.
§ 12 Redovisning av internkontroll avseende skydds- och begränsningsåtgärder för
personer med nedsatt beslutsförmåga inom daglig verksamhet.
§ 13 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av verkställighet.
§ 14 Redovisning av rapporterade avvikelser 150901-151231.
§ 15 Kompetensutveckling med hänsyn till flyktingmottagande
§ 16. Anmälningsärenden.
§ 17 Övrigt.
___

21 april 2016

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden.
Torsdagen den 21 april 2016, kl. 09.00-12.00
Sammanträdet ajourneras kl. 10.30- 10.40
Beslutande:

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

Anna Ekström (L)
Tomas Karlsson (S) §§ 8-13 kl. 8.00- 11.10
Emma Stjernlöf (M)

Ledamöter

Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Tove Håkansson (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)

Tjänstgörande
ersättare

Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (L) §§ 13-17 kl. 11.10-12.00

Närvarande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Kevin Svensson (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Bengt Jonsson (L) §§ 8-13 kl. 8.00- 11.10
Nils Lundquist (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Claes Wiridén
Tillgänglighetsstrateg Kajsa Samuelsson
Controller Anna Gustafsson
Kvalitetsutvecklare Ingrid Karlsson
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson
Utredare Jessica Andersson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann- Britt
Mårtensson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Anders Ovander (M)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

2

21 april 2016

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 8-17
Lisbeth Johansson

Ordförande

………………………………………. §§ 8-17
Anna Ekström

Justeringsledamot

………………………………………..§§ 8-17
Anders Ovander

Tillkännagivande av protokollsjustering har den april anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

3
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Kommunfullmäktige
Akten

4

FSN 2015/1739

§8
Svar på medborgarförslag om att ta fram en
tillgänglighetsguide.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår
funktionsstödsnämnden kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Tillgänglighetsstrateg Kajsa Samuelsson föredrar ärendet.
Roland Thörnquist har lämnat ett medborgarförslag till Karlskrona
kommun med förslaget om att ta fram en tillgänglighetsguide som
visar hur man på bästa och lättaste sätt kan förflytta sig i den
bebyggda miljön. Guiden skulle innehålla vad som är anpassat till
dem som har någon slags funktionsnedsättning men också för dem
som till exempel framför barnvagn eller så kallad shoppingvagn och
dylikt.
Diskussion har förts med representanter från drift- och
serviceförvaltningen och kommunikationsavdelningen med anledning
av medborgarförslaget.
Förslaget har även diskuterats i arbetsutskottet för Kommunala
Rådet för funktionshinderfrågor.
Vad förslagsställaren avser med den bebyggda miljön är oklart –
endast byggnader och/eller all gatumiljö eller om det skulle gälla
Karlskrona centrum eller hela kommunen?
En Tillgänglighetsguide finns sedan hösten 2005 på Karlskrona
kommuns hemsida (startsidan) där det går att se tillgängligheten till
samtliga publika lokaler på Trossö, privata och kommunala, och
dessutom även till köpcentrumen Slottsbacken och Amiralen. Guiden
togs fram tillsammans med representanter från
funktionhinderföreningar som ingick i det Kommunala
Handikapprådet (numera Kommunala rådet för funktionhinderfrågor).
Tillgänglighetsguidens samtliga objekt uppdateras minst en gång per
år, men även kontinuerligt vid förändringar.
I dagsläget finns Tillgänglighetsguiden enbart på hemsidan.
forts.

21 april 2016

5

§ 8 forts.
Svar på medborgarförslag om att ta fram en
tillgänglighetsguide.
Men utvecklingen av olika tekniska lösningar pågår och diskuteras –
bland annat möjligheten att utveckla digitala kartor med sökbar
information, bland annat tillgänglighet till olika lokaler. En sådan
lösning kommer då att anpassas till olika skärmstorlekar så att den
även blir tillgänglig i smarta telefoner.
Att göra en motsvarande guide över gatumiljön på Trossö har
bedömts inte vara möjligt dels på grund av de resurser som skulle
krävas för att kartlägga och inventera hela Trossö och dels för att
hålla guiden uppdaterad då det hela tiden sker förändringar i miljön –
inte minst vid olika årstider.
För att öka tillgängligheten i kommunala fastigheter och på allmänna
platser, som gatumiljö och lekplatser har Karlskrona kommun sedan
drygt 10 år gjort åtgärder. Kommunfullmäktige avsatte 2007
investeringsmedel för att åtgärda brister i tillgängligheten i
kommunala lokaler och åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder i
kommunägda publika lokaler var i princip klart i och med år 2010.
Åtgärder på allmänna platser sker successivt med årliga avsatta
investeringsmedel. Dessutom åtgärdas alltid brister i tillgängligheten i
samband med att andra åtgärder i gatumiljön görs. I många fall görs
åtgärder i gatumiljön på Trossö i samarbete med berörda
fastighetsägare och näringsidkare med en delad finansiering av
åtgärderna för att även öka tillgängligheten till de lokaler som finns
längs med berörd gata.
För att öka framkomligheten i gatumiljön generellt på Trossö, så görs
alltid ramper ned till nollkant vid övergångsställen, och om inte
övergångsställen finns tas kantstenar bort och en enkel ramp görs i
korsningar. Men detta måste alltid göras med en avvägning så att det
inte försvårar för personer med synnedsättning att orientera sig i
gatumiljön.
Utifrån stadsmiljöprogrammet har riktlinjer för uteserveringars
utformning och för fristående skyltar tagits fram med medverkan av
tillgänglighetsstrategen som i sin tur haft en dialog med
funktionshinderföreningar
Utifrån ovanstående så anser inte tillgänglighetsstrategen i samråd
med drift- och serviceförvaltningen och kommunikationsavdelningen
att medborgarförslaget att ta fram en tillgänglighetsguide över
bebyggd miljö i Karlskrona skulle tillföra ny information i förhållande
till de resurser som skulle krävas och i förhållande till nyttan.
_____

21 april 2016

§ 9.
Verksamhetsinformation, staben

Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och kvalitetsstrateg Ingrid
Karlsson föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:









Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete,
Kvalitetsplan,
SKA- dialog,
Egenkontroll,
Lex Sarah- rapportering,
Avvikelser Sol/LSS
Klagomål och synpunkter samt
Riskinventering

_____
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

§ 10
Budgetuppföljning per den 29 februari 2016.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att godkänna budgetuppföljning per den 29 februari 2016
Ärendet
Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden redovisar per februari en positiv avvikelse
mot budget på 700 000 kr, netto omslutningen är 66,9 mnkr och
nämndens budgeterade medel 67,6 mnkr.
Resultaträkningen visar för 2 månader ett överskott på samtliga
poster förutom avskrivningar. Något mindre på intäkter men mer på
såväl personal som övrig drift.
Prognosen för Funktionsstödsförvaltningen beräknas för helår till +-0
och beräkningsunderlaget baseras på i dagsläget kända händelser
och risker men också utifrån aktuellt utfall och eventuella åtgärder
kopplat till det. Förvaltningen vill fortsatt flagga påpekar att det inte
finns utrymme för tillkommande ärenden och i stort sett samtliga
särskilda boenden är nu fullbelagda, med undantag för någon
enstaka plats. En lättnad kommer att bli när det nya gruppboendet på
Adonisvägen blir klart till sommaren då ev. en placerad brukare
förväntas kunna komma hem och få insatsen utförd i egen regi.

__________

21 april 2016
Fembo
Controller FSN
Akten
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FSN 2016/2519

§ 11
Förändring i avtal med FemBo.
Funktionsstödsnämnden beslutar
1. att tilldela medel motsvarande en årsarbetare till FemBo
ekonomisk förening från och med 11/4 2016 – 31/12 2016
2. att uppdra åt förvaltningen att följa upp nuvarande avtal med
FemBo under november 2016
3. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till
funktionsstödsnämnden den 26 maj 2016 med förslag till finansiering
Yrkande
Tomas Karlsson (S) yrkar ändring av att- sats 1 till följande lydelse:
att tilldela medel motsvarande en årsarbetare till FEMBO ekonomisk
förening från och med den 11 april 2016 till och med den 31
december 2016, samt tillägg med ny att- sats med följande lydelse:
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till funktionsstödsnämnden
den 26 maj 2016 med förslag till finansiering.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tomas Karlssons yrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att funktionsstödsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som biträder Tomas Karlssons yrkande röstar JA.
De som avslår Tomas Karlssons förslag röstar NEJ.
Följande röstar JA: Tomas Karlsson (S), Billy Peltonen (S), Sonny
Bengtsson (S), Bo Blomqvist (S), Maj Olsson (C), Ingela Abramsson
(C) samt Anna Ekström (L)
forts.
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§ 11 forts.
Förändring i avtal med FemBo.
Följande röstar NEJ; Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Markus Ottosson (V)
samt Lennart Svantesson (KD)
Funktionsstödsnämnden har sålunda, med röstsiffrorna 7 JA och 6
NEJ, beslutat enligt Tomas Karlssons yrkande.
Reservationer
Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander, Lennart Svantesson (KD),
Camilla Karlman (SD) samt Tove Håkansson (SD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Emma Stjernlöf (M) medges att lämna särskilt yttrande till protokollet.
Protokollsbilaga 1.
Ärendet
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet.
FemBo är ett gruppboende för fem personer som drivs som ett
föräldrakooperativ sedan 2001.
I april 2016 påkallar ordförande för FemBo
funktionsstödsförvaltningens uppmärksamhet kring att de, sedan
tidigare, tilldelade resurserna inte räcker för att möta nuvarande
behov av stöd och service.
Detta bekräftas av de handläggare som varit på gruppboendet för att
bedöma respektive brukares förmågor.
FemBo har idag finansiering för 4,3 årsarbetare och begär ytterligare
täckning för 1,0 årsarbetare. Den huvudsakliga anledningen är att
behovet av stöd har ökat drastiskt hos två av brukarna, vilket även
givet negativa konsekvenser för övriga tre.
I dagsläget kan det inte fastställas att det är varaktiga förändringar
eller om det kan ske en förbättring över tid, varför förvaltningen
menar att en tilldelning av resurser ska vara tidssatt.
Förvaltningen konstaterar även att det kan behövas
kompetensutveckling inom vissa områden för att på så sätt kunna
möta nyuppkomna situationer, vilket diskuterats med FemBo:s
ordförande.
Förvaltningen kommer erbjuda FemBo att delta på de interna
utbildningar som kan vara lämpliga för den personal som arbetar på
kooperativet.
forts.

21 april 2016
§ 11 forts.
Förändring i avtal med FemBo.
Nuvarande avtal med FemBo är senast förändrat 2008, varför det
behöver göras en uppföljning. Det kan vara lämpligt att göra det i
samband med att en, eventuell, tilldelning av ytterligare medel
upphör.
_____
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Handläggare
Akten

§ 12
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga
inom daglig verksamhet.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Ärendet
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och utredare Jessica
Andersson föredrar ärendet.
Socialstyrelsen har publicerat Meddelandeblad nr 12/2013 om ”
Tvångs- och skyddsåtgärder för personer inom vård och omsorg för
vuxna”. Meddelandebladet redogör för aktuellt regelverk när det
gäller verksamheter som ger stöd enligt HSL,SOL, och LSS. Det
gäller främst vuxna, för barn finns ytterligare regelverk att beakta. I
maj 2013 fick Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp utvecklingen av
vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt
beslutsförmåga. De skulle även samordna de uppdrag som lämnats
till andra instanser.
 Svenskt Demenscentrun, ta fram handbok för att undvika
begränsningsåtgärder.
 Myndigheten för delaktighet MFD, miljöanpassning teknik och
hjälpmedel som ett led i att undvika begränsningsåtgärder
 Inspektionen för vård och omsorg IVO, verksamhetstillsyn vad
gäller tvångs- och begränsningsåtgärder
Socialstyrelsen skall särskilt ta fram förslag till vilket stöd
verksamheterna behöver för att undvika tvångs- och
begränsningsåtgärder.
Uppdraget
Funktionsstödsförvaltningens verksamhetsplan för 2016 ger ett
uppdrag i den interna kontrollplanen om tvångs-, skydds och
begränsningsåtgärder. Det har utifrån detta gjorts verksamhetsbesök
på två dagliga verksamheter. Utifrån de verksamhetsbesök som
genomförts ges förslag på följande åtgärd:
forts.

21 april 2016

12

§ 12 forts.
Redovisning av internkontroll avseende skydds- och
begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga
inom daglig verksamhet.
 Förvaltningen ska ta fram förslag på åtgärder när det gäller den
yttre och inre miljön med syfte att minska behovet av skydds- och
begränsningsåtgärder.
_____

21 april 2016
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Handläggare
Akten

§ 13
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av
verkställighet.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Ärendet
Utvecklingschef Tomas Gotthardsson och kvalitetsstrateg Ingrid
Karlsson föredrar ärendet.
Enligt Funktionsstödsförvaltningens interna kontrollplan för 20152016 gällande uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten ska en granskning av verkställighet ske 2 ggr/år av
totalt 4 verksamheter inom bostad med särskild service. Redovisning
till Funktionsstödsnämnden ska ske vid 2 tillfällen under året (maj
och oktober)
Kontrollpunkter har varit;
● Rutiner för att skapa delaktighet
● Kvalitet i genomförandeplaner
● Kvalitet i dokumentationen
● Rutiner för systematiskt kvalitetsarbete
Resultat/ kommentarer
Tre verksamhetsuppföljningar har genomförts under december 2015
i bostad med särskild service SoL och LSS. Enligt bifogad
redovisning av internkontrollen finns identifierade riskområden
gällande planering och innehåll, organisering av verksamheten och
utvecklingsområden gällande upprättande av genomförandeplaner
och social dokumentation.
Samtliga verksamheter arbetar aktivt med det systematiska kvalitetsoch förbättringsarbetet.
Med anledning av resultatet av verksamhetsuppföljningen har förslag
till åtgärder upprättats och kommer att delges personal och ansvariga
för verksamheten. För uppföljning av att nödvändiga åtgärder vidtas
ska en handlingsplan upprättas av ansvarig områdeschef och
rapporteras till ansvarig verksamhetschef senast 160531.
_____
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§ 14
Redovisning av rapporterade avvikelser 150901-151231.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar
funktionsstödsnämnden
att ta informationen till dagens protokoll.
Ärendet
Kvalitetsstrateg Ingrid Karlsson och medicinskt ansvarig
sjuksköterska Ann- Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Enligt Funktionsstödsnämndens riktlinjer för systematiskt
kvalitetsarbete och avvikelserapportering ska förvaltningen redovisa
till nämnden rapporterade avvikelser per tertial.
Bifogad redovisning avser perioden 15- 09-01 - 15-12-31 och
innefattar rapporterade avvikelser enligt SoL, LSS samt HSL, orsaker
till avvikelser, konsekvenser för brukaren samt dokumenterade
åtgärder.
Efter analys av sammanställning av resultatet har förslag till
förbättringsområden och förslag till åtgärder upprättats.
Sammanställning och förslag till åtgärder kommer att informeras
berörda verksamhetschefer och områdeschefer.
_____
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Handläggare
Akten

§ 15
Kompetensutveckling med hänsyn till flyktingmottagande.
Funktionsstödsnämnden beslutar
att använda tilldelade medel för att utbilda handläggare avseende
kulturella olikheter samt att ta fram informationsmaterial på andra
språk.
Ärendet
Förvaltningschef Claes Wiridén föredrar ärendet.
Funktionsstödsnämnden har tilldelats 100 tkr inom ramen för de
medel som kommunen fått för det ökade flyktingmottagandet. Medlen
är till för kompetensutvecklande insatser.
Förvaltningen har gjort en kort analys och kommit fram till att de
medarbetare som först möter personer som satsningen berör, kan
behöva ytterligare kunskaper om kulturella olikheter. Anledningen är
att öka förståelsen för de behov av stöd som framförs.
En genomlysning av förvaltningens informationsmaterial ger vid
handen att den inte är anpassad för personer som inte förstår
svenska/engelska. Här ser förvaltningen att en omarbetning av detta
material kan skapa mervärde för personer som söker stöd inom
nämndens ansvarsområde.
_____
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§ 16
Anmälningsärenden
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor
till protokollet.
2. Kommunfullmäktige
a) KF 160218 § 51 Övergripande plan för folkhälsoarbetet i
Karlskrona.
b) KF 160218 § 50. Övergripande plan för social mångfald i
Karlskrona
c) KF 160218 § 49 Bostadsförsöjningsprogram för Karlskrona
kommun
d) KF 160218 § 37 Fördelning av engångsbelopp om 65.5 mnkr
utifrån regeringens beslut.
e) KF 160218 § 52 Bokslutsåtgärder för år 2015 för K arlskrona
kommun.
f) KF 160128 § 32 Program för mål och uppföljning av privata
utförare
3. Kommunstyrelsen
a) KS 160112 § 10 Uppföljning av direktiv oktober 2015..
4. Sveriges kommuner och landsting
a) Cirkulär 16:2 Kostnadsansvar för stödinsatser avseende barn
och ungdomar som är placerade och vistas i annan kommun
5. Förvaltningsrätten i Växjö Dom 160202 Mål nr 3969-15 Överklagat
beslut enligt Socialtjänstlagen.
6. FUB östra Blekinge 2015 års verksamhetsberättelse.
7. Beslut ÄN 160224 § 13 IT- fixarservice.
8. Kommunövergripande samverkansgruppen
a) Protokoll 160307
b) protokoll 160111
c) Protokoll 151119
_____
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§7
Övrigt.
Emma Stjernlöf (M) ställer fråga angående vilken framförhållning
Karlskrona kommun har avseende effekter av Blekinge Läns
Landstings beslut om att flytta hälso- och sjukvård närmre
patienterna, d.v.s. till vårdcentraler och kommuner, samt om det har
förts/ förs dialog med kommunen.
Förvaltningschef Claes Wiridén svarar.
Ronnie Nilsson (SD) anmäler intresse för konferensen ”Att vara
politiker eller tjänsteman i en myndighetsutövande nämnd”
Ordförande Anna Ekström (L) kommer att återkomma med besked till
Ronnie Nilsson.
Ronnie Nilsson (SD) ställer fråga angående möjligheten prenumerera
på Tidningen Dagens samhälle till funktionsstödsnämndens
ledamöter.
Ordförande Anna Ekström (L) svarar.
_____

