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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 25 april 2001, kl 13.15-15.40 
 
Beslutande Ordförande Jan-Erik Svensson 
 vice ordf Jan-Åke Nordin    
 ledamöter Ingrid Clausen 
  Sonja Andersson 
  Lars Eklund 
  Eva Ottosson  
  Sylva Lilja 
  Ingeborg Palmberg 
  Kent Lewén 
  Birger Vernersson            tjg 13.15-15.10 
  Maj Olsson                       tjg 13.15-15.40 
  Ewa Carlsson-Sjögren      tjg 15.10-15.40 
 
Övriga deltagare ersättare Ewa Carlsson-Sjögren      13.15-15.10 
  Per-Anders Nygård 
  Anita Seaberg 
  Göran Pettersson 
  Lennart Cederblad 
  Lena Hjorth 
  Helene Oskarsson              13.15-15.35 
   
 tjänstemän   Anders Nordberg 
  Helen Wolf 
                      Kerstin Nilsson 
 
   Sekreterare  Elisabeth Arebark 
 
Utses att justera  Ingrid Clausen 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 8 -14 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Ingrid Clausen 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      maj 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 8 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
 
a) arbetsutskottets protokoll 2001-04-11 
 
___________________  
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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 handikapp- 
nämnd. 
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 
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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 hälso- 
och 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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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.  
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 23 maj 2001, kl 14.00-16.05 
 
Beslutande Ordförande Jan-Erik Svensson 
 vice ordf Jan-Åke Nordin    
 ledamöter Sonja Andersson 
  Lars Eklund 
  Eva Ottosson  
  Sylva Lilja 
  Ingeborg Palmberg 
  Kent Lewén 
  Birger Vernersson             
  Per-Anders Nygård    tjg 14.00- 16.05 
 
Övriga deltagare ersättare Anita Seaberg 
  Göran Pettersson 
  Lennart Cederblad 
  Lena Hjorth 
   
 tjänstemän   Anders Nordberg 
  Helen Wolf 
                      Ingrid Hoffmann 
 
   Sekreterare  Elisabeth Arebark 
 
Utses att justera  Birger Vernersson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf: 15 -23 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Birger Vernersson 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      maj 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 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 
___________________ 
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§ 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 Jan-
Åke 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 
 
 
___________________ 
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 onsdagen den 8 augusti 2001, kl 13.30- 13.50 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Erik Svensson 
 vice ordf Jan-Åke Nordin    
 ledamöter 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  __________________ Paragraf: 36 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Lars Eklund 

 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      augusti 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
  
 
Diariet   Dnr 2001.0082.252 



  2001-08-08              2 

Kled                                                                                        . 
KS 
Ledningsgrupp 
 

 
 
 
 
§ 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 
 
______________________ 
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Plats och tid Ellida, Ruthensparre 
 onsdagen den 22 augusti 2001, kl 14.00-16.55 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Erik Svensson 
 vice ordf Jan-Åke Nordin    
 ledamöter Ingrid Clausen  
  Birger Vernersson 
  Lars Eklund 
  Eva Ottosson 
  Sylva Lilja 
  Ingeborg Palmberg 
  Malin Gånemo 
  Kent Lewén 
  Ewa Carlsson Sjögren     tjg 14.00-16.55 
 
Övriga deltagare ersättare Per-Anders Nygård 
  Göran Pettersson 
  Lennarts Cederblad               14.00-15.30 
  Lena Hjorth 
   
 
Övriga deltagare tjänstemän Anders Nordberg 
  Helene Wolf 
 
Sekreterare  Elisabeth Arebark 
 
Utses att justera  Eva Ottosson 
 
Sekreterare  __________________ Paragraf:37 - 45 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Eva Ottosson 

 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      augusti 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 37 
Delegationsbeslut 
 
a) Arbetsutskottets protokoll 2001-08-08. 
b) Ansökan särskilda insatser enl SoL § 6g 
c) Biståndsbeslut från myndighetskontoret juni och juli månad. 
d) 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. 
___________________  
 
 



  2001-08-22              3 

 
 
Samhällsbyggnads                                                                                                  Dnr 2001.0077.214 
 Ledningsgrupp 

 
 
 
 
 
 
§ 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. 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 



  2001-08-22              4 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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 
Kled 
Ledningsgrupp 
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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 2003-
2004 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 2003-
2004. 
 
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 2003-
2004. 
 
att godkänna upprättat om- och tillbyggandsprogram enlighet med bilaga D, av 
särskilt boende under åren 2002-2004. 
                                                                                             
att föreslå kommunfullmäktige godkänna av handikappnämndens upprättat om- 
och 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                                                                                                                          Dnr 2001.0049.160 
Kled 
ledningsgrupp 
 

 
 
 
 
§ 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 FoU- 
enhet. 
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 Jan-Erik Svensson 
 vice ordf Jan-Åke Nordin    
 ledamöter Ingrid Clausen 
  Sonja Andersson 
  Lars Eklund 
  Eva Ottosson 
  Ingeborg Palmberg 
  Malin Gånemo 
  Per-Anders Nygård                tjg 14.00-14.50 
  Anita Seaberg                         tjg 14.00-14.50 
  Lena Hjorth                            tjg 14.00-14.50  
  
 
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  __________________ Paragraf: 46- 52 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Ingeborg Palmberg 

   
 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      oktober 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 46 
Delegationsbeslut 
 
a)  Arbetsutskottets protokoll 2001-09-12. 
b)  Biståndsbeslut från myndighetskontoret augusti månad. 

  
        ____________  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarie 
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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                                                                                                            Dnr 2001.0119.003 
Kled                    
Ledningsgrupp 
KHR 
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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     § 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 HSL- 
organisationens 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 HSL- 
organisationens 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 § 51 
Kled Budgetuppföljning/delårsbokslut per 01-08-31. 
Ledningsgrupp        

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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Plats och tid Ringöhemmet, Ringövägen 40, Lyckeby 
 onsdagen den 24 oktober 2001, kl 14.00- 15.55 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Erik Svensson (S) 
 vice ordf Jan-Åke Nordin   (M) 
 ledamöter 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  __________________ Paragraf: 53- 64 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Malin Gånemo 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      oktober 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 53 
Delegeringsbeslut 
 
a)  Arbetsutskottets protokoll 2001-10-10. 
b)  Biståndsbeslut från myndighetskontoret september månad. 
c)  Ansökan om tillfälligt utökad ledsagarservice enligt SoL § 6 g. 
d)  Yttrande över detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f.d 2:14) Nättraby 

 
 

Vice ordförande Jan-Åke Nordin deltager ej under § 53 c. 
  
        _______________________  
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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. 
 
____________________ 
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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                     
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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. 
 
____________________ 
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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. 
 
 
____________________  
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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              9 
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Diarie                                                                                                                 Dnr 2001.0066.041    
Ledningsgrupp 

 
 
 
 
 

§ 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 
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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 
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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. 
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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. 
 
____________________ 
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Diarie 
Kled 
Ledningsgrupp     § 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. 
 
 
____________________ 
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§ 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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Plats och tid Freden, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona 
 tisdagen den 27 november 2001, kl 15.00- 15.45 
 
 
Beslutande Ordförande Jan-Erik Svensson (S) 
 vice ordf Jan-Åke Nordin   (M) 
 ledamöter 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  __________________ Paragraf: 65- 76 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Lena Hjorth 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      december 2001 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 65 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
 
a)  Arbetsutskottets protokoll 2001-11-14. 
b)  Biståndsbeslut från myndighetskontoret oktober månad. 
c)  Ansökan om utökad ledsagarservice enligt SoL § 6 g. 
d)  Ansökan om ekonomiskt bidrag. 
e)  Tillsyn enligt § 26, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

länsrättsdom 2001-09-04 avseende insats i form av korttidsvistelse.  
 
        _______________________  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarie 
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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                                                                                                             
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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    
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   § 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. 
 
                            __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie 
Ledningsgrupp 
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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  
____________________ 

 
 
 
 
Diarie 
Ledningsgrupp 
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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. 
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarie 
Ledningsgrupp 
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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. 
 
____________________  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie                   
Kommunrådet        
Ledningsgrupp   
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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. 
 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie 
Kommunarkivet 
Ledningsgrupp 
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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. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diarie                        
Ledningsgrupp     § 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 
Kled 
Ledningsgrupp 

 
 
 
 
 
 
§ 75 
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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 äldre- 
och 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 Jan-Erik Svensson (S) 
 vice ordf Jan-Åke Nordin   (M) 
 ledamöter 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  __________________ Paragraf: 77- 89 
  Elisabeth Arebark 

Ordförande  ___________________ 
  Jan-Erik Svensson 

Justerande  ___________________ 
 Jan-Åke Nordin 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      januari 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten 
 
_________________ 
Elisabeth Arebark 
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§ 77 
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
 
a)  Arbetsutskottets protokoll 2001-12-04. 
b)  Biståndsbeslut från myndighetskontoret november månad. 
c)  Synpunkter på bostadsförsörjningsplan för Karlskrona kommun. 
d)  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 
  
____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie                                                                                                             
Ledningsgrupp 
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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. 
 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diarie                
Ledningsgrupp    
Byggnadsnämnd                            
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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 gång- 
cykelväg. 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 
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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. 
 
____________________  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie                   
Ledningsgrupp     
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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. 
 
____________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie 
Kled 
KS                        
Ledningsgrupp    § 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. 
 
____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diarie 
Ledningsgrupp 
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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.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2001-12-18              16 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


