18 februari 2004

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 18 februari 2003.
§1

Besök av personal från gruppboende på S Bellevuevägen.

§2

Redovisning av inkomna ansökningar till parkeringstillstånd för funktionshindrade

§3

Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park.

§4

Redovisning av inkomna klagomål och synpunkter under år 2003.

§5

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003.

§6

Årsbokslut för år 2003.

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

Begäran om yttrande från JO.

§9

Delegeringsbeslut

§ 10 Meddelanden.
____________________
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18 februari 2004
Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars Eklund

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lars Eklund

Paragraf: 1- 10

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

2

18 februari 2004

3

Diarie
Ledngr

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

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

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

Diarie
Ledngr

18 februari 2004
Områdeschefer

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

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

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

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

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

Diarie
Ledngr

18 februari 2004

§8
Begäran om yttrande från JO.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att JO har anmodat
handikappnämnden att inkomma med yttrande hurvida det fattas något
kommunalt beslut angående avgifter mat korttidstillsyn samt mat
korttidsvistelse.
Ärende nr 01
Bilaga nr 01
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att antar bifogat förslag som yttrande till JO.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
____________________
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§9
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-01-21.
b) arbetsutskottets protokoll 2004-02-04.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december 2003.
d) Biståndsbeslut från Myndighetskontoret januari 2004.
e) Yttrande över detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
____________________
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§ 10
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 173 Samverkan mellan kommuner och landsting i Blekinge inom vård och
omsorg.
§ 2 Kommunala val.
Kommunledningsförvaltningen
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för 2004.
Socialnämnden
Val av ledamot till kommunala handikapprådet.
Äldrenämnden
§ 3 Inrättande av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med
mångfacetterad psykisk, social och /eller somatisk problemantik.
Länsstyrelsen Blekinge Län
Tillsyn av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder.
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2003:108 Timbelopp för LASS år 2004.
Konsekvenser för de länsvisa mellankommunala utjämningssystemen
m.m.
2004:07 Dosexpedition av läkemedel via Apoteket.
2004:08 Ändring i förordningen (1991: 1278) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård..
Socialstyrelsen
SOSFS 2003:16 Anmälan om missförhållanden enligt 14 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453).
SOSFS 2003:17 Försiktighetsmått med dricksvatten.
SOSFS 2003:18 Läkarens skyldighet att göra anmälan enligt 6 kap. 6 §
vapenlagen (1996:67).
SOSFS 2003:20 Hem för vård eller boende.
SOSFS 2004:01 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1990:16) om
metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på
indikation narkomnai.
Forts
§ 10 forts
MEDDELANDEN
Socialstyrelsen Meddelandeblad
November –2003, Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2004.
December- 2003, Försörjningsstöd 2004- om ändring i socialtjänstförordning
(2001:937).
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Svenska kommunförbundet
Barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionshinder.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-11-19.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2003-12-10.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-10-30.
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2003-12-11.
Vårdförbundets Blekinge protokoll 2004-01-19.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2003-11-12.
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2004-01-22.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens protokoll 2003-12-11.
____________________
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24 mars 2004

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

1

24 mars 2004
Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sonja Andersson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Sonja Andersson

Paragraf: 11- 18

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

3

24 mars 2004

4

Diarie
Ledngr

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

Diarie
Ledngr

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

Diarie

24 mars 2004
Ledngr

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

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

24 mars 2004

8

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 29 februari, med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.

____________________

Diarie
Ledngr

24 mars 2004

9

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

Diarie
Ledngr
OC

24 mars 2004

§ 16
Personalbokslut år 2003.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om att handikappförvaltningen
har framtagit personalbokslut för år 2003.
Följande ingår i bokslutet;
Sjukdagar per anställd,
Antal anställda,
Antal årsarbetare,
Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
Timavlönad tid i årsarbetare,
Total arbetad tid, samt¨
Fyllnads/tid övertid per anställd
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

10

24 mars 2004

§ 17
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-03-10.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret februari 2004.
c) Yttrande över detaljplan för del av MO 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för del av Senoren 9:11 m. fl, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
e) Yttrande över detaljplan för del av Allatorp 5:1 Alstugorna, Karlskrona
kommun, Blekinge Län (Pärmen)
f) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Munspelet 2,3 och 5:4,
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
____________________
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24 mars 2004

§ 18
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 7 Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling.
§ 8 Demokratiutredningens förslag.
Länsrätten i Blekinge Län.
Beslut 2004-02-06, målnr 1337-03 E.
Dom 2004-03-01, målnr 816-03
Kammarrätten i Jönköpings Län
Protokoll 2004-03-03, målnr 439-04
Kurser handikappnämnden
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2004:21 Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006.
Svenska kommunförbundet
Tolktjänst och ledsagarservice.
Socialstyrelsen
SOSFS (M och S) Alfabetiskt register.
Blekinge FoU-enhet
Årsrapport, verksamhetsberättelse 2003.
Förtroendenämnden
Verksamhetsberättelse 2003.
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-02-13.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens protokoll 2004-02-05.

12

28 april 2004

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

1

28 april 2004
Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Gerd Sjögren (M)
Lennart Hansson (C)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Per-Anders Nygård

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Per-Anders Nygård

Paragraf: 19- 27

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

2

28 april 2004

3

Diarie
Ledngr
Handläggare

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

Diarie
Ledngr

28 april 2004

4

ÄN
KS/KF

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

Pris efter höjning
22 kronor
45 kronor
23 kronor
90 kronor

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

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

Diarie

5

28 april 2004

6

Ledngr

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

Diarie
Ledngr

28 april 2004
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OC
KS/KF

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

Diarie
Ledngr
KLEF

28 april 2004

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

Diarie
Ledngr

8

28 april 2004

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

Diarie
Ledngr

9

28 april 2004

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

10

28 april 2004

§ 26
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-04-14.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2004.
c) Yttrande över detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
d) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
e) Yttrande över detaljplan för Norra Backe, del av Verkö 3:1 m.fl, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Information angående konsekvenser av tidigare beslut, att kostnad för
gemensamhetsutrymmet i gruppboendet skall ingå i hyran.
g) Förslag till beslut avseende inkommen begäran om hyresnedsättning.
Lena Hjorth (Fp) undrar hur har det gått i ärendet § 17 g. Förslag till beslut
avseende inkommen begäran om hyresnedsättning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att en sänkning av hyran har
gjorts på samtliga boende på S.Bellevuevägen och Kronotorpsvägen, undantag
har dock gjorts på som har en individuell prövning sen tidigare
____________________

11

28 april 2004

§ 27
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 39 Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 45 Svar på motion om personlig hemservice för funktionshindrade.
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2004-2013.
Äldrenämnden
§ 19 Förslag till höjning av måltidspriser och hyror.
Cirkulär Svenska kommunförbundet
2004:32 Kommunen som assistansanordnare- avtal m.m.
Socialstyrelsen
SOSFS (M och S) numeriskt register.
SOSFS 2004:2 föreskrifter
Protokoll
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp.
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupp protokoll 2004-03-17.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskotts protokoll 2004-03-11.
____________________

12

25 maj 2004

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

1

25 maj 2004
Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Kerstin Andersen

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Kerstin Andersen

Paragraf: 28- 32

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

2

25 maj 2004

3

Diarie
Ledngr

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

25 maj 2004

4

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

-

Volymökningar
År 2003 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
5,1 Mkr. I den av nämnden antagna budgeten prognostiserades volymökningarna
till 4,0 Mkr.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden beaktat redan
inträffade nettovolymökningar om 3,0 Mkr. Ej inträffade volymökningar
prognostiserats till ytterligare 0,5 Mkr. Då förvaltningen gör månatliga
budgetuppföljningar revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell
verklighet. En prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i
omfånget 3 – 6 Mkr.
Förslag till åtgärder vid befarad negativ avvikelse
Handikappnämnden skall i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning,
vidta åtgärder i syfte att förhindra eventuella överskridande av tilldelad
budgetram.
Förvaltningen har prövat möjligheten att skyndsamt förhindra den
prognostiserade uppkomna avvikelsen om – 3 Mkr. Att omedelbart gå in och
göra åtgärder inom LSS verksamheten är inte möjligt utifrån gällande
lagstiftning. Handikappförvaltningen bedriver LSS verksamheten med stor
rationalitet och effektivitet utifrån tilldelade medel, allt i enlighet med gällande
lagstiftning. Dessutom inriktar förvaltningen sitt arbete mot att alltid bli mer
effektiv och finna de mest rationella lösningarna med bibehållen kvalité. Detta
görs bl.a. i samverkan med KKKHV- kommunerna. Att förändra verksamheten
är oftast ett mer långsiktigt arbete än vad som kan åstadkommas på några
månader.
Forts
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Att tillämpa den s.k. ”osthyveln” är föga tillämpbart inom handikappnämndens
verksamhet. Möjligtvis kan man inom de ärenden som omfattas av
Socialtjänstlagen (SoL) minska kvalitén. Dock handlar det om ca 15% av
nämndens verksamhet m.a.o. en mycket liten del.
Företrädesvis återfinns denna verksamhet inom psykiatrin. Att ta bort
verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten. Endast någon
enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle kunna
ifrågasättas. Detta bör i så fall prövas i samband med 2005 års budget.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår därför till nämnden att till kommunfullmäktige
vädja om förståelse för den problematik i form av ökade kostnader som
lagstiftningen orsakar nämnden och kommunen.
Handikappnämnden kan, genom ianspråktagande av i budgeten avsatt reserv om
1,7 Mkr, balansera volymökningar till en storleksordning om 1,3 Mkr.
Volymökningar därutöver kommer att påverka resultatet negativt med ett
motsvarande budgetöverskridande. Redan idag uppgår volymökningarna till 3,1
Mkr inom verksamheten personlig assistans samt 300 tkr avseende förstärkning
inom våra särskilda boenden. Dessutom tillkommer resultatförsämring om ca –
870 tkr. Sammantaget ger detta ett förväntat resultat om – 3 Mkr för år 2004.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 30 april, med tillhörande
prognos för årets utfall,
att uppmana handikappförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004, samt
att till kommunfullmäktige vädjar om förståelse i den händelse att
handikappnämnden inte klarar av att driva sin verksamhet inom given ram.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 30
Förslag till yttrande till Länsstyrelsen avseende FemBo:s ansökan om
tillstånd att driva boende med särskild service.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att Den ekonomiska
föreningen FemBo i Karlskrona har till Länsstyrelsen inkommit med ansökan
om att driva ett boende med särskild service för vuxna funktionshindrade
personer.
Jämlikt 8 § Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade bereds
handikappnämnden möjlighet att yttra sig över ansökan.
Det är ytterst kommunen som ansvarar för att tillhandahålla insatsen bostad med
särskild service för vuxna och enskild verksamhet förutsätter ett avtal med
kostnadsansvarig kommun. Därför har den nämnd som leder LSS-verksamheten
i den kommun där verksamheten är belägen ett tillsynsansvar och en
inspektionsrätt.
Förslag till yttrande:
Handikappförvaltningen finner att gruppbostadens lägenheter är fullvärdiga och
så utformade och lokaliserade att den uppfyller intentionerna i LSS.
Vi finner också att verksamheten är grundad på respekt för den enskildes rätt till
självbestämmande och integritet.
Personalen som är anställd i boendet har den utbildning och erfarenhet som kan
krävas för varje specifik uppgift och är också tillräcklig för att ett gott stöd, god
service och omvårdnad kan ges i enlighet med att tillförsäkra de boende goda
levnadsvillkor.
Likaså har den person som är utsedd att förestå verksamheten en erforderlig
utbildning och kompetens för att kunna leda och organisera arbetet i
gruppbostaden.
Enligt handikappförvaltningens mening bör FemBo göras uppmärksam på, att
den högskoleutbildning som personen innehar och som är utsedd att förestå
verksamheten, inte är den mest relevanta för att kunna omsätta gällande
lagstiftning och intentioner i praktisk handling. En kompetensutveckling inom
området bör eftersträvas.
Forts

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

25 maj 2004

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

23 juni 2004

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

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

Beslutande

Ordförande
1.e vice ordf
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Anders Ovander

Paragraf: 33- 48

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 juni 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 33
Utdelning av kvalitetspris till verksamhet inom handikappnämndens
ansvarsområde.
Handikappnämnden i Karlskrona har utsett sitt årliga kvalitetspris till
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
Årets kvalitetspris utdelas till följande verksamheter:
1:a pris om 13 000 kronor utdelas till:
Gruppen personliga assistenter inom områderna, Trossö, Rödeby, Nättraby samt
del av mellanstaden.
Motivering: Gruppen har på ett föredömligt sätt utvecklat ett kvalitetstänkande i
upprättandet av en handlingsplan. Planen är tydlig, konkret och lättförstålig och
har som yttersta syfte att förbättra kvalitén för den funktionshindrade.
2:a pris om 8 000 kronor utdelas till:
Gruppen personliga assistenter inom områderna, Lyckeby, Jämjö, samt del av
mellanstaden.
Motivering: Gruppen har arbetat fram en handlingsplan för sin verksamhet,
vilken både skapar högre kvalitet för den funktionshindrade och bidrar till en bra
och tydlig struktur i sättet att arbeta.
3:e pris om 3 000 kronor utdelas till:
Gruppen vårdare och handledare inom psykiatrins sysselsättningsverksamhet.
Motivering: Gruppen har genom införandet av inividuella handlingsplaner klarat
av att uppfylla de för sin verksamhet berörda målen i handikappnämndens
måldokument fyra byggstenar.
Representanter från de tre vinnande lagen närvarar vid prisutdelningen.
Informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 34
Budgetuppföljning per den 31 maj 2004.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappförvaltningen att
handikappnämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en avvikelse från budget
med ca 3 Mkr för år 2004.
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos ( i februari) anges i miljontal
kronor med en decimal nedan.
Verksamhetens netto: personlig assistans, beräknade avvikelser:
3,2
Verksamhetens netto: särskilda boenden handikappomsorg, psykiatri samt
korttidsverksamhet, beräknade avvikelser: -0,1

Verksamhetens netto: hemtjänst, sjukhem, servicehus, gruppboende och
korttidsboende, beräknade avvikelser: +0,5
Verksamhetens netto: Övriga verksamheter, Beräknade avvikelser: 0,0
Volymökningar.
År 2003 redovisade Handikappförvaltningen nettovolymökningar motsvarande
5,1 Mkr.
I den av nämnden antagna budgeten prognostiserades volymökningarna till 4,0
Mkr.
I den prognos som nu presenteras har Handikappnämnden beaktat redan
inträffade nettovolymökningar om 3,3 Mkr. Ej inträffade volymökningar
prognostiserats till ytterligare 0,5 Mkr. Då förvaltningen gör månatliga
budgetuppföljningar revideras ständigt våra prognoser utifrån då aktuell
verklighet. En prognos är att volymökningarna årligen kommer att hamna i
omfånget 3 – 6 Mkr.
Handikappnämnden kan, genom ianspråktagande av i budgeten avsatt reserv om
1,7 Mkr, balansera volymökningar till en storleksordning om 1,3 Mkr.
Volymökningar därutöver kommer att påverka resultatet negativt med ett
motsvarande budgetöverskridande. Redan idag uppgår volymökningarna till 3,2
Mkr inom verksamheten personlig assistans samt 300 tkr avseende förstärkning
inom våra särskilda boenden och ytterligare ca 300 tkr inom skolbarnstillsynen.
Dessutom tillkommer resultatförsämring om ca –1 100 tkr. Sammantaget ger
detta ett förväntat resultat om – ca 3 Mkr för år 2004.
Förslag till åtgärder vid befarad negativ avvikelse.
Forts
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Budgetuppföljning maj 2004
Handikappnämnden skall i enlighet med anvisningar för budgetuppföljning,
vidta åtgärder i syfte att förhindra eventuella överskridande av tilldelad
budgetram.
Förvaltningen har prövat möjligheten att skyndsamt förhindra den
prognostiserade uppkomna avvikelsen om – 3 Mkr. Att omedelbart gå in och
göra åtgärder inom LSS verksamheten är inte möjligt utifrån gällande
lagstiftning. Handikappförvaltningen bedriver LSS verksamheten med stor
rationalitet och effektivitet utifrån tilldelade medel, allt i enlighet med gällande
lagstiftning. Dessutom inriktar förvaltningen sitt arbete mot att alltid bli mer
effektiv och finna de mest rationella lösningarna med bibehållen kvalité. Detta
görs bl.a. i samverkan med KKKHV- kommunerna. Att förändra verksamheten
är oftast ett mer långsiktigt arbete än vad som kan åstadkommas på några
månader.
Att tillämpa den s.k. ”osthyveln” är föga tillämpbart inom handikappnämndens
verksamhet. Möjligtvis kan man inom de ärenden som omfattas av
Socialtjänstlagen (SoL) minska kvalitén. Dock handlar det om ca 15% av
nämndens verksamhet, m.a.o. en mycket liten del.
Företrädesvis återfinns denna verksamhet inom psykiatrin. Att ta bort
verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten. Endast någon
enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle kunna
ifrågasättas. Detta bör i så fall prövas i samband med 2005 års budget.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår därför till nämnden att till kommunfullmäktige
vädja om förståelse för den problematik i form av ökade kostnader som
lagstiftningen orsakar nämnden och kommunen.
Handikappnämndens Au föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 maj, med tillhörande
prognos för årets utfall
att uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004
att till kommunfullmäktige vädjar om förståelse i den händelse att nämnden inte
klarar av att driva sin verksamhet inom given ram
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 35
Förslag till budgetdirektiv från socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet för år 2005-2007.
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har arbetat fram ett
förslag till budgetdirektiv för år 2005-2007, samt att man har fått förslag
till direktiv för treårsbudget 2005-2007 av kommunledningsförvaltningen.
Dokumenten som man har fått är mycket otydliga och man vet inte riktigt
vad man avser med texten reserver som avser LSS och
utbildningsnämndens verksamhet och som finns kvar under
kommunstyrelsen minskas med 5Mkr årligen.
Om den av Kommunfullmäktige tidigare beslutade reserven om 3 Mkr för
2005, avseende volymökningar inom LSS- området är borta, ser
budgetläget mycket oroväckande ut för handikappnämnden.
Övrigt i budgetdirektiven som påverkar handikappnämndens budgetarbete är, att
varje nämnd för att skapa utrymme för ofrånkomliga volym- och
kvalitetsökningar förutsätts nämnderna, precis som förra året genomföra
rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1% av varje
nämnds kostnader, samt att som tidigare år bör nämnderna i sina budgetförslag i
år avsätta minst 1% av sin tilldelade ram till en säkerhetsmarginal för nämnden.
Handikappnämnden beslutar
att informationen tas till dagens protokoll.
____________________
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§ 36
Information om eventuella konsekvenser för handikappnämnden angående
ovan budgetdirektiv.
Handikappnämnden förutsatte i sitt budgetbeslut för 2004 och plan för 2005 att
reserven för volymökningar inom LSS området om 3 Mkr kunde nyttjas till att
starta i gång en nybyggnation av ett gruppboende på Annebo. Om reserven inte
kan disponeras för 2005, befinner handikappnämnden sig i en besvärlig
situation.
Ska man stoppar nybyggnationen på grund av att det inte finns några pengar
utifrån dom budgetdirektiv som är lagda eller ska man göra omprioriteringar i
budgeten.
Nämnden bör ta ett beslut vad man ska göra avseende Annebo.
Volymökningar inom LSS området förkommer också avseende skolbarnstillsyn
och daglig verksamhet.
Handikappförvaltningens administrativa verksamhet är mycket hårt ansatt.
Arbetsmiljön är inte tillfredställande och förstärkningar är oundvikliga inför
2005.
Detta ska ställas mot Kommunfullmäktiges direktiv om administrativa
besparingar under 2005, för handikappnämndens del 125 000 kr.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att förvaltningen arbetar fram budgetförslag utifrån dom budgetdirektiv som
finns.
Jan Spjuth (KD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad som inte
ryms inom ram, men som behövs för oförändrad kvalité. Bilaga 14
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden beslutar
att förvaltningen arbetar fram budgetförslag utifrån dom budgetdirektiv som
finns, samt
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad som inte ryms inom ram, men
som behövs för oförändrad kvalité.

Diarie
Ledngr
Klef
KS/KF
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§ 37
Förslag till yttrande över motion angående möjlighet för äldre och
handikappade att få komma i åtnjutande av rehabilitering eller olika
former av äldreboende i ett varmt och soligt klimat.
Täby kommun och privata HSB Omsorg AB samarbetar för att starta ett
äldreboende på Kanarieöarna. Anläggningen planeras i kommunen Telde,
15 minuters bussresa från flygplatsen på Gran Canaria. En stor del av
personalen ska vara svensk. Telde kommun kommer att anordna
svenskkurser för de spanska anställda.
Hemmet är tänkt att få 60 rum med dubbelt så många bäddar, även anhöriga
ska ha möjlighet att få komma med. Verksamheten beräknas komma igång
2006.
Handikappnämnden ansvarar för omsorgen om yngre funktionshindrade
personer under 65 år som har insatser enligt socialtjänstlagen SoL och
funktionshindrade i alla åldrar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade LSS.
Handikappförvaltningen bedömer att flertalet yngre funktionshindrade som
skulle vara i behov av rehabilitering i varmare klimat bor i ordinärt boende.
Rehabiliteringsansvaret för dessa åvilar landstinget enligt gällande
ansvarsfördelning av äldre- och handikappomsorgen i Blekinge.
Yngre funktionshindrade personer som bor i särskilt boende har rätt till
sysselsättning, daglig verksamhet eller arbete.
Handikappförvaltningen anser därmed inte att det finns anledning att utreda
frågan vidare ur de yngre funktionshindrades perspektiv.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden föreslå
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Anders Ovander (M) och Lena Hjorth (FP) yrkar att handikappnämnden
tillstyrker motionen.
Solveig Einarsdottir (V) och Sonja Andersson (S) yrkar att motionen avslås.
Forts

§ 37 forts
Förslag till yttrande över motion angående möjlighet för äldre och
handikappade att få komma i åtnjutande av rehabilitering eller olika
former av äldreboende i ett varmt och soligt klimat.
Ordförande ställer proposition på Anders Ovanders förslag till att tillstyrka
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motionen mot Sonja Anderssons förslag att avslå motionen.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat att avslå motionen.
Omröstning begärs. Ordförande ställer följande förslag till omröstning. Den som
biträder Anders Ovanders förslag röstar JA och den som biträder Sonja
Anderssons förslag röstar NEJ. Antal angivna röster 13. Omröstning utfaller
med 6 JA och 7 NEJ röster.
NEJ röstade, Birger Vernersson, Solveig Einarsdottir, Ingrid Clausen, Lars
Eklund, Sonja Andersson, Per-Anders Nygård och Kerstin Andersen.
JA röstade, Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael
Lejdeby och Maj Olsson.
Handikappnämnden har således beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____________________

Diarie
Ledngr
KS/KF
Klef
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§ 38
Förslag till yttrande över motion gällande utbildning av fordonsförare
vid färdtjänst.
Motionen hänvisas till Karlskrona kommuns Handikappolitiska program där det
finns ett mål under standardregeln Personalutbildning som lyder:
Staterna är ansvariga för att det på alla nivåer finns lämplig utbildning för all
personal som deltar i planeringen och genomförandet av program och service
för människor med funktionsnedsättning.
Målet för Karlskrona kommun under denna standardregel är:
att all personal som verkar inom kommunal planering, verksamhet och service
får lämplig utbildning. Alla invånare i Karlskrona kommun har rätt till ett
värdigt bemötande av kommunens anställda.
Motionären tar i motionen upp behovet av att förarna inom färdtjänsten ges
nödvändig sjukvårdsutbildning.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att förarna av färdtjänstbussarna ges nödvändig sjukvårdsutbildning
Ansvaret för färdtjänsten ligger hos Blekingetrafiken. Karlskrona kommun har
delgett Blekingetrafiken det Handikappolitiska programmet.
Blekingetrafiken uppger med anledning av motionen ovanstående:
I gällande avtal med de berörda entreprenörerna kräver Blekingetrafiken att
förarna skall ha genomgått utbildning i första hjälpen, hjärt/lungräddning och
brand/räddning trafiksäkerhet samt handikappförståelse och lyftteknik.
Utbildningar enligt Blekingetrafikens krav har genomförts hos bland annat Röda
Korset och Emmaboda Trafikövningsplats AB.
I Röda Korsets utbildning Färd med omtanke för färdtjänstchaufförer ges
deltagarna kunskaper och färdigheter i bemötande och omhändertagande vid
transport av funktionshindrade. Utbildningen innehåller följande delmoment:
Första hjälpen, Hastigt insjuknande, Afasi, Demens, Funktionshindrade,
Bemötande, Lyft samt förflyttningar, Inlevelseövningar och
Tillämpningsövningar.
Forts

§ 38 forts
Förslag till yttrande över motion KS 2004.65.737 ifrån
Sverigedemokraterna gällande utbildning av fordonsförare vid färdtjänst
Utbildningen hos Emmaboda trafikövningsplats AB omfattar delmomenten:
Teoretisk och praktisk utbildning i risktänkande, körning på halt underlag,
hjärt/lungräddning och brandräddning.

23 juni 2004
Det är Blekingetrafikens uppfattning att entreprenörerna uppfyller de krav som
ställts i de tecknade avtalen för att på ett säkert, ändamålsenligt och tryggt sätt
kunna genomföra resorna för färdtjänstkunderna i Blekinge.
Handikappnämnden upphandlar resor till/från daglig verksamhet. I avtalet med
entreprenören ställer handikappnämnden krav på att förarna ska vara utbildade
för ändamålet och vara väl förtrogna med funktionshindrade personer och ta
hänsyn till de speciella behov som finns.
I enlighet med ovan redovisad utbildning avseende färdtjänst och resor daglig
verksamhet, anser handikappförvaltningen att erforderlig utbildning föreligger
för att utföra uppdraget.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden föreslår
kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

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

Diarie
Ledngr
OC

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

Diarie
Ledngr
Kurator

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

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

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

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

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

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

Diarie

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

Diarie
Ledngr

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

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

8 september 2004

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

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

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare ersättare

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

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

Paragraf: 49-55

september 2004 anslagits på kommunens
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8 september 2004

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

Dnr

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

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

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

8 september 2004

11

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

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

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

Beslutande

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

Sekreterare

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

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Övriga deltagare ersättare

Övriga närvarande tjänstemän

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

Paragraf: 56-63

oktober 2004 anslagits på kommunens

2

29 september 2004

§ 56
Presentation av handikappförvaltningens olika verksamheter korttidsfamiljer och familjehem
Områdeschef Rita Kihlström och kurator Linnea Haraldsson informerar
handikappnämndens ledamöter och ersättare om sina respektive verksamheter.
Meningen är att handikappförvaltningens alla verksamheter ska presenteras
under hösten och våren.
Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Diariet
Ledn gr
OC

Dnr

§ 57
Förslag på sammanträdestider år 2005
Handikappförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för
handikappnämnden år 2005.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2005.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

___________________

Diariet

Dnr
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29 september 2004
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Kf
Ledn gr
OC

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

29 september 2004
Diariet
Kled
Ledn gr
OC

6

Dnr

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

Dnr

29 september 2004
Ledn gr
OC

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

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

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

29 september 2004
Diariet
Ledngr
OC

Dnr

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

9
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§ 63
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:

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

3 november 2004

1

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

3 november 2004

Plats och tid

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

Beslutande

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

Sekreterare

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

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Maj Olsson

Övriga deltagare ersättare

Övriga närvarande tjänstemän

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

Paragraf: 64 – 74

november 2004 anslagits på kommunens

2

3 november 2004

3

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

3 november 2004
Diariet
Ledn gr
OC

4

Dnr

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

3 november 2004
Dnr

§ 66
Förslag till beslut om avgifter och taxor för Handikappnämnden år 2005
Handikappnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2004-09-08 att inte fatta beslut
om taxor och avgifter för 2005.
Anledningen var bl a att utreda avgiften för korttidsvistelse, samt avvakta
äldrenämndens beslut om avgifter i enlighet med Socialtjänstlagen.
Handikappförvaltningen har upprättat ett dokument med nivån på avgifter för
2005.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat dokument på avgifter för 2005, samt
att avgiftsförändringarna träder i kraft fr o m 2005-01-01.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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Dnr
Ledngr
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Dnr

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

3 november 2004

§ 67 forts
Utredning om matavgifter vid korttidsvistelse
Handikappförvaltningen föreslå handikappnämnden föreslår
kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med utredningens förslag ändra taxan för matavgifter vid
korttidsvistelse med tre åldersintervaller, samt
att ändringen av mattaxan träder i kraft fr o m 2005-04-01.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
___________________

Diarie
Ledngr
OC

Dnr 2004.0475.029
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3 november 2004
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§ 68
Förslag till beslut om riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort
Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer och rutiner
för anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort inom Karlskrona
kommuns nämnder.
I sitt beslut anmodar kommunfullmäktige respektive nämnd att göra erforderliga
anpassningar av riktlinjer och rutiner med bibehållna intentioner, samt att implementera regelverket i verksamheten.
Handikappförvaltningen har anpassat det kommunövergripande dokumentet för
förvaltningens verksamheter och dess personal, vilka anskaffar och använder bil
samt bensinkort.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättat och redovisat dokument om riktlinjer och rutiner för
anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diarie
Ledngr
OC

3 november 2004

9

§ 69
Rapport budgetuppföljning per den 30 september
Ekonom Helen Wolf ger en muntlig information om hur det ekonomiska utfallet
är den 30 september 2004. Sammantaget för år 2004 beräknas underskottet bli ca
– 1,9 mkr, vilket är en försiktig prognos.
Nästa budgetuppföljning sker per den 31 oktober.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

3 november 2004

10

Dnr

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

3 november 2004
Dnr 2004.0410.108

§ 71
Beslut från länsstyrelsen
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om det beslut länsstyrelsen i
Blekinge län lämnat med anledning av anmälan mot handikappnämnden.
Länsstyrelsen har inte kunnat finna några brister i handikappförvaltningens
information till berörda.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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3 november 2004
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Dnr 2004.0463.740

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

3 november 2004

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

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

1

15 december 2004
Plats och tid

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

Beslutande

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

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

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maj Olsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

Paragraf: 75 – 84

___________________
Maj Olsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 21 december 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark

2

15 december 2004

3

Diarie
KF
Ledngr
ÄN

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

15 december 2004

§ 75 forts
Transport av avliden från särskilt boende
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna föreslagen rutin för transport av avlidna från särskilt boende, samt
att delegera till förvaltningschefen att besluta ersättningsanspråk om sådana
uppkommer på tidigare genomförda transporter efter samråd med
kommunjuristen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden hemställa
att kommunfullmäktige bemyndiga handikappnämnden att utifrån
självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek
Karin Landqvist (kd), Solveig Einarsdottir (v) och Sonja Andersson yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna föreslagen rutin för transport av avlidna från särskilt boende, samt
att delegera till förvaltningschefen att besluta ersättningsanspråk om sådana
uppkommer på tidigare genomförda transporter efter samråd med
kommunjuristen.
att kommunfullmäktige bemyndiga handikappnämnden att utifrån
självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek.
____________________

Diarie
Ledn gr
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15 december 2004

5

KF

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

15 december 2004

6

Budgetuppföljning per den 31 oktober.
Företrädesvis återfinns denna verksamhet inom psykiatrin. Att ta bort
verksamhet helt är inte alls tillämpbart inom LSS verksamheten. Endast någon
enstaka verksamhet som inte har stöd utifrån LSS eller SoL skulle kunna
ifrågasättas.
Att omedelbart vidta kostnadsminskande åtgärder i handikappnämndens budget
för att till årets slut få balans bedöms inte som möjligt. Nämnden torde inrikta
sig på att försöka minimera underskottet genom en tidigareläggning av vissa
tidigare beslutade åtgärder, samt hoppas på att oförutsedda volymökningar inom
i första hand LASS området blir ett minimum.
Handikappförvaltningen föreslår därför till nämnden att till kommunfullmäktige
anhålla om full kompensation för vid årets slut redovisade volymökningar.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 oktober, med tillhörande
prognos för årets utfall
att uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet för år 2004,
att handikappnämnden till kommunfullmäktige anhåller om full kompensation
för vid årets slut redovisat negativ resultat, samt
att förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta Försäkringskassan för att få till
stånd kortare handläggningstider avseende ekonomisk ersättning för personlig
assistens.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 77
Förslag till beslut avseende internbudget för år 2005.
Ekonom Helen Wolf informerar om att:
årsarbetspriset för dagpersonal 400 500 kronor
Årsarbetspriset för nattpersonal 469 300 kronor
Årsarbetspriserna är baserade på en lön om 17 651 kronor i månaden (exkl OB)
samt full vikarieersättning i 36,5 dagar.
Årsarbetspriset (dag och natt) har sedan reducerats med 1 600 kr för att
finansiera en tjänst som bemanningsansvarig, enligt av nämnden fastställd
budget. Dessutom är en höjning av personalomkostnaderna (PO) från 41,80 % år
2004 till 42,18 % år 2005 aviserad. Förvaltningen har i sin internbudget inte
räknat med denna höjning då den dels inte är fastställd dels förutsätter
förvaltningen full kompensation för denna höjning.
Handikappnämnden har i sin tilläggsbudget för 2005 prognostiserat, dock inte
balanserat, nettovolymökningar till en summa av 4,0 Mkr. Upprättad
sammanställning över årets ej planerade volymökningar visar, per den 30:e
november på en verklig ej balanserad volymökning motsvarande 5 788 Mkr.
Volymökningarna har tidigare kommenterats i de månatliga
budgetuppföljningarna.
Förvaltningen har till fullo nyttjat reserven på 1,9 Mkr, som ju var avsedd för
oförutsedda behov och för ökat handlingsutrymme under löpande budgetår, för
att balansera en minskning av nämndens budgetram om 2,2 Mkr.
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
I de fall en verksamhet har förts fel har detta korrigerats och kostnaderna
kommer nu att föras på korrekt verksamhet.
Budgetramen för år 2004, innan pris – och lönekompensation, kommer att uppgå
till 189 327 tkr och fördelningen mellan verksamheterna föreslås enligt bilaga1.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för 2005 uppgår till 195 119
tkr., vilket innebär att föreslagen internbudget överskrider tilldelad budgetram
med 5 340 tkr, efter kompensation för upphandlade tjänster.
Forts
§ 77 forts
Internbudget för år 2005.
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Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad internbudget för 2005 under följande förutsättningar:
att förvaltningen får i uppdrag att till handikappnämndens nästa sammanträde
återkomma med förslag till åtgärder för att 2005 års internbudget skall vara i
balans.
att till kommunfullmäktige begära kompensation för årliga prisstegringar som ej
bedrivs i egen regi.
att handikappnämnden fastställer att den avsatta reserven om 1 900 tkr används
för att balansera en minskad budgetram om 2 200 tkr.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 78
Förslag till yttrande över finansiell samordning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om att handikappnämnden har
beretts möjlighet att yttra sig över förslag till finansiell samordning i Blekinge
Bakgrunden är att Landstinget och försäkringskassan i Blekinge har i dialog med
kommuner och länsarbetsnämnd genomfört en förstudie avseende finansiell
samordning i Blekinge. Förstudien beskriver förutsättningar för att starta
finansiell samordning, samt dagens samverkan i Blekinge.
Förstudien skall ligga till grund för ställningstagande och beslutsunderlag till en
eventuell finansiell samordning inom Blekinge län. Allt i syfte att återföra
människor i arbete.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att man antar upprättat yttrande avseende ”Finansiell samordning i Blekinge”,
som sitt eget.
att yttrandet översänds till kommunledningsförvaltningen.
Karin Landqvist (kd), Sonja Andersson (s) och Solveig Einarsdottir (v) yrkar
bifall till förvaltningens förslag.
Anders Ovander (m) ställer sig bakom förvaltningens förslag om ett
samordningsförbund för Karlskrona kommun, men yrkar att detta bör endast
vara inledningsvis och att strävan bör vara mot ett gemensamt
samordningsförbund för hela länet.
Handikappnämnden beslutar således
att man anta upprättat yttrande avseende ”Finansiell samordning i Blekinge”,
som sitt eget och att man beaktar Anders Ovanders yrkanden, samt
att yttrandet översänds till kommunledningsförvaltningen.
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§ 79
Yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar att detaljplan för del av Pollux 32
är utställd under perioden 22 november - 17 december 2004.
En ny detaljplan syftar till att möjliggöra byggande av bostäder i ett centralt och
attraktivt läge på Trossö.
Planområdet är beläget inom den sydvästra delen av Trossö, på området
Västerudd och begränsas av Norra Skepparegränd och Kockums
kontorsbyggnad. Inom planområdet finns två mindre befintliga bostadshus.
Inom kv Pollux föreslås 6 nya stadsradhus mellan de befintliga bostadshusen.
Stadsradhusen föreslås uppföras i två våningar + takvåning med takterass.
Dessutom avses de befintliga bostadshusen att rustas upp och sammanslagning
till större lägenheter än de befintliga kan bli aktuellt. Bostadshusen saknar idag
hiss.
Planområdet har en stor nivåskillnad mot norr (cirka 5 m), ned till
Amiralitetsgatan. Denna tas upp genom en brant backe längs med Styrmansgatan
och en trappa vid Skepparegatan.
Inom Trossö finns god tillgång till service i form av butiker, bibliotek,
kollektivtrafik, förskola och skola etc.
Handikappförvaltningens synpunkter från samrådskedet kvarstår angående
detaljplanen för del av Pollux 32.
I bygglagstiftningen och i Boverkets olika föreskrifter är den bärande tanken att
alla bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga och
användbara.
Handikappförvaltningen är med anledning av ovanstående principiellt tveksam
till nybyggnad av radhus i tre plan (två våningsplan + takvåning med takterass).
I detaljplanen bör även tas upp hur tillgängligheten till och inne i de befintliga
bostadshusen ska lösas.
Handikappförvaltningen anser att även dessa bör bli tillgängliga och användbara
för personer med olika funktionshinder i samband med en ombyggnad.
Även om det finns kollektivtrafik nära planområdet så kommer det innebära
problem för personer med nedsatt rörelse- och gångförmåga att använda sig av
den.
Det krävs att en person måste klara av att gå i den branta backen längs med
Styrmansgatan för att kunna utnyttja kollektivtrafikens bussar. Forts
§ 79 forts
Yttrande över detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona
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kommun, Blekinge Län.
Alternativet att gå via Varvsgatan innebär en omväg för boende och besökare. I
samrådshandlingarna uppges att denna medför en längre gångväg på cirka 450
m, vilket är en betydande sträcka när en person har nedsatt gångförmåga.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att antar yttrandet som sitt eget.
Solveig Einarsdottir (v) och Sonja Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Anders Ovander (m) föreslår att handikappnämnden ej ska ha något att erinra
avseendeutformning av radhusens inre och yttre miljö, utan gällande PBL skall
råda. Ytterst bör de boende själva får bestämma hur tillgängligheten skall vara.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till yttrande mot Anders
Ovanders förslag.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att antar yttrandet som sitt eget.
Karin Landqvist, Anders Ovander, Ann-Charlotte Löfvenberg, Lena Hjorth, Maj
Olsson, Christer Frinäs, Gerd Sjögren, Jan Spjuth och Lennart Hansson reservera
sig i förmån för eget förslag.
____________________
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§ 80
Information angående nytt regelsystem för sjukskrivningar.
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att det ligger en proposition
avseende drivkrafter för minskad sjukfrånvaro.
Som innehåller följande:
Medfinansiering av kostnader för sjukpenningen,
Sänkning av sjukförsäkringsavgiften,
Ändring i sjuklönelagen- 14 dagars sjuklön införs,
Ändring i AFL- sjukpenningnivån återställs till 80%.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 81
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2004-12-01.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2004.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2004.
d) Förslag till beslut om utdelning ur Krister Nilsson fond.
e) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Yttrande över detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m.fl.
Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över förändring av detaljplan (byggnadsplan) för
Fredriksdalsområdet (N8/1958), (Fastställd av Länsstyrelsen 1958.04.18)
Nättraby, Karlskrona Kommun, Blekinge Län.
h) Yttrande över planprogram för del av Lampan 2,3 m.fl, Karlskrona Kommun,
Blekinge Län.
i) Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Aspö 5:57, Karlskrona
Kommun, Blekinge Län.
j) Yttrande över detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona
Kommun, Blekinge Län.
k) Attestlista 2004-01-01.
l) Internhyreskontrakt för lokal.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 82
Meddelanden.
Kommunstyrelsen
Revisionsrapport FH-2004. Kommunens jämställdhetsarbete.
Kommunfullmäktige
§ 130 Kommunala val.
§ 135 Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
§ 136 Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 144 Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och
medborgarförslag som besvarade.
Revisionen
Revisionsrapport FE-2004. Granskning av äldre- och handikappomsorgens
styrning och planering.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Dom 2004-11-01 mål nr 66-04.
Beslut 2004-11-08 diarienummer 701-6551-04
Beslut 2004-11-15 diarienummer 701-3836-04
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och
funktionshindrade i Blekinge Län 2004.
Socialstyrelsen
SOSFS 2004:8 Läkemedlesassisterad underhållsbehandling vid opiatberonde.
SOSFS 2004:9 Upphävande av allmänna råd om hälsoskydd vid tillfälligt
boende.
SOSFS 2004:10 Villkorslöst erkännande av behörighetsbevis för viss hälso- och
sjukvårdspersonal med utbildning från annat EES-land.
SOSFS 2004:11 Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården,
tandvården .
Svenska kommunförbundet
2004:65 Stöd till personer med funktionshinder som studerar vid folkhögskolor,
universitet och högskolor
2004:67 Planering av boende för personer med funktionshinder.
2004:70 Biobankslagen- Lag som i vissa situationer gäller vid provtagning inom
hälso- och sjukvården.
2004:71 Budgetpropositionen för år 2005.
2004:81 Dosexpeditionen av läkemedel via Apoteket AB.
Forts
§ 82 forts
Meddelanden.
2004:83 Ersättningar till familjehem för barn och vuxna samt kontaktfamiljer för
år 2005.
2004:84 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2005.

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

