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

Plats och tid

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

Beslutande

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

tjg ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Kerstin Nilsson

Utses att justera

Karin Landqvist

Sekreterare

__________________
Kerstin Nilsson

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Karin Landqvist

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

Paragraf: 10 – 15

mars 2006 anslagits på kommunens
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22 mars 2006
Diariet
Ledn gr

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

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

Dnr

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

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

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

8

22 mars 2006

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

1

24 maj 2006

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

Plats och tid

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

Beslutande

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

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

tjg ersättare

Christer Frinäs (M)
Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anita Seaberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Anita Seaberg

Paragraf: 26 –33

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

Dnr

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

4

24 maj 2006
Diariet
Ledn gr
OC

Dnr

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

5

24 maj 2006
Diariet
Ledn gr
KLF

Dnr 2006.0177.701

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

Diariet

Dnr:
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24 maj 2006
Ledngr
IT-samord
OC

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

Dnr

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

Diariet
Ledn gr

Dnr
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24 maj 2006
OC
§ 31
Redovisning av enkäter och intervjuer avseende uppföljning av
handikappnämndens mål år 2005.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om utvärdering av
handikappnämndens målprogram 4 byggstenar för att forma ett samhälle för
alla som nu har genomförts för tredje året i rad. Femtio personer på särskilt
boende har lottats ut för intervju, fyrtiofem intervjuer har genomförts. Enkäter
har skickats till personer med personlig assistans och till personer som har
kontaktperson och bor i eget boende. Enkäter har även gått ut till vårdnadshavare
som vårdar barn och ungdomar med funktionshinder, samt till
handikappföreningar. Förutom dessa har även enkäter gått ut internt till den egna
organisationen med frågor om man uppfyllt de mål som formulerats för
respektive verksamhet.
Resultatet visar även detta år att områden som förtroende, bemötande, insatser,
delaktighet, daglig verksamhet och HSL-insatser fortfarande ligger högt och i
nivå med eller över de fastställda målen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna redovisningen,
att i samband med handikappnämndens budgetberedning för 2007 anpassa
målen utifrån tilldelad budgetram, samt
att föreslå handikappförvaltningen att upprätta handlingsplaner i de fall
utvärderingen visar att handikappnämndens mål ej uppfyllts.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Solveig Einarsdottir (v) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en
återkoppling till brukarna.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna redovisningen,
att i samband med handikappnämndens budgetberedning för 2007 anpassa
målen utifrån tilldelad budgetram, samt
att föreslå handikappförvaltningen att upprätta handlingsplaner i de fall
utvärderingen visar att handikappnämndens mål ej uppfyllts.
att förvaltningen får i uppdrag att göra en återkoppling till brukarna.
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24 maj 2006

§ 32
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-05-11.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april.
c) yttrande angående överklagat beslut till Länsrätten.
d) preliminär tidplan för budgetarbetet inför år 2007-2009.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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24 maj 2006

§ 33
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 48 Befolkningsprognos 2006 - 2015.
Kommunfullmäktige
§ 53 Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006.
§ 56 Ändring av tidigare beslut om ersättning till kontaktpersoner inom
handikappomsorgen.
§ 60 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2006.
Kommunala handikapprådets AU
2006-04-11 c) synpunkter angående Tillgänglighetsguiden.
Länsstyrelsen Blekinge län
Begäran om uppgifter angående riktlinjer för LSS-insatser.
Kommunstyrelsen
____________________

1

6 september
2006
Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 6 september 2006.
§ 41 Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och plan för 2008-2009.
§ 42 Förslag till beslut om genomförande plan för daglig verksamhet och sysselsättning.
§ 43 Förslag till beslut avseende handlingsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
§ 44 Förslag till beslut avseende förnyat direktiv för arbete med ombyggnad Ringöhemmet.
§ 45 Förslag till beslut avseende ekonomisk avrapportering per den 31 juli 2006.
§ 46 Delegeringsbeslut
§ 47 MEDDELANDEN
____________________
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6 september
2006
Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
ledamöter

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

tjg ersättare

Jan Spjuth (KD)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

Anders Nordberg, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Kerstin Andersen

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Kerstin Andersen

Paragraf: 41-47

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

Dnr

§ 41
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för
handikappnämnden år 2007 och plan 2008-2009.
Förslaget presenteras som ett huvudförslag med beslutssatser, samt bilagor.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden för egen del besluta
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2007 samt respektive planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2006 som får
helårseffekt 2007, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2007, 2008 och 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 600 tkr för år 2007, samt planer för åren 2008-2009
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2007 samt planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2007,
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2007-01-01,
att godkänna upprättat förslag om utredning enligt punkt 20,
att förvaltningen skall återkomma till nämndens novembermöte med
konsekvensanalys avseende införande av EU:s arbetstidsregler, samt
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§ 41 forts
Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
att det tillfälliga intagningsstopp på Ringöhemmet som nämnden beslutade om
vid budget 2006 fortsättningsvis får råda tills dess att ombyggnaden är
färdigställd.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige hemställa;
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden, i
enlighet med upprättat grundförslag, bilaga A, för år 2007 med 3 907 tkr, för
2008 med 10 037 tkr och för 2009 med 10 613 tkr,
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat tilläggsförslag, bilaga B, för år 2007 med 7 407 tkr, för
2008 med 16 537 tkr och för 2009 med 20 113 tkr,
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2007 med
600 tkr, samt planer för åren 2008 –2009 med vardera 500 tkr och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram,
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2008 och 2009
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget,
att from 2007-01-01 besluta om förändrade avgifter för mat korttidstillsyn enligt
upprättat förslag bilaga E, samt
att i enlighet med förslag om upphandling av Resor Daglig Verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen.
Jan Spjuth (KD) överlämnar den borgliga alliansens förslag till budget med 15
punkter, samt reserverar sig mot förvaltningens förslag till budget.
Bilaga 6
Solveig Einarsdottir (V) yrkar att förvaltningens förslag i andra stycket avseende
införande av EU:s arbetstidsregler, ändras till För att genomföra
arbetstidsreglerna bör samtliga scheman ses över inför genomförandet den 1
januari 2007. Det är av stor vikt att också pröva samverkan med gemensam
schemaläggning för de verksamheter som befinner sig i ett närområde som
Lyckeby, Rödeby, Nättraby, Trossö-Mellanstaden och i framtiden Jämjö, samt
att näst sista meningen i sista stycket, under samma rubrik styks.
Forts
§ 41 forts
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
Solveig Einarsdottir (V) yrkar även att handikappnämnden beslutar att i
budgeten 2007 avsätta ytterliggare 100 tkr för kompetensutveckling och att det
läggs in i grundbudgeten och ökar obalansen om 3 907 tkr med ytterliggare 100
tkr.
Ordförande ställer proposition på alliansens förslag till budget mot
förvaltningens förslag till budget, med Solveig Einarsdottirs tilläggsyrkande,
samt förslag till ny att-sats.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag
och Solveig Einarsdottirs tilläggsyrkande, samt förslag till ny att-sats.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna, i enlighet med bilaga A, upprättat förslag till grundbudget för
handikappnämnden under år 2007 samt respektive planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna, i enlighet med bilaga B, upprättat förslag till tilläggsbudget för
handikappnämnden avseende volymökningar uppkomna under 2006 som får
helårseffekt 2007, samt uppkomna oförutsedda och opåverkbara volymökningar
under 2007, 2008 och 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga C, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 600 tkr för år 2007, samt planer för åren 2008-2009
med
vardera 500 tkr och att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga D, för
år 2007 samt planer för åren 2008 – 2009,
att godkänna i enlighet med bilaga E, upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2007,
att samtliga förslag till förändringar avseende taxor och avgifter träder i kraft
from 2007-01-01,
att godkänna upprättat förslag om utredning enligt punkt 20,
att förvaltningen skall återkomma till nämndens novembermöte med
konsekvensanalys avseende införande av EU:s arbetstidsregler,
att det tillfälliga intagningsstopp på Ringöhemmet som nämnden beslutade om
vid budget 2006 fortsättningsvis får råda till dess att ombyggnaden är
färdigställd,
Forts
§ 41 forts
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Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2007 och planer
för 2008-2009.
att förvaltningens förslag i andra stycket avseende införande av EU:s
arbetstidsregler, ändras till För att genomföra arbetstidsreglerna bör samtliga
scheman ses över inför genomförandet den 1 januari 2007. Det är av stor vikt att
också pröva samverkan med gemensam schemaläggning för de verksamheter
som befinner sig i ett närområde som Lyckeby, Rödeby ,Nättraby, TrossöMellanstaden och i framtiden Jämjö, samt att näst sista meningen i sista stycket,
under samma rubrik styks, samt
att handikappnämnden beslutar att i budgeten 2007 avsätta ytterliggare 100 tkr
för kompetensutveckling och att det läggs in i grundbudgeten och öka obalansen
om 3 907 tkr med ytterliggare 100 tkr.
Handikappnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden, i
enlighet med upprättat grundförslag, bilaga A, för år 2007 med 4 007 tkr, för
2008 med 10 137 tkr och för 2009 med 10 713 tkr,
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat tilläggsförslag, bilaga B, för år 2007 med 7 507 tkr, för
2008 med 16 637 tkr och för 2009 med 20 213 tkr
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga C, för år 2007 med
600 tkr, samt planer för åren 2008 –2009 med vardera 500 tkr och att
kapitalkostnaden skall finansieras inom nämndens ram.
att ett principbeslut fattas om planering av gruppboenden för 2008 och 2009
enligt upprättat förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga D, samt
finansiering i enlighet med förslag i grundbudget.
att from 2007-01-01 besluta om förändrade avgifter för mat korttidstillsyn enligt
upprättat förslag bilaga E, samt
att i enlighet med förslag om upphandling av Resor Daglig Verksamhet erhålla
full priskompensation för eventuell prisökning orsakad av den nya
upphandlingen.
Jan Spjuth, Anders Ovander, Ann-Charlott Löfvenberg, Lena Hjorth, Mikael
Lejdeby och Maj Olsson reservera till förmån för eget förslag.
____________________
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§ 42
Förslag till beslut om genomförandeplan för Daglig verksamhet och
Sysselsättning.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om handikappnämndens beslut
2005-02-05, i samband med att utredningen om Daglig verksamhet förelades
nämnden, att en genonomförandeplan skulle upprättas, där såväl organisatoriska,
ekonomiska som personella faktorer konsekvensbeskrevs.
Genomförandeplanen har efter färdigställande från förvaltningen, förhandlats av
de fackliga organisationerna, samt varit ute på remiss till berörda myndigheter
och intresseorganisationer.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna genomförandeplanen och uppdrar till förvaltningen att verkställa
denna enligt upprättad tidsplan, samt
att de merkostnader som uppstår för genomförandet utöver befintliga
budgetmedel, tas upp i budget 2007 och 2008.
Handikappnämnden beslutar enligt handikförvaltningens förslag.
____________________
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§ 43
Förslag till handlinsplaner med anledning av resultat från utvärdering av
handikappnämndens mål.
Verksamhetschef och myndighetschef har fått i uppdrag att beskriva i
handlingsplaner hur man utifrån värderingen av målen, de fyra byggstenarna,
vidtar åtgärder i de fall där resultat av utfästelserna inte kom upp i fastställd
nivå.
I upprättade handlingsplaner framgår hur och vilka åtgärder som blir aktuella,
när dessa skall genomföras, samt vem som är ansvarig för genomförandet.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättade handlingsplaner avseende åtgärder i utvärderingen av
effektmålen i De fyra byggstenarna.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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Förslag till förnyat direktiv för arbete med ombyggnad av Ringöhemmet.
Handikappnämnden har den 26 april 2006 återremitterat ärendet.
Förvaltningschef Anders Nordberg informerar om upprättade och redovisade
handlingar för ombyggnad av nuvarande icke fullvärdiga rum till fullvärdiga
lägenheter, samt komplettering av biytor/funktioner i den s.k. annexbyggnaden.
Orsaken till återremitteringen av ärendet, var i första hand den förändrade och
oklara kostnadsberäkning som innebar en ökad byggkostnad från kalkylerade 3,5
mkr till cirka 9 Mkr! Den ökade byggkostnaden innebar för
Handikappnämndens del en ökad hyra från 360 tkr till 690 tkr/år
Karlskronahem fick i uppdrag att ta fram en noggrannare kalkyl, samt
komplettera och förtydliga den ökade byggkostnaden för ombyggnaden av
annexdelen i Ringöhemmet. I början av juni 2006 återkom Karlskronahem med
en ny kalkyl. Än en gång visar det sig att kostnaden för ombyggnaden slutar
långt ifrån den tidigare kalkylerade summan om 3,5 Mkr och hamnar istället på
10,3 Mkr (inkl. moms).
Handikappförvaltningen tillsammans med Karlskronahem föreslår att nytt
direktiv ges för att ta fram ett förslag till fullvärdigt boende för psykiskt
funktionshindrade personer, vilket utgår i första hand från en ombyggnad av
nuvarande annexbyggnad i Ringöhemmet och i andra hand en kompletterande
nybyggnad inom Ringöhemmets område.
Kravspecifikationen tas fram av handikappförvaltningen och ligger till grund för
Karlskronahems förslag till en ombyggnad av Ringöhemmet. Om ovan förslag
till nytt direktiv antas i handikappnämnden, kan ett beslut tas i frågan vid
sammanträdet den 1 november 2006.
Handikappnämndens tidigare beslut om en ombyggnad av Ringöhemmet har
baserats på att den ökade driftkostnaden skall finansieras genom a). en mindre
personalbemanning, som en konsekvens av ett mindre antal boende på
Ringöhemmet samt b). att nuvarande centralkök läggs ner till förmån för
fullvärdiga lägenheter med köksdel.
Om antal personer boende på Ringöhemmet minskas från idag 31 till 20, samt
att centralköket läggs ner, innebär detta ett ökat driftkostnadsutrymme med cirka
1 mkr.
Handikappnämndens tidigare beslut om en ombyggnad under tiden augusti 2006
till januari 2007, med inflyttning januari/februari 2007 kan inte genomföras.
Forts
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Om ovan förslag till nytt direktiv antas i handikappnämnden den 6 september,
kan ett beslut tas i frågan vid sammanträdet den 12 december 2006, i det att
följande förutsättningar verkställs.
Handikappförvaltningens kravspecifikation skall vara Karlskronahem tillhanda
senast 2006-09-20.
Karlskronahem behöver därefter cirka två månader på sig att ta fram ett nytt
förslag, vilket innebär att ett förslag är handikappförvaltningen till handa senast
2006-11-20.
Ett beslut i handikappnämnden under december 2006, skall innebära en
byggstart under våren 2007 med ett färdigställande och inflyttning innan
årsskiftet 2007/2008.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem genomföra
ovan direktiv angående ombyggnad av Ringöhemmet.
Jan Spjuth (kd) yrkar återremiss med hänvisning till den borgerliga gruppens
budgetförslag.
Per-Anders Nygård (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, samt att ärendet
avgörs idag.
Ordförande ställer proposition på Jan Spjuths förslag på återremiss mot PerAnders Nygårds förslag till bifall på arbetsutskottets förslag, samt att ärendet
avgörs idag.
Ordföranden finner att handikappnämnden beslutat enligt Per-Anders Nygårds
förslag.
Handikappnämnden har således beslutat
att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem genomföra
ovan angivna direktiv angående ombyggnad av Ringöhemmet.
____________________
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§ 45
Ekonomisk avrapportering per den 31 juli 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
beräknas visa en negativ avvikelse från budget för år 2006 med ca 1 Mkr.
Prognosen för helår lämnas därmed oförändrad jämfört med delårsbokslut april
och budgetuppföljning maj.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att handikappnämnden godkänner upprättad avrapportering per den 31 juli, med
tillhörande prognos för årets utfall, samt
att handikappnämnden uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för
att minimera underskottet år 2006
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 46
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-08-22.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni.
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli.
d) Yttrande över detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona
Kommun, Blekinge Län.
e) Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:10 m.fl.
(Wämöstrand).
f) Yttrande över detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö
3:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g)Yttrande över detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av
Verkö 3:1 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
h) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:36 m.fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
i) Rapport avseende handikappförvaltningens verksamhets- och
myndighetsavdelning.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________
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§ 47
MEDDELANDEN
Kommunfullmäktige
§ 100 Beslut att ingå i ett finansiellt samordningsförbund samt val av ledamot
och ersättare i samordningsförbundets styrelse.
§ 101 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006.
§ 102 Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009.
Kommunstyrelsen
§ 129 Uppföljning av volontärbyrån.
§ 142 A Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar.
Äldrenämnden
§ 72 Information om handlingsplan för ökad tillgänglighet för
funktionshindrade.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2006-06-15 mål nr 1286-05 Rotel 2.
Dom 2006-07-07 mål nr 400-06 Rotel 3.
Länsstyrelsen i Blekinge Län.
Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till funktionshindrade i
Blekinge Län.
Förfrågan avseende verkställighet av dom. 2006-08-09, dnr 701-5356-06
Beslut 2006-08-15, dnr 701-196-2006
Beslut 2006-08-15, dnr 701-4198-2006
Rapport-anmälningar om missförhållanden år 2005.
Socialstyrelsen
SOSFS 2006:09 Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk
undersökning.
SOSFS 2005:10 Ändring i föreskrifter om allmänna råden (SOSFS 2002:13) om
assisterad befruktning.
Socialstyrelsen meddelandeblad
Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) i socialtjänstlagen.
§ 47 Forts
MEDDELANDEN
Parbogaranti-precisering av skälig levnadsnivå i socialtjänstförordningen
(2001:937) avseende särskilda boendeformer för äldre.
Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.
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Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 200:33 Förändringar i Försäkringskassans regelverk avseende
assistansersättning.
Cirkulär 2006:35 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt
sanktionsavgift.
Cirkulär 2006:37 Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla
servicetjänster åt äldre samt Parbogaranti införd i socialtjänstförordningen.
Cirkulär 2006:39 Kommunens ansvar vid sjukdomen hos ordinarie personlig
assistent.
Cirkulär 2006:50 LSS-utjämning 2007-prognos.
Cirkulär 2006:51 Timbelopp för LASS år 2007.
Cirkulär 2006:54 Beräkning av föräldras ersättning till kommunen för placerade
barn under 18 år.
Protokoll
Central samverkan
Central samverkansprotokoll 2006-06-14.
Blekinge FoU-enhet
Protokoll Blekinge FoU-enhet 2006-05-31.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2006-05-09.
Förtroendenämnden protokoll 2006-06-08.
____________________
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 27 september 2006.
§ 48 Förslag till beslut avseende riktlinjer för avrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL.
§ 49 Förslag till beslut avseende sammanträdestider för handikappnämnden 2007.
§ 50 Förslag till beslut avseende delårsbokslut för handikappnämnden per den 31 augusti 2006.
§ 51 Förslag till beslut avseende personalbokslut per den 31 augusti 2006.
§ 52 Rapport avseende insatser inom Miltonprojektet.
§ 53 Rapport avseende sammanställning av anmälningar om missförhållanden år 2005, Lex
sarah och 24 a § LSS.
§ 54 Avtackning av förvaltningschef Anders Nordberg
§ 55 Delegeringsbeslut
§ 56 MEDDELANDEN
____________________
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Plats och tid

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

Beslutande

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

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

tjg ersättare

Gunhild Arvö (FP)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Ovander

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

Paragraf: 48-56

___________________
Anders Ovander
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 oktober 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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§ 48
Förslag till beslut avseende rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen
angående icke verkställda beslut.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att enligt riksdagens beslut har
en lagändring i socialtjänstlagen (2001:453) 16 kap angående
rapporteringsskyldighet samt sanktionsavgift gällande icke verkställda beslut
(prop.2005/2006:115) samt lag om ändring i kommunallagen (9 kap 10§) trätt i
kraft gällande från och med 1 juli 2006.
Lagen innebär att det införs en rapporteringsskyldighet ( 16 kap § 6 f,g )gällande
icke verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL.
Rapportering ska ske till länsstyrelse, kommunens revisorer och
kommunfullmäktige.
Förvaltningen har upprättat ett förslag på rutiner avseende rutiner för
rapportering till länsstyrelse, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att tillämpa rutiner för rapporteringsskyldigheten enligt upprättat förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 49
Förslag till beslut avseende sammanträdestider för handikappnämnden för
år 2007.
Handikappförvaltningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 50
Förslag till beslut avseende delårsbokslut för handikappnämnden per den
31 augusti 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att anmäla att handikappnämndens
verksamhet (totalt) beräknas visa en negativ avvikelse från budget för år 2006
med ca 0,7 Mkr och att resultatet för årets första åtta månader uppgår till + 3,0
Mkr.
Per dags datum uppgår årets (2006 års) resultateffekt av nettovolymökningen till
ca 2 Mkr. Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit ytterligare
volymökningar om 0,3 Mkr, d.v.s. att i prognostiserat utfall är beaktat
volymökningar om 2,3 Mkr.
Förvaltningen redovisar även kostnader för avvikelse mot budget uppgående till
ca 4,1 Mkr för helår och 3,6 Mkr t.o.m. augusti månad.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med tillhörande
prognos för årets utfall, samt
att uppmanar förvaltningen att vidta lämpliga åtgärder för att minimera
underskottet år 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
Klef
OC

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

Diariet
Ledn gr

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

•
•

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

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

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

§ 55

11

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

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

1

1 november 2006

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

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

Beslutande

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

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

tjg ersättare

Anita Löfström (S)
Christer Frinäs ( M)

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

___________________
Lena Hjorth

Paragraf: 57-63

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

Dnr

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

Diariet
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Klef
Ledn gr

Dnr

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

tills vidare
tills vidare

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

Diariet
Ledn gr
Klef

Dnr

5
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OC
MAS

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

Diariet

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

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

Diariet
Ledn gr
Klef
OC

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

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

1

12 december 2006

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

2
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Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

tjg ersättare

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

Övriga deltagare ersättare

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

Övriga närvarande tjänstemän

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

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Lejdeby

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Birger Vernersson

Justerande

Paragraf: 64-69

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

Dnr 2006.121.751

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

Dnr:
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Ledngr
OC
KLF

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

Diariet
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Klef
Ledn gr

Dnr

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

