1

10 Januari 2007

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 10 januari 2007.
§1

Val av arbetsutskott till handikappnämnden för mandatperioden.

§2

Val av ordförande och vice ordförande i handikappnämndens arbetsutskott.

§3

Val av representanter samt ordförande till kommunala handikapprådet.

____________________
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10 Januari 2007

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 10 januari 2007, kl 09.00 – 09.25

Beslutande

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

Karin Landqvist (KD)
Lena Hjorth (FP)
Patrik Enstedt (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Annelie Svensson (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Martin Hedemo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Per Henriksson (SD)

Övriga deltagare ersättare

Marianne Franzen (M)
Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson ( C)
Ewa Lengstedt (S)
Per-Anders Nygård (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Christer Holmberg (S)
Nils Johansson (SD)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lena Hjorth

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Landqvist

Justerande

Paragraf: 1-3

___________________
Lena Hjorth
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 10 januari 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledn gr
KLF

Dnr 2007.0026.102

§1
Val av arbetsutskott till handikappnämnden.
Enligt handikappnämndens reglemente § 17, finns möjlighet att utse ett eller
flera utskott för beredning av nämndens ärende och handläggning av de
delegationsuppgifter som särskilt beslutas.
Antal ledamöter skall understiga halva antalet ledamöter i nämnden.
För mandatperioden 2007-01-01-2010-12-31 föreslås nämnden välja ett
arbetsutskott med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Bland ersättarna föreslås en ledamot inkallas vid varje ordinarie sammanträde
enligt rullande ordning.
Handikappnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i handikappnämndens AU enligt nedan:
ordinarie ledamöter
Karin Landqvist (kd)
Lena Hjorth (fp)
Anders Ovander (m)
Patrik Enstedt (s)
Anita Seaberg (s)

ersättare
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Bengt Jonsson (fp)
Håkan Lagergren (m)
Martin Hedemo (s)
Annelie Svensson (s)

att en ersättare inkallas enligt rullande ordning vid ordinarie sammanträde.
____________________
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Diariet
Klef
Ledngr

Dnr 2007.0027.102

§2
Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet.
Handikappnämnden beslutar:
att utse ordförande och vice ordförande enligt nedan:
Ordförande
Karin Landqvist (kd)
Vice ordförande
Lena Hjorth (fp)
____________________

Diariet
Ledn gr

Dnr 2006.0417.102
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Klef
Handikappsekr

§3
Val av representanter till kommunala handikapprådet.
Handikappnämnden beslutar:
Att utse ledamöter, ersättare och ordförande i kommunala handikapprådet enligt
nedan:
Ledamöter
Karin Landqvist (kd) ordförande
Patrik Enstedt (s)
____________________

Ersättare
Lena Hjorth (fp)
Anita Seaberg (s)
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7 februari 2007

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 7 februari 2007.
§ 4 Förslag till beslut avseende anmälan till Kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom
SoL.
§5

Handikappnämndens internbudget 2007.

§6

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006.

§7

Årsbokslut för år 2006.

§8

Personalbokslut för år 2006.

§9

Förslag till beslut avseende tillämpningsanvisningar avseende avgifter för insatser enligt
Socialtjänstlagen.

§ 10 Information om hantering av handikappnämndens ekonomi.
§ 11 Delegationsärende
§ 12 Meddelande
§ 13 Frågor
____________________
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7 februari 2007

Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 7 februari 2007, kl 09.00 – 11.20

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Karin Landqvist (KD)
Patrik Enstedt (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Jonsson (FP)
Fredrik Wallin (S)
Per-Anders Nygård (S)
Eva-Lotta Altwall (S)

Övriga deltagare ersättare

Marianne Franzen (M)
Gerd Sjögren (M)
Maj Olsson ( C)
Nils Johansson (SD)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, Ekonom
Mikael Jansson, personalsekreterare §§ 7-13 kl 09.30-11.20

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Enstedt

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Landqvist

Justerande

___________________
Patrik Enstedt

Paragraf: 4-13

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 13 februari 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet

Dnr 2007.0129.739

Ledn gr
KF

§4
Förslag till beslut avseende anmälan till Kommunfullmäktige av ej
verkställda beslut inom SoL.
Myndighetschef Ingrid Karlsson informerar om att till kommunfullmäktige (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
beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader
Vid rapporteringstillfället 061231 fanns 2 individbeslut som ej var verkställda.
Dessa beslut fanns även med vid tidigare rapporteringstillfälle 060930.
Enligt Länsstyrelsen skall upprepad rapportering ske med individuppgifter varje
kvartal till dess att beslutet verkställts.
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

Dnr 2007.0128.042
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Klf
Ledngr
OC
§5
Handikappnämndens internbudget år 2007.
Ekonom Helen Wolf informerar om att beloppen i text och tabeller är uttryckta i
2006 års prisnivå och lönenivå med ett undantagverksamheten personlig
assistans (vht 779), där 2007 års priser används.
Detta då de tekniska justeringarna av kommunbidraget i dagsläget inte är klara.
Kommunbidraget kommer att justeras enligt följande under år 2007.
Kompensation för ökade hyreskostnader tilldelas nämnderna fullt ut och med 1
% prisstegring på varor och tjänster i övrigt. Kompensationen för prisstegring
kommer att vara något högre för vissa köp av tjänster, exempelvis för köp av
verksamhet från privata assistansföretag (4,1 %). Vidare lämnas kompensation
för höjningen av PO med 0,14 procentenheter, samtidigt som nämndens
bortfallande av kostnader för medfinansiering i sjukförsäkringen, 585 tkr räknas
av.
Dessutom kommer intäkterna att räknas upp med en generell procentsats,
sannolikt 2 %.
I det nu tilldelade kommunbidraget har hänsyn tagits till extra kompensation för
verksamheten personlig assistans samt för reducering av kostnader för
medfinansieringen i sjukförsäkringen.
Årsarbetspriset för dagpersonal 419 200 kronor
Årsarbetspriset för nattpersonal 491 200 kronor
Årsarbetspriserna är baserade på en lön om 21 600 kronor i månaden inklusive
OB-ersättning (22 100 kr för autismverksamhet och resurspersonal) samt
vikarieersättning i 36,5 dagar (16,5 dagar för daglig verksamhet och psykiatrins
sysselsättning). Kompensation för vikarie utgår med 90 % av ordinarie
personals lön.
Nettovolymökningarna inom LSS har under år 2006 varit modesta och för första
gången under handikappnämndens historia redovisas totalt sett en minskning i
antalet personer som har beslut enligt LSS.
Den enda insats enligt LSS där antalet beviljade insatser har ökat är personlig
assistans (vht 779) där merkostnaden för år 2007 uppgår till 425 tkr. Övriga
insatser beviljade enligt LSS redovisar volymminskningar eller oförändrad
efterfrågan. Störst minskningar redovisar verksamheterna familjehem och
korttidsvistelse.
Forts

§ 5 forts
Handikappnämndens internbudget år 2007.
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Förvaltningen har till fullo nyttjat reserven på 2 100 tkr, som ju var avsedd för
oförutsedda behov och för ökat handlingsutrymme under löpande budgetår, för
att balansera årets nettovolymökningar samt till delar kompenserat för
vårdtyngsökningar inom våra särskilda boenden i handikappomsorgen
Internbudgeten är i sin helhet en nettobudget. Samtliga intäkter har beaktats och
förts till den verksamhet de tillhör.
Budgetramen för år 2006, innan fullständig pris – och lönekompensation, uppgår
till 216 488 tkr och fördelningen mellan verksamheterna föreslås utgå.
Handikappförvaltningens förslag till internbudget för år 2007 uppgår till 216 488
tkr, vilket innebär att föreslagen internbudget överensstämmer med av
fullmäktige anslagna medel för verksamhetsåret 2007.
Handikappnämnden har i sin grundbudgetbudget för år 2007 aviserat ett
underskott om 4 Mkr samt i tilläggsbudgeten aviserat ytterligare underskott
motsvarande nettovolymökningarna under åren 2006 och 2007.
Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en ramutökning om 3 Mkr
dessutom finns i nämndens grundbudget en reserv avsatt om 2,1 Mkr för
verksamhetsförändringar. Då nämndens reserv föreslås tas i anspråk kan
nämnden lämna en balanserad internbudget även beaktat resultateffekten av
2006 års nettovolymökningar samt till delar kompensera verksamheten särskilda
boenden inom handikappomsorgen för ökad vårdtyngd.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att fastställa att den avsatta reserven om 2 100 tkr används
för att balansera nettovolymökningar och vårdtyngdsökningar under år 2006.
att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med budgeten för år 2008
redovisa konsekvenser av resursfördelningssystemet i handikappomsorgens
särskilda boenden.
att i övrigt godkänna upprättad internbudget för handikappnämndens
verksamhet år 2007.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
Diariet
Klf
Ledngr

Dnr 2006.0585.041
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OC

§6
Verksamhetsberättelse för år 2006
Handikappförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2006.
Verksamhetsberättelsen omfattar följande verksamheter:
Förvaltningschef, verksamhetschef, myndighetschef, områdeschefer, planeringsoch utredningssekreterare, handikappsekreterare, personalsekreterare, psykolog
och medicinsk ansvarig sjuksköterska.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledn gr
Klf
OC

Dnr 2007.0126.041
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§7
Årsbokslut för år 2006.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappförvaltningen har tagit fram
bokslut för verksamhetsåret 2006.
Föregående års siffror anges inom parentes.
Nämnden har för sin verksamhet erhållit kommunbidrag om 212 523 tkr
(200 345 tkr) och årets nettokostnad uppgår till 210 743 tkr (197 662 tkr).
Avvikelsen mot budget är således + 1 780 tkr (+ 2 683 tkr).
Investeringarna har under året uppgått till 104 tkr (582 tkr).
Semesterlöneskulden fortsätter att växa och uppgår vid årets slut till 10 860 tkr
(10 416 tkr) dock har ökningstakten, för andra året i rad, minskat jämfört med
föregående år från 6% till 4%.
I tidigare prognoser har förvaltningen prognostiserat en positiv budgetavvikelse
med 0,5 Mkr
Resultat har blivit drygt 1,3 Mkr bättre och de positiva avvikelserna mot tidigare
prognoser förklaras huvudsakligen av följande tre poster:
Tjänsteköp ÄF (vht 771,772,773,776)
+ 400 tkr
Daglig verksamhet (vht 793)
+ 600 tkr
Kiselvägen lägre uppstartningskostnader (vht 794)+ 200 tkr
Antalet hemtjänsttimmar har minskat ytterligare under årets två sista månader
liksom antalet dygn på korttidsboende. Hemtjänsttimmarna har successivt
sjunkit under året från en topp i maj på ca 2 500 timmar till knappt 1 700 timmar
under december månad. I korttidsboende har antalet dygn varierat från en topp i
augusti på 114 dygn ned till som lägst 6 dygn i november månad. Under årets
sista månader har kostnaderna för insatserna understigit budgeterade medel,
vilket förvaltningen inte vågat prognostisera med, därav har det uppstått en
positiv prognosavvikelse.
I daglig verksamhet har kostnad för plusjobbare felaktigt belastat verksamheten,
vilket inte uppmärksammats förrän i januari. Verksamhetens förklaring till det
positiva utfallet står att finna i svårigheten att vikariebesätta under sjukfrånvaro,
vilket inneburit påfrestningar på framför allt vår personal. Forts
§ 7 forts
Årsbokslut för år 2006.
Sammanfattningsvis kan konstateras att handikappnämnden redovisar ett år med
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volymminskningar inom LSS-området och volymökningar inom SoL-området
och då framförallt inom psykiatrin. Inom LSS-verksamheterna är
volymminskning inom insatsen korttidsvistelse noterbar. Beläggningen på
nämndens ”vuxenkortis” har varit anmärkningsvärt låg under hösten. En
utredning om korttidsverksamheten har påbörjats och kommer att redovisas för
nämnden under hösten.
Vi vill avsluta med att påpeka att en hög kostnadsmedvetenhet och effektivitet i
verksamheterna har varit med och medverkat till att nämnden för år 2006 kan
redovisa ett positivt resultat.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat årsbokslut för år 2006 samt översänder detsamma till
kommunstyrelsen.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
KLF
OC

Dnr 2007.0127.020
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§8
Personalbokslut 2006
Personalsekretare Mikael Jansson informerar om att 2006 år personalstatistik är
upprättad. Denna omfattar samtliga jämförande siffror för åren 2005 och 2004.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden beslutar
att godkänna upprättat personalbokslut för år 2006.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningen förslag.
____________________

Diarie
Ledngr
OC
ÄN

Dnr 2007.0034.706
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§9
Förslag till beslut avseende tillämpningsanvisningar avseende avgifter för
insatser enligt socialtjänstlagen.
Äldrenämnden har beslutat om ändringar av tillämpningsanvisningar för avgifter
inom äldreomsorgen som trädde i kraft 2007-01-01, 29 november 2006 § 125.
Handikappförvaltningen köper bland annat hemtjänstinsatser enligt SoL från
äldreförvaltningen.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att för sin del godkänna föreslagna förändringar enligt upprättat förslag, samt
att avgiftsförändringarna träder i kraft från 2007-01-01.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 10
Information om hantering av handikappnämndens ekonomi.
Ekonom Helen Wolf informerar om handikappnämndens ekonomiska
förutsättningar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 11
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2006-12-12.
b) arbetsutskottets protokoll 2007-01-23
c) biståndsbeslut från Myndighetskontoret december.
d) beslutsärende, utökning av ledsagning enligt 1:3, 7 och 9:3 LSS
e) beslutsärende, ansökan om hemtjänst för personliga insatser såsom
och stödbehov enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §.
f) förslag till beslut avseende rapportering till Länsstyrelsen i Blekinge Län
och revisorer av ej verkställda beslut enligt SoL.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

§ 12
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 240 Förslag till ställningstagande om ändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården.
§ 12 Förslag till internationell handlingsplan frö Karlskrona kommun.
§ 13 Förutsättningar för investeringstillstånd skall kunna prövas av
komunstyrelsen.
Kommunfullmäktige
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§ 168 Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud
till Sveriges kommuner och landsting.
§ 171 Regler för ersättare.
§ 176 Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007.
§ 177 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2006.
§ 191 Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 197 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Beslut 2006-09-15, dnr 701-5356-06
Länsrätten i Blekinge Län
Beslut 2006-12-11, Dnr 701-7845-06.
Beslut 2006-12-13, Dnr 701-1444-06.
Socialstyrelsen
SOSFS 2006:15 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2003:13)
om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen.
SOSFS 2006: 21 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2002:1) om
uppgiftsskyldighet till patient registret.
SOSFS 2006: 22 Vaccination av barn.
SOSFS 2006: 23 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav
för sjuksköterskor vid föreskrivning av läkemedel.
SOSFS 2006: 23 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1)
om Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen
Meddelandeblad december 2006 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldreoch handikappomsorgen 2007.
Forts

§ 12 forts
MEDDELANDEN
Svenska kommuner och Landsting
Cirkulär 2006:79 Ändringar i Försäkringskassans regelverk avseende
assistansersättning.
Cirkulär 2006:85 Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid
utbildning på folkhögskola.
Cirkulär 2006:90 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorg 2007.
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Psykiatrisamordningen
Nyhetsbrev november 2006.
Blekinge FoU-nytt
Nyhetsbrev nr 2/2006
Protokoll
Central samverkan
Central samverkans protokoll 2006-12-06
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2006-11-29.
Förtroendenämndens protokoll 2006-12-07.
____________________

§ 13
Frågor
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Förvaltningschef Maria Persson informerar om att vid varje sammanträde
framöver, så kommer en områdeschef att komma och informera nämnden om sin
verksamhet efter ett upprättat schema.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

1

25 april 2007

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 april 2007.
§ 25 Förslag till beslut avseende nationella IT-strategin för vård och omsorg.
§ 26 Information om tidplan för budgetarbetet för år 2008.
§ 27 Anmälan till Kommunfullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom SoL 4
kap §.
§ 28 Förslag till beslut angående riskanalys avseende brandskydd på vissa av
handikappförvaltningen boenden/verksamheter.
§ 29 Besök av områdeschef.
§ 30 Val av ledamot till handikappnämndens arbetsutskott..
§ 31 Val av ledamot till kommunala handikapprådet.
§ 32 Meddelande
§ 33 Delegationsärende
____________________

2

25 april 2007

Plats och tid

Ellida, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 25 april 2007, kl 09.00 – 10.10

Beslutande

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

Karin Landqvist (KD)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Rolf Abrahamsson (S)
Anita Seaberg (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Franzen (M)
Maj Olsson (C)
Fredrik Wallin (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Ewa Lengstedt (S)
Per-Anders Nygård (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Nils Johansson (SD)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Jessica Andersson, områdeschef
Mats Persson, IT-strateg, kl 09.00-09.20 §§ 25
Inge Boman, planerings- och utredningssekretare kl 09.2509.35 §§ 28

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Landqvist

Justerande

___________________
Ann-Charlotte Löfvenberg

Paragraf: 25-34

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 april 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledngr
KLF
KS

§ 25
Nationella it-strategin för vård och omsorg
IT-strateg Mats Persson informerar om att startpunkten för en nationell itstrategi för vård och omsorg kan föras tillbaka till Dagmaröverenskommelsen
2004. Våren 2005 tillsattes en nationell ledningsgrupp för it i vård och omsorg. I
bakgrunden fanns dels en besvikelse över att it-stödet inte gett de förbättringar
man kunnat vänta sig, samtidigt som it-användningen kostat mer än beräknat –
men också en tro på de möjligheter till förbättringar och effektivisering som it i
vård och omsorg borde kunna innebära.
Den nationella it-strategin för vård och omsorg arbetar utifrån en vision:
- Med hjälp av ändamålsenligt it-stöd får alla patienter god och säker vård och
bra service
- Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till varje
patients behov
- It används som ett strategiskt verktyg i alla delar av vården och de samlade
vårdresurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt
Utifrån visionen har nationell it-strategi för vård och omsorg beslutat om 6
insatsområden som ska vara utgångspunkt för det praktiska genomförandet.
För Karlskronas del innebär den nationella it-strategin för vård och omsorg att
en dialog har inletts mellan Landstinget Blekinge och kommunen, och man har
därtill listat ett antal områden som aktivt ska bearbetas.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att föreslå Kommunstyrelsen att Karlskrona kommun antar den nationella itstrategin för vård och omsorg, samt
att för egen dela beakta strategin i sitt fortsatta arbete.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
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25 april 2007
Ledngr
KLF

§ 26
Förslag till tidplan för budgetarbetet 2008 och plan 2009 – 2010
Handikappförvaltningen har upprättat en tidplan för nämndens handläggning och
beslut om budget 2008 och plan 2009 – 2010.
I upprättad bilaga informeras om förvaltningens handläggning av det interna
budgetarbetet 2008 och plan 2009 – 2010.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad tidplan för budget 2008 och plan 2009 – 2010.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Diariet
Ledngr

Dnr 2006.0440.704
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25 april 2007
KF

§ 27
Förslag till beslut avseende anmälan till Kommunfullmäktige av ej
verkställda beslut inom SoL.
Till Kommunfullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts
inom 3 månader från beslutsdatum.
Motsvarande skyldighet gäller även beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader
Vi rapporteringstillfälle 070331 fanns 1 individbeslut som ej var verkställt.
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till Kommunfullmäktige.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Dnr
Ledngr
OC

Dnr 2007.0236.171
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§ 28
Genomförd riskanalys avseende bristfälligt brandskydd
Planerings- och utredningssekretare Inge Boman informerar om att vid
nämndens sammanträde 070320 redovisade kommunens fastighetsavdelning en
rapport som pekade på brister i brandskyddet i några av handikappförvaltningens
boenden/verksamheter.
Handikappnämnden gav då förvaltningen i uppdrag att snarast göra en riskanalys
av aktuella boenden/verksamheter.
Riskanalysen är genomförd och följer som ett särskilt dokument.
Efter att ha tagit del av riskanalysen föreslås nämnden ta följande beslut
avseende de boenden/verksamheter som omfattas av rapporten
Handikappnämndens AU föreslår handikappnämnden besluta
att kostnad för seriekoppling av brandlarm utreds och att åtgärden verkställs om
kostnaden är rimlig i förhållande till skyddsvärdet,
att timer installeras på all elektrisk apparatur,
att det byggs ett förråd för förvaring av rullstolar etc, så att hjälpmedel inte
blockerar korridorer och utgångar i byggnaderna,
att man övergår från sovande natt till vaken natt där detta är motiverat av
brandskyddsskäl, samt
att detta dokument är den kortsiktiga planen avseende brandskyddet.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________
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§ 29
Besök av områdeschef.
Områdeschef Jessica Andersson berättar om sitt arbete som områdeschef, samt
informerar om vilka gruppboenden som ligger under hennes ansvar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Dnr
Ledngr
KLF
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§ 30
Val av ledamot till handikappnämndens arbetsutskott.
Handikappnämnden beslutar
att till ordinarie ledamot utse Lena Ryge (S).
____________________

Dnr
Ledngr
Handikappsekretare

9

25 april 2007

§ 31
Val av representant till Kommunala handikapprådet
Handikappnämnden beslutar
att till representant i Kommunala handikapprådet välja Lena Ryge.
___________________
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§ 32
MEDDELANDEN
Kommunstyrelsen
§ 58 Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet.
Kommunledningsförvaltningen
Sammanträdesplan för Karlskrona kommuns nämnder 2007.
Tekniska nämndens trafikutskott
§ 13 Parkeringsplats för rörelsehindrade på Stortorget utanför militärhemmet.
Länsrätten Blekinge Län
Dom 2007-03-15, mål nr 909-06 rotel 2.
Ernst & Young
Sammanfattning av 2006 års revision för handikappförvaltningen.
Blekinge FoU-enhet
Kvalitetsbarometern 06:2, brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i
Sollentuna Kommun.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens Verksamhetsberättelse 2006.
Socialstyrelsen
SOSFS 2007:1 Anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall.
SOSFS 2007:2 Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar
narkotika.
SOSFS 2007:3 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande
att utöva Läkaryrket för icke legitimerade läkare.
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2007-03-21.
Vårdförbundet
Vårdförbundets protokoll 2007-03-02
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§ 33
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2007-04-11.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret mars 2007.
c) Förslag till beslut avseende anmälan till Länsstyrelsen i Blekinge Län och
revisorer enligt 16 kap § 6f socialtjänstlagen angående ej verkställda beslut eller
att avbrott i verkställigheten skett gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL.
d) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 4:1, ny entré till Kronan-Huset,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
e) Yttrande över detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
f) Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m. fl,. Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Lena Hjorth (fp) anmäler jäv under punkten § 33 a.
____________________
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Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 23 maj 2007.
§ 34 Förslag till beslut om ekonomisk delårsbokslut per den 30/4.
§ 35 Förslag till beslut avseende reviderad handlingsplan till Karlskrona kommuns
Handikappolitiska program.
§ 36 Förslag till beslut avseende personalbokslut per den 30/4.
§ 37 Förslag till nya brandskyddsåtgärder.
§ 38 Information angående finansiering av ökade kostnader med anledning av
tillgänglighetsanpassning av kommunala lokaler.
§ 39 Förslag till beslut avseende jämställdhetsplan för handikappnämnden.
§ 40 Val av ersättare till handikappnämndens arbetsutskott.
§ 41 Meddelande
§ 42 Information från Ukraina resan.
§ 43 Delegationsärende
____________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 23 maj 2007, kl 09.00 – 11.15

Beslutande

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

Karin Landqvist (KD)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Nina Anderbjörk (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Franzen (M)
Fredrik Wallin (S)
Ewa Lengstedt (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP) kl 09.00-10.00 §§ 34-36
Eva-Lotta Altvall (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom, 09.00-10.45 §§ 34-37
Jan Johansson, verksamhetspris kl 09.40-10.45 §§ 34-37
Kajsa Samulesson, handikappsekretare
Mikael Jansson, personalsekretare kl 09.20-10.45 §§ 34-37
Boritz Nordgren, fastighetsavdelningen, kl 09.55-10.15 §§ 37
Anders Konradsson, driftschef, tekniska förvaltningen, kl
09.55-10.15 §§ 37

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera
Sekreterare

Ingela Abramsson
__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Landqvist

Justerande

___________________
Ingela Abramsson

Paragraf: 34-43

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 maj 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledngr
KS

§ 34
Förslag till beslut avseende delårsbokslut per den 30 april 2007.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet (totalt)
inte beräknas visa någon avvikelse från budget år 2007 och att verksamheten
under de fyra första månaderna redovisar ett positivt resultat motsvarande 534
tkr.
Under årets första tertial redovisas inga volymökningar inom LSS-området och
LSS-verksamheten uppvisar ett positivt resultat motsvarande ca 1 050 tkr.
Verksamheterna inom SoL redovisar ett underskott motsvarande 650 tkr, varav
ca 400 tkr avser projekteringskostnader Ringöhemmet. Administration,
arbetsledning och myndighetsutövning redovisar ett positivt resultat på 150 tkr.
Förvaltningen har i sitt prognostiserade utfall antagit en ytterligare resultateffekt
(år 2007) av volymökningar om – 0,2 Mkr. Detta innebär att nämnden klarar att
balansera eventuella volymökningar motsvarande 0,2 Mkr utan negativa
konsekvenser för verksamhetens kvalitet eller resultat. Förvaltningen har i sitt
resultat även beaktat inrättande av en ny nattjänst på ett psykiatriboende samt
inrymt merkostnader i form av höjd IT-debitering samt förändringar i
ersättningen till plusjobben. Förvaltningen har dock inte beaktat eventuella,
utöver en (1) ny nattjänst, merkostnader till följd av den brandskyddsrapport
som förelagts nämnden.
Handikappnämndens verksamhet ger idag ett överskott och ska så göra då ju
verksamheten kommer att bli dyrare under hösten då ett nytt gruppboende i
Jämjö med 8 platser för gruppen utvecklingsstörda tas i drift.
Prognosen är att handikappnämnden inte ska redovisa någon negativ
budgetavvikelse vid årsskiftet.
Observeras bör då att eventuella merkostnader till följd av redovisad
brandskyddsrapport ej är beaktat.
Ytterligare 0,2 Mkr i nettovolymökningar kan balanseras i form av ännu ej
tillsatta tjänster på myndighetskontor samt på områdeschefsidan. Allt annat lika
ger nettovolymökningar därutöver negativt resultat.
Men, som påpekats vid åtskilliga tillfällen, är LSS-verksamheten
svårprognostiserad då kostnaderna för de olika insatserna varierar från några
tiotusentals kronor till flera miljoner kronor per verkställd insats, varför
resultatet snabbt kan förändras med både positiva och negativa ekonomiska
konsekvenser.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 30 april, med tillhörande prognos.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledngr
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Handikapprådet

§ 35
Förslag till beslut avseende reviderad handlingsplan till Karlskrona
kommuns Handikappolitiska program.
Handikappsekretare Kajsa Samuelsson informerar om att Karlskrona kommuns
Handikappolitiska program antogs av kommunfullmäktige 27 februari 2003 och
består av två delar:
- dels ett program med långsiktiga mål och
- dels ett handlingsprogram med konkreta mål som oftast är tidsbestämda.
Många av målen i den konkreta handlingsplanen är uppfyllda och
handikappsekreteraren och ledamöterna i samordningsgruppen för det
Handikappolitiska programmet tog därför under år 2006 initiativ till en
revidering av handlingsplanen.
Förvaltningarnas och bolagens representanter i samordningsgruppen har sett
över de befintliga målen och även tagit fram nya mål för sina respektive
förvaltningar och bolag.
De nya mål som har tagits fram och skrivits in i förslaget till reviderad
handlingsplan har förankrats i berörda förvaltningar och bolag av respektive
ledamot i samordningsgruppen.
Under arbetet har kommunala handikapprådets arbetsutskott utgjort
referensgrupp till samordningsgruppen för det Handikappolitiska programmet.
Kommunala handikapprådet antog förslaget till reviderad handlingsplan till det
Handikappolitiska programmet på sitt sammanträde den 6 december 2006.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta reviderad handlingsplan till Handikappolitiska programmet för
Karlskrona kommun.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Diariet
Ledngr
KLF
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OC

§ 36
Förslag till beslut om personalbokslut per den 30 april 2007.
Personalsekreterare Mikael Jansson informerar om personalbokslut för tertial 1
2007 som upprättats. Detta omfattar även jämförelse med motsvarande tertial
2005 och 2006.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat personalbokslut för år 1.a tertialet 2007.
Lena Ryge (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram hur många
heltidstjänster det finns på handikappförvaltningen.
Ordförande yrkar bifall till Lena Ryges yrkanden.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättat personalbokslut för år 1.a tertialet 2007.
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram hur många heltidstjänster det finns på
handikappförvaltningen
____________________

Diariet
Ledngr
OC

Dnr 200.0236.171
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§ 37
Förslag till beslut avseende brandskyddsåtgärder.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att vid nämndsammanträdet den
20 mars i år redovisades i en rapport ganska så omfattande brister i brandskyddet
i flera lokaler som handikappnämnden använder för sina verksamheter.
Nämnden gav omedelbart förvaltningen i uppdrag att med
fastighetsavdelningens hjälp ta fram en kostnadskalkyl för de åtgärder som krävs
för att säkerställa brandskyddet.
Vid dagens sammanträde redovisas kostnadskalkylen som fastighetsavdelningen
tagit fram. Utifrån den kommer förvaltningen att föreslå ett antal åtgärder för de
aktuella lokalerna.
Den brandskyddsrapport som redovisats omfattar endast de lokaler som
handikappförvaltningen hyr av TF/fastighetsavdelningen. Förvaltningen har
ansett det angeläget att följa upp brandskyddet i samtliga lokaler som används
för våra verksamheter och en sådan genomgång är nu gjord. Den visar att det
finns ytterligare åtgärder som måste göras för att säkra brandskyddet och de
läggs fram som förslag till nämnden att ta ställning till idag.
Under perioden har Räddningstjänsten genomfört en brandsyn på Ringöhemmet
och de förslag till åtgärder som följer av denna för att säkra brandskyddet ges
idag som en information till nämnden.
Förvaltningen har upprättat 11 punkter som åtgärdsförslag.
På Ringöhemmet finns förslag till säkring av tillfälligt brandskydd i form av
sprinklers under pågående ombyggnadsutredning. Förvaltningen undersöker för
närvarande vilka åtgärder som är lämpliga att vidta i lokalerna på Lagunen och
Torpeden.
Boritz Nordgren och Anders Konradsson redovisar den kostnadskalkyl
beträffande brandskyddsbrister i fastigheter som hyrs utav
handikappförvaltningen.
Verksamhetschef Jan Johansson redovisar den kompletterande riskanalys som är
gjord avseende brandskydd i handikappförvaltningens boendeverksamheter.
Forts
§ 37 forts
Förslag till beslut avseende brandskyddsåtgärder.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
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att föreslagna åtgärder för att säkra brandskyddet enligt upprättad beskrivning
genomförs.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________________

Dnr
Ledngr
TN

Dnr 2007.0238.299
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§ 38
Information angående finansiering av ökade kostnader med anledning av
tillgänglighetsanpassning av kommunala lokaler.
Handikappsekretare Kajsa Samuelsson informerar om att regeringens s.k.
tillgänglighetsproposition ”Från patient till medborgare (1999/2000:79)”
föreskriver att samhället ska vara anpassat till funktionshindrades behov senast
år 2010. För att uppnå målet krävs omfattande tillgänglighetsanpassningar. Alla
sektorer i samhället måste arbeta långsiktigt för att regeringens mål om ett
tillgängligt samhälle för alla år 2010 ska uppnås.
I Plan- och Bygglagen tillfördes den 1 juli 2001 krav på undanröjande av enkelt
avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller lokaler dit
allmänheten har tillträde och på allmänna platser (PBL 17 kap 21a §).
I Karlskrona kommuns reviderade ”Handikappolitiskt program”, som antogs av
kommunfullmäktige februari 2003, anges att personer med
funktionsnedsättningar ska kunna delta i och röra sig ute i samhället och att
kartlagda brister i tillgänglighet som finns inom de kommunala verksamheterna
successivt ska åtgärdas.
I Karlskrona kommun har tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och
handikappförvaltningens handikappsekreterare tillsammans med representanter
för samtliga övriga förvaltningar kartlagt de hinder i tillgängligheten som finns i
kommunägda lokaler.
Fastighetsavdelningen har kostnadsberäknat åtgärderna. Investeringsutgiften för
att genomföra de angelägnaste åtgärderna beräknas uppgå till 40,2 mkr.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2007 och planerings åren 2008-09
finns upptaget sammanlagt 26,0 mkr för handikappsanpassning av fastigheter. I
kommande budgetarbete avser tekniska förvaltningen föreslå att resterande 14,2
mkr planeras in år 2010.
Tekniska förvaltningen kommer att föreslå tekniska nämnden att föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. att i kommande budgetdirektiv och budgetberedning från och med 2008 års
budget planera för reserver för kostnadsökningar motsvarande 400.000 kronor år
2008, 1.400.000 kronor år 2009 och 2.600.000 kronor år 2010 samt 4.000.000
kronor år 2011
Forts
§ 38 forts
Information angående finansiering av ökade kostnader med anledning av
tillgänglighetsanpassning av kommunala lokaler.
Tekniska förvaltningen kommer dessutom att föreslå tekniska nämnden för egen
del besluta
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2. att uppdra åt samordningsgruppen för handikappolitiska programmet att
tillsammans med tekniska förvaltningens fastighetsavdelning fastställa
genomförandeordningen avseende åtgärdandet av de inventerade
tillgänglighetshindren.
Ärendet har att behandlats på tekniska nämndens sammanträde den 24 april
2007.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

Dnr
Ledngr
OC
KLF
§ 39
Förslag till beslut avseende jämställdhetsplan för handikappnämnden.
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Förvaltningschef Maria Persson informerar om att Kommunfullmäktige antar
årligen i september en kommunövergripande jämställdhetsprogram för
efterföljande år.
Respektive nämnd skall senast under december årligen upprätta en för nämnden
aktuell plan för efterföljande år. Nämndernas planer skall följa kommunens
övergripande jämställdhetsprogram.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag till jämställdhetsplan för 2008 i
enlighet med bilaga.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att anta upprättad förslag till jämställdhetsplan.
Lena Ryge (S) yrkar att följande text skrivs in under huvudområde 2
sysselsättning, att arbetsgivaren ska underlätta och erbjuda önskad
sysselsättningsgrad till tillsvidareanställda.
Ordförande yrkar bifall till Lena Ryges yrkande.
Handikappförvaltningen har således beslutat
att anta upprättad förslag till jämställdhetsplan, samt
att följande text skrivs in under huvudområde 2 sysselsättning, att arbetsgivaren
ska underlätta och erbjuda önskad sysselsättningsgrad till tillsvidareanställda.
____________________

Dnr
Ledngr

11

23 maj 2007
§ 40
Val av ersättare till handikappnämndens arbetsutskott
Handikappnämnden beslutar
att till ersättare utse Per-Anders Nygård (S).
____________________

§ 41
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 27 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 29 Kommunala val.
§ 36 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006.
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§ 54 Kommunala val.
§ 62 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2007.
§ 63 Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007.
Revisionen
FC 2006, granskning av klagomålshantering.
Revisionsberättelse för år 2006 (21 bilagor)
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Verksamhetstillsyn beträffar samverkan av insatser inom LSS/SoL med fokus på
barn och ungdom i Karlskrona kommun.
Anmälningar av missförhållanden, kartläggning 2006 i Blekinge Län.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens Verksamhetsberättelse 2006.
Socialstyrelsen
SOSFS 2007:4 Socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap.
SOSFS 2007:5 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2004:16)
om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 07:06 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
Cirkulär 07:8 Vårproposition för år 2007.
Cirkulär 07:12 Preliminär LSS-utjämning år 2008.
Protokoll
Landstinget Blekinge Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2007-04-19.
Förtroendenämnden protokoll 2007-04-12.
Central Samverkan
Central samverkan protokoll 2007-03-14.
Central samverkan protokoll 2007-04-18.
____________________

§ 42
Information om Ukraina resan
Handikappsekretare Kajsa Samuelsson informerar om att hon och områdeschef
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Ingela Abrahamsson har varit i Ukraina på studieresa med Svensk Ukrainska
föreningen, som har fått pengar av Forum Syd som är ett SIDA organ.
Syftet med resan var att kunna ge kompetenshöjning till personal och tjänstemän
på olika nivåer, samt att stötta handikapporganisationer och föreningar.
En skriftlig redogörelse kommer att skickas till handikappnämnden.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

§ 43
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
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a) arbetsutskottets protokoll 2007-05-09.
b) biståndsbeslut från Myndighetskontoret april 2007.
c) Angående ansökan om befrielse från skuld av debiterad avgift
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

1

5 september 2007

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 5 september 2007.
§ 51 Anmälan till fullmäktige (SoL kap § 6h) av ej verkställda beslut inom SoL 4 kap 1§.
§ 52 Förslag till beslut avseende budget för handikappnämnden 2008 och plan 2009-2010.
§ 53 Förslag till beslut avseende handikappförvaltningens nya organisation.
§ 54 Besök av områdeschef från handikappförvaltningen.
§ 55 Meddelande.
§ 56 Delegationsärende
____________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 5 september 2007, kl 09.00 – 11.10

Beslutande

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

Karin Landqvist (KD)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Martin Hedenmo (S)
Nina Anderbjörk (S)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Franzen (M)
Maj Olsson (C)
Fredrik Wallin (S)
Nils Johansson (SD)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Ewa Lengstedt (S)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Kjell Friberg, områdeschef

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Rolf Abrahamsson

Sekreterare

__________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Karin Landqvist

Justerande

___________________
Rolf Abrahamsson

Paragraf: 51-56

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 12 september 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
_________________
Elisabeth Arebark
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Diariet
Ledngr
KF

§ 51
Anmälan till fullmäktige (SoL 16 kap § 6h) av ej verkställda beslut inom
SoL 4 kap 1 §.
Till fullmäktige skall nämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som inte kan verkställas inom 3
månader.
Vid rapporteringstillfälle 070630 fanns 3 individbeslut som ej var verkställda.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad rapport till fullmäktige.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
____________________

Dnr

4

5 september 2007
Ledngr
KF/KS
OC
§ 52
Förslag till budget för handikappnämnden 2008 och plan 2009-2010.
Förvaltningschef Maria Persson och ekonom Helen Wolf informerar om att
handikappförvaltningen redovisar förslag till budget för handikappnämndens
verksamhet 2008 och plan 2009 – 2010.
Förslaget omfattar en beskrivning av de av nämndens verksamheter som är
föremål för särskilda utvecklingsåtgärder. Därpå följer ett huvudförslag och ett
tilläggsförslag för nämnden att ta ställning till, samt bilagor.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden för egen del besluta
att godkänna upprättat förslag till grundbudget för handikappnämnden under år
2008 samt respektive planer för åren 2009 - 2010
att godkänna upprättat förslag till tilläggsbudget för handikappnämnden
avseende volymökningar uppkomna under planperioden samt föreslagna
åtgärder inom verksamhetsområdet psykiatri
att godkänna i enlighet med bilaga A 1, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 640 tkr för år 2008, samt planer för åren 2009-2010
med 680 tkr samt 440 tkr.
att godkänna i enlighet med bilaga A 2, upprättat förslag till investeringsbudget
enligt tilläggsförslag för handikappnämnden om 640 tkr om för år 2009.
att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga B för
år 2008 samt planer för åren 2009 – 2010
att godkänna i enlighet med bilaga C upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2008
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden till
kommunfullmäktige hemställa
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat grundförslag för år 2009 med 400 tkr och för 2010 med
1 400 tkr.
Forts

§ 52 forts
Förslag till budget för handikappnämnden 2008 och plan 2009-2010.
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att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat tilläggsförslag för år 2008 med 300 tkr för år 2009 med
4 290 tkr och för år 2010 med 6 900 tkr.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga A1, för år 2008 med
640 tkr, samt planer för åren 2009 –2010 med 680 tkr samt 440 tkr.
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med upprättat tilläggsförslag
bilaga A2, för år 2009 med 640 tkr.
att beslut fattas om planering av boenden för 2008 och 2009 enligt upprättat
förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga B, samt finansiering i enlighet
med förslag i grundbudget.
Lena Hjorth (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag i sin helhet, samt yrkar att
utöver ram begära tillägg för att finansiera en sänkning av omorgstaxan med 50
% från och med 1 juli 2008 för de personer som är under 65 år.
Lena Ryge (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt yrkar avslag på
tilläggsyrkandet avseende sänkning av omsorgstaxan, med anledning av
likställighetsprincipen.
Ordförande ställer proposition på Lena Hjorths tilläggsyrkande mot Lena Ryges
avslagsyrkande.
Ordförande finner att handikappnämnden beslutat enligt Lena Hjorths
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden har således beslutat
att godkänna upprättat förslag till grundbudget för handikappnämnden under år
2008 samt respektive planer för åren 2009 – 2010,
att godkänna upprättat förslag till tilläggsbudget för handikappnämnden
avseende volymökningar uppkomna under planperioden samt föreslagna
åtgärder inom verksamhetsområdet psykiatri,
att godkänna i enlighet med bilaga A 1, upprättat förslag till investeringsbudget
för handikappnämnden om 640 tkr för år 2008, samt planer för åren 2009-2010
med 680 tkr samt 440 tkr,
att godkänna i enlighet med bilaga A 2, upprättat förslag till investeringsbudget
enligt tilläggsförslag för handikappnämnden om 640 tkr om för år 2009, forts
§ 52 forts
Förslag till budget för handikappnämnden 2008 och plan 2009-2010.
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att godkänna upprättat om- och nybyggnadsprogram i enlighet med bilaga B för
år 2008 samt planer för åren 2009 – 2010, samt
att godkänna i enlighet med bilaga C upprättat förslag till taxor och avgifter för
handikappnämnden år 2008.
Handikappnämnden föreslår således kommunfullmäktige besluta
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat grundförslag för år 2009 med 400 tkr och för år 2010
med 1 400 tkr,
att godkänna och finansiera en utökad budgetram för handikappnämnden i
enlighet med upprättat tilläggsförslag för år 2008 med 300 tkr för år 2009 med
4 290 tkr och för år 2010 med 6 900 tkr,
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med bilaga A1, för år 2008 med
640 tkr, samt planer för åren 2009 –2010 med 680 tkr samt 440 tkr,
att godkänna ett investeringsanslag i enlighet med upprättat tilläggsförslag
bilaga A2, för år 2009 med 640 tkr,
att beslut fattas om planering av boenden för 2008 och 2009 enligt upprättat
förslag till om- och nybyggnadsprogram i bilaga B, samt finansiering i enlighet
med förslag i grundbudget, samt
att godkänna och finansiera en sänkning av omsorgstaxan med 50 % från och
med 1 juli 2008 för de personer som är under 65 år.
Lena Ryge (S), Per-Anders Nygård (S), Rolf Abrahamsson (S),Martin Hedenmo
(S) och Nina Anderbjörk (S) reservera sig till beslutet avseende att godkänna
och finansiera en sänkning av omsorgstaxan med 50 % från och med 1 juli 2008.
____________________

Diariet
Ledngr
OC
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§ 53
Förslag till beslut avseende handikappförvaltningens nya organisation.
Beslut om handikappförvaltningens organisation efter avknoppningen från
dåvarande omsorgsförvaltningen togs i december 2001. Under tiden som gått
sedan dess har handikappförvaltningen haft en ständig volymökning och
uppdragens karaktär har delvis förändrats vilket sammantaget verkat
ansträngande på befintlig organisation.
Vid handikappnämndens AU i augusti 2006 lämnade avgående förvaltningschef
en rapport avseende förvaltningens verksamhets- och myndighetsavdelning. AU
beslöt att denna rapport skulle hanteras av tillträdande förvaltningschef.
Rapporten överlämnades till nya förvaltningschefen i samband med tillträdande
av tjänsten i oktober 2006. Uppdraget som gavs muntligt från presidiet var att
göra en organisationsöversyn och föreslå lämpliga förändringar. Detta kunde ske
med fria händer oberoende av det förslag till ny organisation som följde med i
den nämnda rapporten.
Uppdraget är nu genomfört och förslag till en ny organisation för
handikappförvaltningens arbete föreligger. Översynen har skett i samverkan med
berörd personal och avrapportering har gjorts kontinuerligt i förvaltningens
samverkansgrupp. Beslutet är kommunicerat till personalen vid ett möte den 31
maj och organisation har förhandlats enligt MBL § 11 den 19 juni med berörda
fackliga organisationer.
Vid handikappnämndens sammanträde den 20 juni beslöt man att beslut kommer
att fattas på dagens sammanträde.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att ta beslut om ny organisation i handikappförvaltningen i enlighet med bifogad
skrivning
att besluta att den nya organisationen träder i kraft fr o m 2007-10-01
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 54
Besök av områdeschef från handikappförvaltningen.
Områdeschef Kjell Friberg informerar om tre olika fall som representera hans tre
verksamhetsområden, psykteamet, Torpedbåten och Ringöhemmet.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
.

§ 55
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 75 Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
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§ 76 Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun.
§ 79 Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy.
§ 82 Förslag till kommunalt konkurrensprogram.
§ 91 Förslag till kommunalt konkurrensprogram.
§ 99 Miljöbokslut.
§ 100 Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncern samt
sammanställd redovisning den 30 april 2007.
§ 101 Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010.
§ 106 Svar på medborgarkontrakt.
Kommunledningsförvaltningen
Befolkningsutveckling 2:a kvartalet respektive 1: a kvartalet 2007.
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Tillsynsrapport/delbeslut 2007-06-26, dnr 701-798-07.
Förhandsinformation, konferens angående ledningssystem för kvalitet i
verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
Länsrätten i Blekinge Län
Beslut 2007-06-13, dnr 701-7846-06.
Kammarrätten i Jönköping
Meddelande 2007-08-06 mål nr 1156-07, Rotel 202.
Svensk Ukrainska föreningen i Karlskrona
Dagboksanteckningar Evpatoria 2007- 23/4-30/4.
Socialstyrelsen
SOSFS 2007: 6 Socialnämndens skyldighet att lämna uppgifter för statistiska
ändamål.
SOSFS 2007: 7 Ändring i föreskrifter (SOSFS 2005:21) om kommunens
skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
SOSFS 2007:8 Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den
kommunala hälso-och sjukvården.
SOSFS 2007:9 Användning av begrepp och termer
SOSFS 2007:10 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering.
SOSFS 2007:11 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
SOSFS 2007: 12 Underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors
hälsa.
Forts
§ 55 forts
MEDDELANDE
SoFri-Nytt
SoFri-Nytt Nr 10
Protokoll
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Central samverkan
Central samverkan protokoll 2007-05-15.
Central samverkan protokoll 2007-06-19.
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden protokoll 2007-06-14
__________________
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§ 56
Delegeringsbeslut
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2007-06-27
b) arbetsutskottets protokoll 2007-08-22
c) beslutsärende, yttrande till kammarrätten i Jönköping.
d) beslutsärende, avseende ledsagarservice enligt §§ 7 och 9:3.
e) yttrande över detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl. Saltö, Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
f) yttrande över ändring av detaljplan för del av Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3
m. fl., Karlskrona kommun, Blekinge Län.
g) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 Västra Gärde II,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
h) yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl., Campus Blå Port, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.
i) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juni 2007.
j) biståndsbeslut från Myndighetskontoret juli 2007.
k) biståndsbeslut från Myndighetskontoret augusti 2007.
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
____________________

1

25 september 2007

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 25 september 2007.
§ 57 Förslag till beslut avseende riktlinjer för kontaktpersonuppdrag.
§ 58 Delårsbokslut augusti 2007.
§ 59 Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden 2008.
§ 60 Personalbokslut tertial 2.
§ 61 Förslag till alkohol- och drogpolicy för Karlskrona kommun.
§ 62 Utdelning av 2006 års kvalitetspris.
§ 63 Besök av områdeschef från handikappförvaltningen.
§ 64 MEDDELANDE.
§ 65 Delegeringsbeslut.
§ 66 Frågor.
____________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 25 september 2007, kl 13.35 – 15.15

Beslutande

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

Karin Landqvist (KD)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Ingela Abramsson (C)
Per-Anders Nygård (S)
Rolf Abrahamsson (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Franzén (M)
Fredrik Wallin (S)
Ewa Lengstedt (S)

Övriga deltagare ersättare

Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)
Rose-Marie Larsson Ghazzaoui (SD)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef, kl 13.35-15.00, §§ 57- 63
Helen Wolf, ekonom, kl 13.35-15.00, §§ 57-63
Mikael Jansson, personalsekreterare
Susanne Johannesson, områdeschef
Annelie Holmberg, nämndsekreterare

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Nina Andersbjörk (S)

Sekreterare

__________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Karin Landqvist

Justerande

___________________
Nina Anderbjörk

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten.
________________
Marie-Louise Bescher

Paragraf: 57-66

oktober 2007 anslagits på kommunens
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Diariet
Ledngr
OC

§ 57
Förslag till riktlinjer för kontakpersonuppdrag.
Samband med budgetarbetet för 2006 uppdrog handikappnämnden till
förvaltningen att göra en översyn av gällande riktlinjer för ersättningar till
kontaktpersoner.
Översynen resulterade i förslag till en radikal sänkning av arvodes- och
omkostnadsersättningarna för kontaktpersonerna. I samband med
handikappnämndens beslut om budget den 7 september 2005 antogs förslaget.
Den 23 november biföll kommunfullmäktige handikappnämndens förslag till
budget.
De båda besluten, gällande riktlinjer om förändrade ersättningsnivåer för
kontaktpersoner, resulterade i starka protester från bl a de funktionshindrade,
deras anhöriga, gode män och kontaktpersoner.
Reaktionerna resulterade i att kommunstyrelsens ordförande den 29 december
2005 beslutade att beslutet gällande de nya riktlinjerna inte skulle verkställas.
Den 10 januari 2006 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott ”att
kommunfullmäktiges beslut av den 23 november inte skall verkställas innan
frågan prövats av kommunfullmäktige igen” i övrigt beslutades gällande bl a ”att
genomföra de planerade genomgångarna enligt LSS och SoL av tillförordnanden
och omfattning av kontaktpersoner inom verksamheten”.
Det senare uppdraget gav till resultat att handikappförvaltningen presenterade ett
nytt dokument gällande ersättningar och riktlinjer för uppdraget som
kontaktperson. Dokumentet bifölls av handikappnämnden den 8 februari 2006.
Gällande riktlinjer ”Förslag till ersättningar och riktlinjer för
kontaktpersonuppdrag” har till stora delar varit en god vägledning för såväl
biståndshandläggare som områdeschefer gällande beslut om ersättningar till
kontaktpersonerna samt förtydligande av deras uppdrag och ansvar.

§ 57 (forts)
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Förslag till riktlinjer för kontakpersonuppdrag.
Vad avser riktlinjen att kontaktpersoner inte skall rekryteras bland personal som
är anställd på handikappförvaltningen eller som är anställd hos annan
förvaltning/huvudman vilken har omvårdnads- och/eller hälso- och
sjukvårdsansvar är det förvaltningens uppfattning att dessa riktlinjer bör
omprövas.
Förvaltningens ställningstagande motiveras av att riktlinjen försvårar uppdraget
att finna kontaktpersoner till dem som har grava intellektuella, psykiska, fysiska
och sociala funktionshinder. Riktlinjen försvårar vidare rekryteringen av
kontaktpersoner till funktionshindrade i hög ålder.
Nuvarande riktlinjer har enligt förvaltningens uppfattning resulterat i att cirka 10
personer inte fått beslut om kontaktperson verkställt.
För att underlätta rekryteringen av kontaktpersoner till ovan nämnda målgrupper
förslår förvaltningen revidering av riktlinjer enligt följande:
1. Personal med anställning i förvaltningen får efter det att alla andra
rekryteringsvägar prövats rekryteras som kontaktperson. Detta med
undantag för den personal som i sin anställning har en professionell
relation till den funktionshindrade. Rekryteringen får ske först efter det
att områdeschef inhämtat godkännande av verksamhetschef.
2. Områdeschef skall en gång per år i december månad redovisa för
verksamhetschef antal personer med anställning i förvaltningen som har
kontaktpersonuppdrag.
3. Personal med anställning i annan förvaltning med ansvar för omsorg
och/eller hälso- och sjukvård och personal med anställning hos annan
huvudman med hälso- och sjukvårdsansvar får rekryteras som
kontaktperson.
4. Områdeschef skall en gång per år i december månad redovisa för
verksamhetschef antal kontaktpersoner med anställning i annan
förvaltning eller hos annan huvudman med ansvar för omsorg och/eller
hälso- och sjukvård.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till revidering av gällande dokument
”Förslag angående ersättningar och riktlinjer för kontaktpersoner”.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Dnr
Kommunstyrelsen
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Ledngr
OC

§ 58
Delårsbokslut augusti 2007.
Ekonom Helen Wolf föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen beräknas vid 0,5 Mkr i negativ avvikelse från budget år
2007 och att verksamheten under årets åtta första månader redovisar ett positivt
resultat på 3,7 Mkr.
Yrkande
Ordförande Karin Landquist yrkar ett tillägg med att-satsen att hemställa till
kommunstyrelsen att eventuellt uppkommet underskott tillförs nämnden i sin
helhet.
Beslut
Handikappnämnden beslutar om bifall till ordförandens tilläggsyrkande.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti, med tillhörande
prognos för årets utfall,
att uppmanar handikappförvaltningen att omedelbart vidta åtgärder i syfte att
minimera/förhindra prognostiserat underskott, samt
att hemställa till kommunstyrelsen att eventuellt uppkommet underskott tillförs
nämnden i sin helhet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
___________________

Diariet
Ledngr
OC
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§ 59
Förslag till sammanträdestider för handikappnämnden 2008.
Handikappförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdestider för år 2008.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens AU föreslå
handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för år 2008.
Handikappnämndens AU beslutar enligt förvaltningens förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

Diariet
Ledngr
OC
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§ 60
Personalbokslut tertial 2.
Personalsekreterare Mikael Jansson fördrar ärendet.
Handikappförvaltningen förslår handikappnämnden besluta
att fastställa personalbokslut för 2:a tertialet 2007.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappförvaltningens förslag.
__________________
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25 september 2007
Diariet
Kommunledningsförvaltningen
Ledngr
OC

§ 61
Förslag till alkohol- och drogpolicy för Karlskrona kommun.
En översyn har gjorts av kommunledningsförvaltningens personalfunktion av
den s k alkoholpolitiska programmet för Karlskrona kommun. Målet har varit att
istället utforma en kommungemensam policy med handlingsplan och mall till
behandlingskontrakt. Kommunen har sedan 2006 ett nytt personalprogram och
därför har det varit anledning att se över övergripande policys inom
personalområdet. Kommunledningsförvaltningen har därför, till nämnderna,
bolagen och fackliga organisationer översänt förslag till alkohol- och drogpolicy
för yttrande.
I policydelen beskrivs den syn som Karlskrona kommun har på alkohol och
drogbruk och den inställning vi har till bemötande och agerande om medarbetare
påträffas påverkade av alkohol och/eller droger på kommunens arbetsplatser.
Målet slås fast i två enkla punkter:
•
•

Alla arbetsplatser inom kommunen skall vara nyktra och drogfria.
Information om och kunskap i missbruksfrågor ska finnas att tillgå på
alla arbetsplatser.

Ansvaret för dessa frågor ligger på arbetsgivaren men det är positivt och viktigt
att också arbetskamrater och fackliga företrädare har ett medmänskligt ansvar att
ta initiativ till åtgärder om problem upptäcks hos en medarbetare. Hur policyn
skall bli känd och bli inarbetad i verksamheten belyses också. Handlingsplanen
belyser mer konkret hur chefer skall agera i olika steg och att rätten till
rehabilitering är självklar. Andra dokument som materialet ”På rätt väg” och
”Rehabiliterings/omplaceringsutredning” kompletterar också vägledningen för
chefer och medarbetare.
Behandlingskontrakt har förenklats och belyser vad den enskilde är skyldig att
underkasta sig i ett överenskommet rehabiliteringsarbete och att konsekvenserna
av att inte delta i rehabiliteringen kan innebära att anställningen riskeras.

§ 61 (forts)
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Förslag till alkohol- och drogpolicy för Karlskrona kommun.
Policyn innehåller tydliga rubriker som gör den lätt att läsa och förstå. Den ger
en god beskrivning av kommunens förhållningssätt om problem med alkohol
och droger uppstår.
Några saker påpekas för att göra materialet än mera komplett:
•

•
•
•
•

Den första punkten i policyns målformulering skall ändras för att inte
komma i konflikt med vissa verksamheters ambition att tillgodose
vårdtagarens behov och levnadsvillkor: Ny formulering skall utformas
enligt följande: all personal skall vara nyktra och drogfria under
arbetstid på arbetsplatsen.
Det skall poängteras att utbildning i dessa frågor skall vara ett kursavsnitt
i arbetsledarutbildningen.
Ett lämpligt pedagogiskt material, som kan användas på arbetsplatsträffar
skall finnas tillgängligt för alla arbetsledare.
Kontakten med socialförvaltningen skall preciseras till alkohol- och
drogsektionen.
I behandlingskontraktet skall skrivas in de telefonnummer/kontakter som
anges i behandlingsplanen.

Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att för sin del lämna yttrande till kommunledningsförvaltningen enligt upprättat
förslag.
Handikappnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
___________________

10

25 september 2007
Diariet
Ledngr
OC

§ 62
Utdelning av 2006 års kvalitetspris.
Ordföranden delade ut 2006 års kvalitetspris.
Handikappnämnden i Karlskrona har utsett följande verksamheter till mottagare
av 2006 års kvalitetspris:
1:e pris om 10 000 kronor utdelas till Norrskensgatans korttidsverksamhet.
2:a pris om 7 000 kronor utdelas till Adlerstensgruppen, personliga assistenter.
3:e pris om 7 000 kronor utdelas till Kulturgruppen, daglig verksamhet.
Juryn ger följande motivering till valet av pristagare:
Pristagarna har bedrivit en mycket bra verksamhet och utarbetat tydliga
handlingsplaner kopplat till handikappnämndens målprogram ”De fyra
hörnstenarna” för verksamheten under 2006 och de har i verkställda
handlingsplaner på ett mycket förtjänstfullt och tydligt sätt beskrivit
verksamheten och uppföljning av de uppsatta målen.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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Diariet
Ledngr
OC

§ 63
Besök av områdeschef från handikappförvaltningen.
Områdeschef Susanne Johannesson, daglig verksamhet, informerade om sitt
område.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen tas till dagens protokoll.
___________________
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§ 64
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 119 Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinge direktion för år 2006.
§ 121 Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet.
Socialnämnden
Handlingsplan för Drogförebyggande arbete.
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 07:39 Munvård för äldre och funktionshindrade – gemensamt ansvar
för kommuner och landsting.
Cirkulär 07:40 Timbelopp för LASS år 2008.
Cirkulär 07:43 Preliminär LSS-utjämning år 2008 – prognos 2.
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämndens arbetsutskott protokoll 2007-08-27.
__________________
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§ 65
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a) arbetsutskottets protokoll 2007-09-12
b) detaljplan Järavägen del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 66
Frågor.
Tandvård
Ingela Abramsson (c) ställer en fråga hur kommunens hanterar tand- och
munvård för äldre och funktionshindrade.
Ordföranden lovade ett svar till nästa handikappnämnd.
___________________
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11 december 2007

Ärendeförteckning vid Handikappnämndens sammanträde den 11 december 2007.
§ 67 Förslag till beslut om arbetsgång för Konkurrensutsättningsplan.
§ 68 Förslag till beslut avseende Budgetuppföljning per 31 oktober 2007.
§ 69 Förslag till beslut avseende Handikappnämndens mål 2008 – 2010.
§ 70 Information om förvaltningens arbete med måldokumentet.
§ 71 Förslag till beslut avseende IT-handlingsplan för handikappnämnden 2008.
§ 72 Besök av områdeschef från handikappförvaltningen.
§ 73 Information från äldreförvaltningen avseende eget val i hemtjänsten.
§ 74 MEDDELANDE.
§ 75 Delegeringsbeslut.
§ 76 Julhälsning.
____________________
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11 december 2007
Plats och tid

Freden, Ruthensparre, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 11 december 2007, kl 09.00 – 11.35

Beslutande

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

Karin Månsson (KD)
Lena Hjorth (FP)
Lena Ryge (S)
Håkan Lagergren (M)
Ann-Charlotte Löfvenberg (M)
Anders Ovander (M)
Per-Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Nina Anderbjörk (S)
Nils Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Maj Olsson (c)
Fredrik Wallin (S)
Ewa Lengstedt (S)

Övriga deltagare ersättare

Mariann Franzen (M)
Christer Frinäs (M)
Gerd Sjögren (M)
Bengt Jonsson (FP)
Suada Keran (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Rose-Marie Larsson Ghazzaoui (SD)

Övriga närvarande tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Helen Wolf, ekonom
Inge Boman, planerings- och utredningssekretare
Rita Kihlström, områdeschef, kl 09.00-10.05 §§ 67-72
Johanna Wallin, områdeschef, kl 09.00-10.05 §§ 67-72
Per Jonsson, förvaltningschef äldreförvaltningen, kl 10.3011.30 §§ 73
Eva Herbertsson, utvecklingschef äldreförvaltningen, kl 10.3011.30 §§ 73

Sekreterare

Annelie Holmberg

Utses att justera

Nils Johansson (SD)

Sekreterare

__________________
Annelie Holmberg
___________________
Karin Månsson

Ordförande
Justerande

___________________
Nils Johansson

Paragraf: 67-76
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11 december 2007
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 18 december 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten.
________________
Annelie Holmberg
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11 december 2007
Diariet
Ledngr

§ 67
Arbetsgång för Konkurrensutsättningsplan.
Kommunfullmäktige antog 070620 kommunalt konkurrensutsättningsprogram
för Karlskrona kommun (§ 91).
Programmet ger uppdraget att Varje nämnd skall upprätta en plan för, och fatta
beslut om, konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. (§ 4)
Yrkanden
Lena Ryge (S) yrkar följande tilläggsats att arbetsutskottet blir en arbetsgrupp.
Ewa Lengstedt (S) yrkar att arbetsutskottet blir en referensgrupp
Ordförande yrkar avslag på Lena Ryges och Ewa Lengtedts tilläggsyrkande.
Anders Ovander (M) yrkar att arbetsutskottet blir en styrgrupp
Lena Hjorth (FP) yrkar bifall till Anders Ovanders tilläggsyrkande.
Ordförande yrkar bifall till Anders Ovanders tilläggsyrkande, samt yrkar att alla
politiska partier som inte sitter representerade i arbetsutskottet, ska ingå i
styrgruppen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lena Ryges och Ewa Lengstedts
tilläggsyrkande mot Anders Ovanders tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att handikappnämnden beslutat enligt Anders Ovanders
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden har således beslutat
1.att förvaltningen under 2008 genomför nödvändigt utredningsarbete för att ta
fram beslutsunderlag till nämndens konkurrensutsättningsplan,
2. att ambitionen ska vara att handikappnämndens konkurrensutsättningsplan är
i drift från den 1 januari 2009,
Forts
§ 67 Forts
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Arbetsgång för Konkurrensutsättningsplan.
3. att utredningsarbetet ska beakta både upphandling och
auktorisation/certifiering som möjliga modeller för konkurrensutsättning av
nämndens verksamheter,
4. att förutsättningarna för privata utförare att bedriva daglig verksamhet och
sysselsättning (enligt LSS/SoL) utreds,
5. att förutsättningarna att driva boende för vuxna (enligt LSS) utreds,
6. att nämndens verksamhet som vänder sig till personer med diagnosen
autism/utvecklingsstörning undantas från möjligheten till konkurrensutsättning,
7. att nämnden under utredningstiden inte finansierar någon verksamhet som
bedrivas av extern aktör i projektform,
8. att arbetsutskottet blir en styrgrupp, samt
9. att alla politiska partier som inte sitter representerade i arbetsutskottet, ska
ingå i styrgruppen.
____________________

Diarie
KS/KLF
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11 december 2007
Ledngr
OC

§ 68
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007.
Ekonom Helen Wolf informerar om att handikappnämndens verksamhet
kommer att bedrivas inom tilldelade ramar verksamhetsåret 2007.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 31 oktober, med tillhörande
prognos för årets utfall.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________

Dnr
Ledngr
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§ 69
Handikappnämndens mål 2008 – 2010.
Handikappnämndens ordförande har lämnat ett förslag om formulering av mål
för verksamheten till förvaltningen för bearbetning.
Förslaget omfattar även fortsättningsvis ”Fyra byggstenar” som rubrik med ett
antal inriktningsmål. Serviceutfästelserna som tidigare antagits av nämnden
utgår. Dessa ska ersättas med uppnåendemål på alla nivåer i förvaltningen.
Förvaltningen har diskuterat föreslagna inriktningsmål och ställer sig bakom
dessa.
Sammanträdet ajourneras kl. 09.20-09.40.
Yrkanden
Lena Ryge (s) och Anita Seberg (s) yrkar avslag, samt att beslut inte kan fattas i
ärendet idag. För enligt handikappnämndens gällande måldokument, så kan
beslut som innebär förändringar i måldokument endast göras i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget.
Anders Ovander (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras.
Handikappnämnden beslutar således
att återremittera ärendet.
___________

Diariet
Ledngr
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§ 70
Information om förvaltningens arbete med måldokumentet.
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att förvaltningens måldokument
bygger på lagstiftning och politiska direktiv.
Förvaltningens uppgift är att bryta ner de stora målen till en konkret
handlingsplan, som bygger på delaktighet, tydlighet och ansvar.
Det finns två typer av mål och de är inriktningsmål och uppnåendemål.
Förvaltningen arbete med måldokumentet kommer att redovisas på
handikappnämndens sammanträde den 19 mars 2008.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________

Diariet
KLF
Ledngr
OC

9

11 december 2007

§ 71
IT-handlingsplan för handikappnämnden 2008.
Planerings- och utredningssekreterare Inge Boman informerar om att
handikappförvaltningen har utarbetat en handlingsplan för IT-området
avseende verksamhetsåret 2008.
IT-tekniken är idag inte bara ett stöd för verksamheten utan den utgör en viktig
del av verksamheten. Allt fler uppgifter görs med stöd av datorn och olika
programvaror. Kommunikationen med andra både internt och extern sker
mycket ofta med hjälp av datorn. Utvecklingen inom området går mycket snabbt
och ställer stora krav på användarna. IT-stödet kräver därför löpande
kompetensutveckling för användare inom administrationen för vilka datorn är
det viktigast arbetsredskapet.
Handikappnämndens AU föreslå handikappnämnden besluta
att man ställer sig bakom upprättad IT-handlingsplan.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens arbetsutskotts
förslag.
____________________
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§ 72
Besök av områdeschef
Områdeschef Rita Kihlström berättar om sitt arbete som områdeschef, samt
informerar om vilka gruppboenden som ligger under hennes ansvar.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Ledngr

§ 73
Information från äldreförvaltningen avseende eget val i hemtjänsten.
Förvaltningschef Per Jonsson och utvecklingschef Eva Herbertsson informerar
om att äldrenämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2007, § 111 föreslagit
fullmäktige att införa eget val i hemtjänsten.
Införandet av eget val i hemtjänsten syftar till att ge den enskilde brukaren
inflytande och valfrihet över vem som utför biståndsbedömda insatser inom
hemtjänst.
Yrkanden
Ordförande yrkar att handikappnämnden ska besluta att ställa sig bakom samt
vara positiv till äldrenämndens beslut när det gäller eget val i hemtjänsten.
Lena Ryge (S) yrkar avslag på ordförandes förslag till beslut och påpekar att det
endast är ett informationsärende.
Sammanträdet ajourneras kl. 11.30-11.35
Ordförande beslutar att informationen ska ta till dagens protokoll.
Handikappnämnden har således beslutat
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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§ 74
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 112 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 113 Kommunala val.
§ 119 Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006.
§ 121 Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet.
§ 149 Kommunala val
Kommunledningsförvaltingen
Diarieföring av allmänna handlingar
Överförmyndarnämnden
Redogörelse för överförmyndarnämndens verksamhet under tiden 1/1 – 31/12
2006.
Socialnämnden
§ 139 Ansökan om utvecklingsmedel till socialstyrelsen för att motverka
hemlöshet.
Länsrätten i Blekinge Län
Dom 2007-09-07, mål nr 656-07 Rotel 2.
Beslut 2007-02-28, mål nr 1323-06 Rotel 1.
Beslut 2007-11-02, dnr 701-3179-2007
Beslut 2007-11-13, dnr 701-5875-2007
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2007-10-23, mål nr 1156-07
Beslut 2007-11-05, mål nr 2809-07
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 07:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enl.
LSS
Cirkulär 07:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
Cirkulär 07:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enlig LSS för år 2008.
Forts
§ 74 Forts
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MEDDELANDE
Socialstyrelsen
SOSFS 2007:7 Rättelse.
SOSFS 2007:13 Upphävande av allmänna råd om tuberkulos.
SOSFS 2007:14 Upphävande av allmänna råd om hälso- och sjukvård i krig.
SOSFS 2007:15 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav
för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.
SOSFS 2007:16 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:10) om villkorslöst
erkännande av behörighetsbevis för viss hälso- och sjukvårdspersonal med
utbildning från annat EES-land.
Kurs
Politiker och tjänstemän- hur balansera makt och ansvar?
Protokoll
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Förtroendenämnden arbetsutskott protokoll 2007-10-03.
Förtroendenämnden arbetsutskott protokoll 2007-11-12.
Förtroendenämnden protokoll 2007-09-13.
Förtroendenämnden protokoll 2007-10-18.
Vårdförbundet Blekinge
Vårdförbundet Blekinge protokoll 2007-10-29.
Central samverkansgrupp
Handikappförvaltningens centrala samverkansgrupps protokoll 2007-10-24.
________________________________________
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§ 75
Delegeringsbeslut.
Anmäls förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

arbetsutskottets protokoll 2007-10-17.
arbetsutskottets protokoll 2007-10-31.
arbetsutskottets protokoll 2007-11-27.
biståndsbeslut från Myndighetskontoret september 2007.
biståndsbeslut från Myndighetskontoret oktober 2007.
biståndsbeslut från Myndighetskontoret november 2007.
beslutsärende avseende ansökan överklagat beslut mål nr 874-07 Rotel 1.
beslutsärende avseende ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
i form av utökad avlösarservice.
förslag till beslut avseende rapportering till Länsstyrelsen i Blekinge Län och
revisorer av ej verkställda beslut enligt SoL eller att avbrott i verkställigheten
skett av gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
förslag till beslut avseende anmälan till Kommunfullmäktige av ej
verkställda beslut inom SoL.
beslutsärende avseende ansökan ledsagning enligt §§ 1, 7 och 9:3 LSS.
beslutsärende avseende personlig assistent enligt socialtjänstlagen.
synpunkter på lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona –
remiss.
yttrande över detaljplan för del av Fäjö 1:75, Karlskrona kommun, Blekinge
län.
yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län.
yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 m.fl. (Vrängö)
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
___________________
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§ 76
Julhälsning
Ordförande tackade handikappnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för
året som gått och önskar samtliga en God jul och ett Gott nytt år.
Lena Ryge önskar ordförande God jul och Gott nytt år.
____________________

