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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 20 mars 2013
§ 1 Information om projekt Hållbar jämställdhet
§ 2 Verksamhetsberättelse, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal 2012
§ 3 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
§ 4 Nystart av verksamhet
§ 5 Beslut avseende tillämpning av riktlinjer för beslut om kontaktperson enligt LSS.
§ 6 Beslut avseende ansökan om omvårdnadslyftet 2013 från Karlskrona kommun
§ 7 Meddelanden
§ 8 Delegeringsbeslut
____________________

1 (13)

20 mars 2013

2 (13)

Tid och plats Onsdagen den 20 mars 2013, kl. 13.35 – 16.45 Kommunhuset
Ruthensparre, lokal Freden, Östra Hamngatan 7 B, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Karin Månsson (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Anders Ovander (M) §§ 1-del av 2 kl. 13.35 – 16.05
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S) §§ 1 - 2 kl. 13.35 – 16.15
Lena Klintefors (S) §§ 3 – 8 kl. 16.15 – 16.45

Ulla Jeansson (M) §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 16.05
Bengt Jonsson (FP) §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 14.45
Lena Klintefors (S) §§ 1 – 2 kl. 13.35 – 16.15

Tjänstemän

Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Leif Bohman, verksamhetschef
Annette Thiman, verksamhetschef
Anna Gustavsson, controller §§ 2 – del av 3 kl. 14.00 – 16.35
Cecilia Westlund, personalspecialist § del av 2 kl. 14.10 – 15.35
Linda Olsson, områdeschef §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 15.20
Vanja Andersson, områdeschef §§ 1 – del av 2 kl. 13.35 – 15.20
Johanna Medin, sjuksköterska
Sandra Bizzozero, projektledare § 1 kl. 13.35 – 14.00
Kajsa Samuelsson, handikappsekreterare § del av 2 kl. 14.00 – 14.45
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Anna Ekström (FP)

Justering
Justerare

Billy Peltonen (S)

Justeringens plats
och tid

Handikappförvaltningen enligt överenskommelse.
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Karin Månsson

Justerare

____________________
Billy Peltonen

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

§§ 1 - 8

2013 anslagits på kommunens

20 mars 2013

§1
Information om projekt Hållbar jämställdhet
Sandra Bizzozero, projektledare informerar om
-

Jämställdhetspolitiska mål
Europeiska deklarationen (CEMR)
Jämställdhetsintegrering
Vilka effekter vill vi uppnå?
Aktiviteter
Resultat
Handikappförvaltningen (processer och rutiner)

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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Diariet
Kommunfullmäktige
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.122.041
HN.2011.424.042
HN.2012.112.020

§2
Verksamhetsberättelse, årsbokslut ekonomi och årsbokslut personal
2012
Handikappförvaltningen redovisar årsberättelser för det gångna året för
samtliga av handikappnämndens verksamheter. Årsbokslutet är den
samlade redovisningen som anger måluppfyllelse, personaluppföljning och
ekonomiskt resultat.
Ordningen är att teamen redovisar sina mål och verksamheter samlat. I
verksamhetsberättelsen presenteras även målarbetet för
förvaltningsledning samt stabsfunktionernas ansvarsområden.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta för egen del
1. att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2012,
2. att godkänna årsbokslut personal för 2012 och
3. att godkänna årsbokslut ekonomi för 2012 samt
4. att överlämna årsbokslutet till revisionen.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
5. att med hänvisning till skäl som angivits i rapporten bli befriat från och
slippa kravet på återbetalning av hela det negativa resultatet som föreligger
för 2012.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

20 mars 2013

Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.533.042

§3
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
Anna Gustavsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per februari ett underskott på 422 tkr, netto
omslutningen är 57 280 kr och nämndens budgeterade medel 56 858 kr.
Den främsta anledningen till underskottet beror på personalkostnader som
redovisar – 2,4 mnkr mot budget.
De volymökningar som kommit successivt under 3 års tid, kulminerade
2012 där antalet LSS insatser ökade betydligt mer än förväntat under året.
Volymökningarna var inte fullt ut budgeterade då förvaltningen inte planerat
så stora ökningar under året. Antalet LSS insatser är i stort sett i paritet
med förväntat antal för 2013 års verksamhet. Därtill kommer ett antal
personalförstärkningar som uppstod redan under 2011 och som ökade
ytterligare under föregående år. Dessa förstärkningar ligger obudgeterade
då de inte heller fanns med i planeringen för 2012 och 2013 års
verksamhet. Förstärkningarna handlar främst om speciallösningar bland
annat då det nya autismboendet inte blir klart som planerat i år men också
förstärkningar hos brukare som är i tillfälliga skov i sin diagnos samt
brukare med försämrat allmäntillstånd där stora somatiska vårdbehov finns.
Volymökningarna som uppstått under en längre period är att betrakta som
permanenta och kommer därför att finnas kvar. Däremot finns
åtgärdsplaner för vissa utav de tillfälliga personalförstärkningarna, allt är
inte möjligt att fasa ut eftersom det ytterst är brukarnas behov som måste
tillgodoses. Någon förstärkning är också kopplad till arbetsmiljö och brukare
och då finns ett arbetsmiljöansvar som förvaltningen behöver ta hänsyn till.
Platsförsäljning möter också vissa delar av personalbehoven samt att
sysselsättningsverksamheten under de 2 första månaderna betalat delar av
ett projekt, i väntan på godkännande av kompensation från socialstyrelsen.
Det godkännandet har nu kommit och till nästa uppföljning kommer detta
vara reglerat i redovisningen.

Forts.
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§ 3 forts.
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
Prognosen som lämnas för Handikappförvaltningen 2013 beräknas uppgå
till – 6,5 mnkr vid årets slut, baserat på i nuläget kända faktorer och risker
avseende volymökningar samt personalförstärkningar. Det är främst
personalkostnader som utgör merparten av prognosen.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per 28 februari 2013.
Yrkande
Ordförande föreslår följande tilläggsyrkande;
att till kommunsstyrelsen anmäla ett befarat underskott på 6,5 miljoner
kronor, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att minska underskottet genom att:
• se över bemanning och schemaläggning,
• se över möjligheten att utveckla alternativa stödformer gällande
boendeformer, och
• se över möjligheten att inte verkställa icke lagstadgade verksamheter
såsom resor till och från daglig verksamhet, samt
• förvaltningen återkopplar dessa uppdrag på handikappnämndens
sammanträde den 24 april 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD), Billy Peltonen (S) och Lars Rydell (S) yrkar
bifall på ordförandes tilläggsyrkanden.
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljning per 28 februari 2013,
2. att till kommunsstyrelsen anmäla ett befarat underskott på 6,5 miljoner
kronor, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att minska underskottet genom att:
• se över bemanning och schemaläggning,
• se över möjligheten att utveckla alternativa stödformer gällande
boendeformer, och
• se över möjligheten att inte verkställa icke lagstadgade verksamheter
såsom resor till och från daglig verksamhet, samt
• att förvaltningen återkopplar dessa uppdrag på handikappnämndens
sammanträde den 24 april 2013.
____________________

20 mars 2013

Diariet
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HN.2013.65.759

§4
Nystart av verksamhet
2012 fattade nämnden beslut om att starta ett akutboende för att möta de
behov av särskilt boende, som inte kunde verkställas inom rimlig tid och för
att då undvika vitesföreläggande och sanktionsavgifter. Till detta kommer
att respektive brukare skall få sina behov tillgodosedda.
Inledningsvis hade förvaltningen för avsikt att använda en av de lokaler
som använts som korttids men kostnaderna för ombyggnation skulle bli för
stora för att vara försvarbara. Dessutom skulle inte respektive brukare få en
egen lägenhet och samtidigt få dela hygienutrymmen med övriga boende.
Förvaltningen bedömde detta alternativ som inte hållbart och beslöt att hyra
lokaler på kungsmarken, vilka iordningställts för att kunna möta de krav på
funktionalitet som förvaltningen ställer.
Kostnader för bemanning skulle förvaltningen hantera inom ram genom att
omfördela inom befintlig verksamhet.
Under 2013 var det planerat att starta ytterligare två nya särskilda boenden
som skulle vara färdiga i juni respektive oktober. Den processen har dragit
ut på tiden, vilket innebär att dessa tidigast kommer vara inflyttningsklara
under första kvartalet 2014. För dessa boenden finns det en budget på
7 000 000 kr (2013).
Behov av särskilt boende
Det finns i dagsläget sju beslut om särskilt boende, vilka inte är verkställda.
Av dessa har några personer idag plats i vår korttidsverksamhet respektive
på vårt boende för samsjuklighet.
Till detta tillkommer ytterligare två beslut som inte kan verkställas med
hänsyn tagen till omständigheter som förvaltningen inte råder över.
Utöver detta tillkommer ytterligare några brukare som har lämnat
intresseanmälan om att få särskilt boende under 2013.

Forts.
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§ 4 forts.
Nystart av verksamhet
Beskrivning av ärendet
I dagsläget kan förvaltningen inte verkställa några beslut om särskilt
boende, eftersom samtliga våra gruppbostäder är fulla. De särskilda
boenden som var planerade under 2013 kommer vara färdiga för inflyttning
tidigast i februari respektive juni 2014.
För kunna stödja de brukare som har beviljade insatser särskilt boende
måste förvaltningen därför skapa tillfälliga lösningar för att var och en skall
få sina behov tillgodosedda men även för att i möjligaste mån undvika
vitesföreläggande.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att de medel som finns avsatta för särskilda boenden 2013 används för att
möta behov av stöd som uppkommer på grund av förseningar av nya
gruppbostäder.
Yrkande
Ordförande yrkar att ärendet bordläggs.
Billy Peltonen (S) och Lars Rydell (S) yrkar bifall på ordförandes
ändringsyrkande.
Ordförande finner att Handikappnämnden är överrens om föreslaget
ändringsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
att ärendet bordläggs.
____________________

20 mars 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Biståndshandläggare
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HN.2011.4.709

§5
Beslut avseende tillämpning av riktlinjer för beslut om kontaktperson
enligt LSS
Handikappnämndens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 30 januari
2013 fört en diskussion utifrån det beslut som handikappnämnden fattade
den 5 oktober 2011 § 47 gällande förslag till riktlinjer för kontaktperson
enligt LSS.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
1. att nuvarande riktlinjer för beslut om kontaktpersoner enligt LSS ska
upphöra, samt
2. att gällande lagstiftning ska följas och att det är individens behov som är
avgörande.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

20 mars 2013

Diariet
Ledningsgruppen

11 (13)

HN.2013.137.047

§6
Beslut avseende ansökan om omvårdnadslyftet 2013 från Karlskrona
kommun
För år 2013 har omvårdnadslyftet utvidgats till personal i verksamhet för
personer med funktionsnedsättning med avgränsning till SoL
(Socialtjänstlagen). De verksamhetsområden som omfattas är hemtjänst,
boendestöd, bostad med särskild service för vuxna samt sysselsättning
eller dagverksamhet. Det är inom områdena i boendestöd och
sysselsättning som det finns en aktuell målgrupp inom
Handikappförvaltningen Karlskrona kommun. En kartläggning har påbörjats
i syfte att kunna erbjuda ett deltagande för de medarbetare som saknar
efterfrågad kompetens.
Tidigare har omvårdnadslyftet endast gällt utbildning för personal som
arbetar med äldre. Äldrenämnden har via uppdragsutbildning drivit
utbildningar i flera år. I och med att målgruppen utvidgas från 2013 blir det
möjligt för personal i handikappnämndens verksamhet att delta i adekvata
utbildningar.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att vi utvidgar möjligheten att även personal inom Handikappförvaltningen
som arbetar enligt SoL kan ta del av utbildningar som anordnas via
omvårdnadslyftet.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
___________________

20 mars 2013
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§7
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2012
§ 197 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2013
§ 200 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
§ 201 Miljöbokslut 2011
§ 205 Justeringar i Budget/Plan 2013-2015 på grund av hemsjukvårdens
kommunalisering
§ 207 Uppföljning per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
2013
§ 3 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlkrona kommun
§ 17 Kommunala val
Kammarrätten i Jönköping
Dom 2013-01-17, mål nr 3607-11
Socialstyrelsen
SOSFS 2012:17 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2012-12-06
Protokoll 2013-01-31
Verksamhetsberättelse 2012
___________________
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§8
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 30 januari 2013
b) Arbetsutskottet protokoll från den 6 mars 2013
c) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från december 2012
– februari 2013
d) Ordförandebeslut avseende ansökan om kontaktperson enligt LSS §§
1:1,7 och 9:4, kat 1
e) Ordförandebeslut avseende ansökan/omprövning av insats
kontaktperson enligt LSS §§ 1:1,7 och 9:4
f) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 §, LSS, kvartal 4
g) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9
§, kvartal 4
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

24 april 2013

1 (20)

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 24 april 2013
§ 9 Information om byggprocesser
§ 10 Information om IPS projektet
§ 11 Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt brandskyddsarbete
§ 12 Redovisning av pågående process för att minska nämndens prognostiserade underskott
§ 13 Nystart av verksamhet
§ 14 Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande Wämöparken
§ 15 Anmärkning i revisionsberättelsen 2012
§ 16 Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
§ 17 Övrigt
§ 18 Meddelanden
§ 19 Delegeringsbeslut
____________________

24 april 2013
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Tid och plats Onsdagen den 24 april 2013, klockan 13.05 – 16.10 på Karlskrona
kompetenscentrum, Gullberna Park – Kungsholmen
Beslutande
Ledamöter
Ordförande Anna Ekström (FP)
1:e vice ordf Ingalill Siggelsten Blum (KD)
2:e vice ordf Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SD)
Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)

Bengt Jonsson (FP) §§ 9-16 kl. 13.05-15.50
Maj Olsson (C)
Lena Klintefors (S)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Tomas Gotthardsson, utvecklingschef §§ 9-15, kl. 13.05-15.00
Anna Gustafsson, controller
Jörgen Aronsson, projektledare IPS §§ 9-14, kl. 13.05-14.15
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Cecilia Abrahamsson (S)

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Cecilia Abrahamsson

§§ 9 - 19

24 april 2013

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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2013 anslagits på kommunens

24 april 2013

§9
Information om byggprocesser
Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om
-

Inplanerade byggnationer
Tidplan
Orsaker till förseningar
Kostnader

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 10
Information om IPS projektet
Jörgen Aronsson, områdeschef informerar om IPS - Individual placement
and support en metod som riktar sig till personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
-

Bakgrund
Sju principer
Evidensbaserad metod
Forskningsprojekt
Arbetssätt i Karlskrona - Jobbcenter

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

24 april 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

6 (20)

HN.2013.142.042

§ 11
Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt
brandskyddsarbete
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Räddningstjänsten gör återkommande tillsyner i handikappförvaltningens
verksamheter för att kontrollera att de uppfyller de krav som finns i
Boverkets Byggregler, BBR, och Lagen om skydd mot olyckor, LSO. I BBR
och LSO regleras kraven på brandlarm och att det ska finnas ett
Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA.
Räddningstjänsten kontrollerar båda dessa delar vid sina tillsyner och de
har vid ett antal tillfällen påpekat att det finns brister i verksamheternas
SBA-arbete.
Beskrivning av ärendet
Ett av uppdragen i Handikappförvaltningens interna kontrollplan avser
kontroll av det Systematiska Brandskyddsarbetet.
I varje verksamhet ska det finnas ett brandombud utsett som ska ha
genomgått grundläggande brandutbildning plus utbildning för brandombud.
Det är områdeschefens ansvar att se till att detta finns.
Under mars 2013 har två besök genomförts i gruppbostäder med närvaro
av berörd områdeschef, brandombud och eventuell personal.
Brister
Vid besöken har brister framkommit framför allt gällande kontinuerlig
uppdatering av brandskyddspärmen, dokumentation av incidenter och
genomförda brandutbildningar - speciellt för vikarier.
Det är inte alltid lämpligt att genomföra utrymningsövning på plats med
deltagande av de boende.

Forts.

24 april 2013
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§ 11 forts.
Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt
brandskyddsarbete
Åtgärder
- Fler besök planeras under 2013
- Åtgärder behövs för att stärka och implementera rutiner gällande
fortlöpande dokumentation och uppdatering av SBA-pärmarna i
verksamheterna
- Önskemål finns från brandombud att införa liknande nätverksträffar som
idag finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet, "SAM-fika", 1 - 2 gånger
per år
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att ta informationen till dagens protokoll.
Yrkande
Ordförande yrkar att förvaltningschefen återkopplar föreslagna åtgärder till
nämnden under hösten 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att förvaltningschefen återkopplar föreslagna åtgärder till nämnden under
hösten 2013
____________________

24 april 2013

Diariet
Kommunstyrelsen
Revisorer
Ledningsgruppen

8 (20)

HN.2012.533.042

§ 12
Redovisning av pågående process för att minska nämndens
prognostiserade underskott
Claes Wiridén, förvaltningschef redovisar hur långt förvaltningen är i de
olika processerna för att minska det prognostiserade underskottet som
nämnden tog beslut om vid sitt sammanträde den 20 mars 2013 § 3:
Uppdrag
- Planering och schemaläggning av arbetstid
- Frånvaroprocessen
- Startboende
Övrigt
- Lönebidragsanställda
- Bilar
- Resor till och från daglig verksamhet (2014--)
- Flitpeng (2014--)
Kommande aktiviteter
- Prestationsersättning från Socialstyrelsen
- Placering på Sjöarp (2014--)
- Rationellare arbete med de som har förstärkningar (risk)
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Yrkande
Ordförande yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa den
pågående processen vid nämndens sammanträde den 22 maj 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.

Forts.

24 april 2013

§ 12 forts.
Redovisning av pågående process för att minska nämndens
prognostiserade underskott
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa den pågående
processen vid nämndens sammanträde den 22 maj 2013.
_____________________
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Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer

10 (20)

HN.2013.65.759

§ 13
Nystart av verksamhet
Ärendet bordlades vid Handikappnämndens sammanträde den 20 mars
2013, § 4.
2012 fattade nämnden beslut om att starta ett akutboende för att möta de
behov av särskilt boende, som inte kunde verkställas inom rimlig tid och för
att då undvika vitesföreläggande och sanktionsavgifter. Till detta kommer
att respektive brukare skall få sina behov tillgodosedda.
Inledningsvis hade förvaltningen för avsikt att använda en av de lokaler
som använts som korttids men kostnaderna för ombyggnation skulle bli för
stora för att vara försvarbara. Dessutom skulle inte respektive brukare få en
egen lägenhet och samtidigt få dela hygienutrymmen med övriga boende.
Förvaltningen bedömde detta alternativ som inte hållbart och beslöt att hyra
lokaler på Kungsmarken, vilka iordningställts för att kunna möta de krav på
funktionalitet som förvaltningen ställer.
Kostnader för bemanning skulle förvaltningen hantera inom ram genom att
omfördela inom befintlig verksamhet.
Under 2013 var det planerat att starta ytterligare två nya särskilda boenden
som skulle vara färdiga i juni respektive oktober. Den processen har dragit
ut på tiden, vilket innebär att dessa tidigast kommer vara inflyttningsklara
under första kvartalet 2014. För dessa boenden finns det en budget på
7 000 000 kr (2013).
Behov av särskilt boende
Det finns i dagsläget sju beslut om särskilt boende, vilka inte är verkställda.
Av dessa har några personer idag plats i vår korttidsverksamhet respektive
på vårt boende för samsjuklighet.
Till detta tillkommer ytterligare två beslut som inte kan verkställas med
hänsyn tagen till omständigheter som förvaltningen inte råder över.
Utöver detta tillkommer ytterligare några brukare som har lämnat
intresseanmälan om att få särskilt boende under 2013.
Forts.
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§ 13 forts.
Nystart av verksamhet
Beskrivning av ärendet
I dagsläget kan förvaltningen inte verkställa några beslut om särskilt
boende, eftersom samtliga våra gruppbostäder är fulla. De särskilda
boenden som var planerade under 2013 kommer vara färdiga för inflyttning
tidigast i februari respektive juni 2014.
För kunna stödja de brukare som har beviljade insatser särskilt boende
måste förvaltningen därför skapa tillfälliga lösningar för att var och en skall
få sina behov tillgodosedda men även för att i möjligaste mån undvika
vitesföreläggande.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att de medel som finns avsatta för särskilda boenden 2013 används för att
möta behov av stöd som uppkommer på grund av förseningar av nya
gruppbostäder.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

24 april 2013

Diariet
Tekniska förvaltningen
Arbetsmarknadsenheten
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.148.043

§ 14
Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande
Wämöparken
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärende.
Sedan ett antal år tillbaka har handikappförvaltningen varit engagerade i
Wämöparken. Detta har varit en arbetsplats för ett antal personer med
insatsen sysselsättning, där parkskötsel och caféverksamhet varit de
dominerande områdena.
Från 2012 har skötseln av själva parken övertagits av
arbetsmarknadsenheten. Detta innebär att förvaltningen i dag har tre
arbetshandledare som arbetar i park och kaffestuga. Sammanlagt stödjer vi
12 brukare i den här verksamheten, till en kostnad av
1 750 000 kr.
Sedan 2011 driver förvaltningen ett projekt med inriktningen att stödja
personer med särskilda behov att få jobb, IPS (Individual Placement and
Support). Förvaltningen har fått projektmedel för att ha den här
verksamheten fram till och med 2013. Enligt senaste uppföljningen så är 55
personer inskrivna i den här verksamheten och med följande resultat:
- Arbete 14 personer
- Studier 2 personer
- Praktik 20 personer
- Omplanering 7 personer
- Nya 8 personer
- Paus 4 personer
Med hänsyn till den budget som förvaltningen har för 2014 ser vi att
omprioriteringar behöver göras för att så många som möjligt skall få rätt
form av stöd. Ett sätt är att överlåta all verksamhet i Wämöparken till
arbetsmarknadsenheten för att på så sätt frigöra medel att göra IPS till en
permanent verksamhet.
Forts.
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§ 14 forts.
Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande
Wämöparken
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att uppdra åt förvaltningen att avveckla sina verksamheter i
Wämöparken från och med 2014,
2. att från 2014 inrätta en permanent verksamhet som arbetar med att
stödja brukare till meningsfull sysselsättning/arbete enligt metoden IPS,
samt
3. att ovanstående förslag skall vara kostnadsneutralt.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

24 april 2013
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HN.2013.183.041

§ 15
Anmärkning i revisionsberättelsen 2012
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för 2012 framställt anmärkning mot
Handikapp-, Social- och Äldrenämnden. Innan ansvarsfrågan behandlas på
kommunfullmäktige så ska förklaring inhämtas från nämnderna. Nämndens
skriftliga förklaring utgör en del av beslutsunderlaget till kommunfullmäktige.
Handikappnämnden resonerar kring revisionsberättelsen 2012 och hur
nämnden ska svara på anmärkningarna från revisorerna.
Ordförande föreslår att nämnden kallas till ett extra sammanträde den 6
maj 2013 klockan 16.15 då beslut fattas avseende den skriftliga
förklaringen till kommunfullmäktige.
Handikappnämnden beslutar
att nämnden kallas till ett extra sammanträde den 6 maj 2013 klockan
16.15 då beslut fattas avseende den skriftliga förklaringen till
kommunfullmäktige.
____________________
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Diariet
Kommunfullmäktige
Kommunsstyrelsen
Revisorer
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.533.042

§ 16
Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
Anna Gustafsson, controller föredrar ärende.
Handikappnämnden redovisar per siste mars 2013 ett underskott mot
budget på – 690 tkr. Resultatet utgörs i första hand av ett överskott mot
intäkter på 1,7 mnkr samt personalkostnader på minus 3,0 mnkr.
Intäkterna ger ett välbehövligt tillskott i form av 4 platser som säljs till andra
kommuner.
Personalkostnaderna redovisar ett större underskott och beror på ett antal
faktorer; Ca 1,0 mnkr utgörs av s.k. tillfälliga personalförstärkningar inom
områdena för särskilt boende
- Personalresurser kopplat till insats och brukare (rätt insats på rätt plats)
- Förstärkning pga. stora somatiska vårdbehov (vård i livets slutskede)
- Nystartat boende/flyttad verksamhet, förstärkning en brukare (Drottninggatan)
- Speciallösningar pga. brist på boenden, insatsen får utföras till betydligt
högre kostnad i väntan på ny gruppbostad
Av resterande 2,0 mnkr ska en del räknas bort avseende de platser som
säljs och som ger intäkter motsvarande personalkostnader samt lönebidrag
som också ger intäkter i form av ersättning från AMS. De
lönebidragsanställda har personalhandledning etc. som genererar en viss
kostnad. I övrigt arbetar samtliga enheter med att verkställa den budgetpott
på 3 % som tillskapades inför verksamhetsåret 2013 avseende
personalresurser.
Prognos; efter februari månads ordinarie budgetuppföljning beräknades,
utifrån dåvarande läge, en prognos på -6,5 mnkr. Prognosen baserades i
stort sett på aktuella personalförstärkningar utöver budget i
verksamheterna. Ett tydligt uppdrag finns att i görligaste mån sänka/ta bort
förstärkningarna men i dagsläget har detta inte gått i den utsträckning som
behövs för att minska kostnaderna. Därtill kommer ytterligare externa
placeringar de första 3 månaderna in på året som gör att prognosen
revideras till – 9,0 mnkr.
Forts.
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§ 16 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning per 31 mars 2013,
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare möjliga åtgärder
för att minska det prognostiserade underskottet, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande budgetuppföljningar
redovisa effekterna av de ombudgetteringar som kommer att användas på
grund av den försenade byggprocessen av de nya särskilda boenden som
nämnden beslutat om vid dagens sammanträde under § 13.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden att till
kommunstyrelsen hemställa
4. att prognosen för helår 2013 revideras från – 6,5 mnkr till – 9,0 mnkr.
Yrkande
Ordförande yrkar att attsats 2 ändras till att ge förvaltningschefen i uppdrag
att ta fram ytterligare möjliga åtgärder för att minska det prognostiserade
underskottet till nämndens sammanträde den 22 maj 2013.
Fredrik Wallin (S) och Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Anders Ovander (M) yrkar att nämnden till kommunfullmäktige hemställer
att Handikappnämnden får utökad ram med 9 miljoner för budgetåret 2013.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Anders Ovander (M)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
ändringsyrkande och tilläggsyrkanden.
Handikappnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning per 31 mars 2013,
Forts.
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§ 16 forts.
Budgetuppföljning per den 31 mars 2013
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare möjliga åtgärder
för att minska det prognostiserade underskottet till nämndens sammanträde
den 22 maj 2013, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att vid kommande budgetuppföljningar
redovisa effekterna av de ombudgetteringar som kommer att användas på
grund av den försenade byggprocessen av de nya särskilda boenden som
nämnden beslutat om vid dagens sammanträde under § 13.
Handikappnämnden beslutar att till kommunsstyrelsen hemställa
4. att prognosen för helår 2013 revideras från – 6,5 mnkr till – 9,0 mnkr.
Handikappnämnden beslutar att till kommunfullmäktige hemställa
5. att Handikappnämnden får utökad ram med 9 miljoner för budgetåret
2013.
____________________
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§ 17
Övrigt
Sammanträdestider till hösten
Ordförande föreslår nämnden att ändra sammanträdestiderna från hösten
2013 till torsdagar klockan 09.00 och att nämndsekreteraren tar fram ett
förslag på datum där förvaltningen har tagit hänsyn till budgetuppföljningar
och delårsrapporter. Förslaget ska vara klart till nämndens sammanträde
den 22 maj 2013.
----------------------------------Ändrat datum för Handikappnämnden i juni
Ordförande informerar om att nämndens sammanträde i juni är flyttat från
den 19 juni till den 17 juni 2013 kl. 09.00.
-----------------------------------E-lönebesked
Jessica Andersson, nämndsekreterare informerar om att från och med maj
2013 kommer kommunen att gå över till e-lönebesked och delar ut en
lathund.
----------------------------------Claes Wiridén, förvaltningschef informerar om;
- LSS-utjämningssystemet
- Bemanning på staben
- Avsked
---------------------------------Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
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§ 18
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2013
§ 30 Kommunala val
§ 39 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern,
samt riktlinjer för inköp och upphandling
Kommunsstyrelsens allmänna utskott
Bokslutsberedning 2012
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror, folkmängd 2012-12-31
Kammarrätten i Jönköping
Dom, 2013-04-08, målnr 735-13
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Protokoll direktionen, 2013-02-27
Landstinget Blekinge
Förtroendenämnden
Protokoll 2013-03-21
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-02-28
___________________
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§ 19
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 10 april 2013
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från mars 2013
c) Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1 Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

6 maj 2013

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 6 maj 2013
§ 20 Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
____________________
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6 maj 2013
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Tid och plats Måndagen den 6 maj 2013, kl. 16.15 – 17.00 i Kommunstyrelsens
sessionssal, Palanderska gården, Karlskrona
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare
Underskrifter
Sekreterare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)

Anna Stridsjö (M)
Ingemar Sunesson (M)
Lena Klintefors (S) del av § 20 inkl beslut, kl.16.35
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Lars Rydell (S)

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Lars Rydell

§ 20

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 7 maj 2013 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

6 maj 2013

Diariet
Kommunfullmäktige
Ledningsgruppen
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HN.2013.183.041

§ 20
Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
Allmänt
Handikappnämnden bedriver idag en verksamhet som, till största del, är
lagstyrd och behäftade med definierade kvalitetskrav. Att inte verkställa
biståndsbedömda insatser innebär att nämnden kommer få bära kostnader
avseende sanktionsavgifter.
Nämndens verksamheter verkställs i allt väsentligt till en lägre kostnad är
genomsnittet i riket. 2012 verkställer nämnden beslut enligt LSS till en
kostnad som är 44,6 miljoner lägre än rikssnittet.
Denna låga kostnad ger konsekvenser på den kvalitet som varje insats skall
ha. Enligt kommunens kvalitet i korthet, KKiK, finns det uppenbara
kvalitetsbrister inom insatsen särskilt boende och möjligheter till
fritidsaktiviteter med personalstöd.
Under 2012 rapporterar nämnden att ett antal beslut inte kunnat verkställas
inom rätt tid enligt kommunfullmäktiges mål. Detta beror framför allt på
förseningar avseende nybyggnation av särskilda boenden. Detta har
inneburit att förvaltningen varit tvungen att verkställa ett antal insatser på ett
sätt som varit kostnadsdrivande.
Fokus på den ekonomiska utvecklingen i verksamheten
Nämnden håller med om att det inte varit synligt i protokoll att man haft
fokus på den ekonomiska utvecklingen. Vid samtliga möten har prognoser,
ekonomiska uppföljningar samt information varit uppe för diskussion.
Förvaltningen har strukturerat arbetat med ledning och styrning av
verksamheten och verkställt ett antal rationaliseringar/besparingar under
året. Nämnden begärde en ramökning för 2012 på 20 mnkr men blev
enbart tilldelade 12 mnkr. De volymökningar som skedde under året
motsvarade närmare 30 mnkr, vilket innebär att förvaltningen lyckats sänka
sina kostnader med nästan 7 mnkr.
Detta har informerats om på nämndsammanträden och arbetsutskott.

Forts.
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§ 20 forts.
Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
Nämnden behöver utveckla sin förmåga att ställa krav på- och uppdra till
förvaltningen att jobba med aktiviteter som följer direktiven att nå en budget
i balans.
Nämnden behöver utveckla sin förmåga att informera kommunstyrelse och
fullmäktige avseende utvecklingen av sin ekonomi och vidtagna åtgärder.
Nämnden behöver utveckla sin förmåga att dokumentera fattade beslut,
vidtagna åtgärder och konsekvenser i sina protokoll.
Intern kontroll för att leverera tillförlitliga beslutsunderlag och prognoser.
Nämnden tillstyrker revisionens kritik. Förvaltningen har i uppdrag att arbeta
med uppföljningar och kontroller av verksamheten för att kunna vara
tryggare i sina prognoser. Nämnden vill dock skicka med svårigheten i att
prognostisera i en verksamhet som är så individuellt utformad och
personligt anpassad.
Nämnden har inte varit tillräckligt aktiva med bakgrund i sitt tilldelade
ekonomiska ansvar och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att
undvika årets negativa budgetavvikelser.
Nämnden har under 2012 visat stor enighet i sina beslut. Det är riktigt att
nämnden inte, i tillräcklig omfattning, ställt krav på åtgärder för att hålla
budget i balans. Förvaltningen har inte fått direkt riktade uppdrag utan mer
allmänt hållna direktiv.
Nämnden har vid samtliga diskussioner beaktat den låga
bemanning/personaltäthet som finns i verksamheten. Detta tillsammans
med risk för sanktionsavgifter har alltid varit ett fokusområde på
nämndsammanträdena.
Handikappnämnden vill dock poängtera att förvaltningen ständigt arbetat
med ledning och styrning av verksamheten, vilket haft stor effekt och
kraftigt minskat underskottet.
Formell och tydlig kommunikation till kommunstyrelsen
Handikappnämnden tillstyrker detta och kommer ändra sina rutiner för att
säkerställa att kommunikationen framgent blir formell och tydlig
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ta skrivelsen som svar till kommunfullmäktige.

Forts.
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§ 20 forts.
Handikappnämndens yttrande gällande revisionsrapport 2012
Yrkande
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar att skrivningen i stycke fem ändras till:
nämnden håller med om att det inte varit synligt i protokoll att man haft
fokus på den ekonomiska utvecklingen. Dock har vid samtliga möten
prognoser, ekonomiska uppföljningar samt information varit uppe för
diskussion.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Inga Lill Siggelsten Blum
(KD) ändringsyrkande.
Anders Ovander (M) yrkar att förbättra rapporteringen till
kommunfullmäktige och kommunstyrelse om utvecklingen av verksamhet
och ekonomi.
Ordförande och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på Anders Ovander (M)
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslaget
ändringsyrkande samt tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta skrivelsen som svar till kommunfullmäktige.
2. att skrivningen i stycke fem ändras till: nämnden håller med om att det
inte varit synligt i protokoll att man haft fokus på den ekonomiska
utvecklingen. Dock har vid samtliga möten prognoser, ekonomiska
uppföljningar samt information varit uppe för diskussion.
3. att förbättra rapporteringen till kommunfullmäktige och kommunstyrelse
om utvecklingen av verksamhet och ekonomi.
____________________

22 maj 2013

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 22 maj 2013
§ 21 Information om kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssamordnare
§ 22 Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
§ 23 Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013
§ 24 Delårsrapport personal per den 30 april 2013
§ 25 Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av utvalda ärenden
§ 26 Förslag till kvalitetsplan för 2013-2014 inom Handikappnämndens ansvarsområde
§ 27 Ändrade sammanträdestider för Handikappnämnden hösten 2013
§ 28 Övrigt
§ 29 Meddelanden
§ 30 Delegeringsbeslut
____________________
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22 maj 2013

Tid och plats Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 13.05 – 15.50 på Karlskrona
kompetenscentrum, Gullberna Park, lokal Oscarvärn 1.
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KD)
Fredrik Wallin (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lars Rydell (S)
Jenny Bard (S)

Anna Stridsjö (M) §§ 21 – 23 ej beslut, kl. 13.05 – 14.15
Bengt Jonsson (FP)
Laila Johansson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

Tjänstemän

Claes Wiridén, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Anna Gustafsson, controller §§ 22 – 30, kl. 13.20 – 15.50
Carola Brolin, områdeschef § 21, kl. 13.05 – 13.20
Jessica Andersson, nämndsekreterare

Övriga

Liselott Lindvall, vik nämndsekreterare

Justering
Justerare

Lars Rydell (S)

Justeringens plats
och tid

Handikappförvaltningen enligt överenskommelse.
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Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Lars Rydell

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson

§§ 21 - 30

2013 anslagits på kommunens

22 maj 2013

§ 21
Information om kvalitetssäkring och kvalitetssäkringssamordnare
Carola Brolin, områdeschef informerar om
-

Vad är kvalité?
Införandet
Uppdraget
Arbetssätt

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________
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22 maj 2013

Diariet
Kommunsstyrelsen
Revisorerna
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.533.042

§ 22
Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Kort sammanfattning
Handikappförvaltningen redovisar per den 31 mars 2013 ett prognostiserat
underskott på 9 miljoner kronor. Förvaltningen fick den 24 april 2013 i
uppdrag att ta fram underlag och redovisa den pågående processen för att
minska underskottet. Redovisning skulle ske på Handikappnämnden den
22 maj 2013.
De huvudsakliga orsakerna till underskotten är tillfälliga förstärkningar, ett
antal placeringar samt fördyrad verkställighet med hänsyn till att ett par
nybyggnationer av särskilda boenden blivit försenade.
Beskrivning av ärendet
För att komma till en budget i balans avser förvaltningen, inom ramen för
sitt uppdrag och den delegation som finns;
Erbjuda en brukare att få sina insatser verkställda på annan ort
Sänka stödet till ett antal personer, som i dagsläget har en
förstärkning kopplade till sig
Inte återbesätta ett antal pensionsavgångar
Effektivisera inom mobila team
Samordna stöd till ett antal personer
Ansöka om prestationsbaserade ersättningar
Sammantaget ger detta en besparing på 7 350 000 kr.
Förvaltningen ser detta som möjliga aktiviteter för att minska prognostiserat
resultat, men risker finns knutna till samtliga åtgärder.
Rationaliseringarna är utlagda på individnivå, eftersom den generella
resurstilldelningen i förvaltningen redan i dagsläget är låg.
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§ 22 forts.
Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
Förvaltningen bedömer det inte rimligt att genomföra ytterligare
nerdragningar kopplat till någon enskild brukare, varför det blir upp till
nämnden att göra en generell kvalitetssänkning för att på så sätt komma till
ett resultat som innebär budget i balans.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
1. att ta informationen om förvaltningens egna aktiviteter till protokollet,
2. att uppdra åt förvaltningen att sänka kvaliteten i verksamheten, genom
en sänkning i nivåbedömningssystemet och därmed uppnå budget i balans
för 2013,
3. att uppdra åt förvaltningen att återrapportera ekonomiska effekter samt
övriga konsekvenser av genomförda förändringar, kontinuerligt under året.
Yrkande
Ordförande yrkar att ändra att-sats 2 till att uppdra åt förvaltningen att
beskriva hur en sänkning i nivåbedömningssystemet med 1 650 000 kronor
för att få en budget i balans påverkar verksamhetens mål och kvalité på
nämndens möte i augusti/september 2013.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Ordförande yrkar att ändra att-sats 3 till att uppdra åt förvaltningen att
återrapportera ekonomiska effekter och verksamhetens kvalité samt övriga
konsekvenser av genomförda förändringar, kontinuerligt under året.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslagna
ändringsyrkanden.
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§ 22 forts.
Aktiviteter för att minska budgetunderskottet 2013
Handikappnämnden beslutar således
1. att ta informationen om förvaltningens egna aktiviteter till protokollet,
2. att uppdra åt förvaltningen att beskriva hur en sänkning i
nivåbedömningssystemet med 1 650 000 kronor för att få en budget i
balans påverkar verksamhetens mål och kvalité på nämndens möte i
augusti/september 2013, samt
3. att uppdra åt förvaltningen att återrapportera ekonomiska effekter och
verksamhetens kvalité samt övriga konsekvenser av genomförda
förändringar, kontinuerligt under året.
____________________

22 maj 2013

Diariet
Kommunsstyrelsen
Revisorerna
Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2012.533.042

§ 23
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013
Anna Gustafsson, controller föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 30 april 2013 ett positivt resultat på
443 tkr. Den främsta anledningen till överskottet tillskrivs plus på intäkter ca
4,7 mnkr samt att personalkostnaderna motsvarande redovisar ett minus på
ca 4,1 mnkr.
Det positiva resultatet som föreligger per april ska beaktas med yttersta
försiktighet. Förvaltningen har under första kvartalet haft en något lugnare
period där tidigare volymökningar mattats av något. Även de
personalförstärkningar som uppstod under 2012 finns fortfarande kvar i
verksamheterna. Förvaltningen står inför stora utmaningar 2013 för att
såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt kopplat till brukarnas behov, så
effektivt som möjligt hantera volymökningarna som blivit permanenta. Därtill
finns ett flertal uppdrag utlagda i verksamheterna för att stävja kostnaderna,
bl.a. genom att sänka/ ta bort delar av förstärkningarna som inte är
finansierade inom budgetramen. Det har också tagits fram andra åtgärder
för att minska det beräknade underskottet för 2013, något som redogörs för
i delårsrapporten.
Prognosen som lämnas för Handikappförvaltningen kvarstår som tidigare
på – 9,0 mnkr. Det finns ett antal åtgärder framtagna för att ekonomin ska
komma i balans med budget under 2013 och som ska stävja det befarade
underskottet. Förvaltningen vill dock flagga för att verksamheten är
föränderlig men baserat på i nuläget kända faktorer och risker, beräknas
åtgärderna göra så pass mycket att prognosen revideras ner till – 2,0 mnkr.
Prognosen beräknas därför slutligen till – 2,0 mnkr för 2013.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
1. att godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
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§ 23 forts.
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013
Yrkande
Ordförande yrkar att nämnden till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige hemställer om ett reviderat äskande om utökad budget
för året 2013 från 9 miljoner kronor till 2 miljoner kronor.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) och Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på
ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslaget
tilläggsyrkande.
Handikappnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna delårsrapport ekonomi per den 30 april 2013,
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
Handikappnämnden hemställer att kommunsstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutar
3. att revidera äskandet om utökad budget för året 2013 från 9 miljoner
kronor till 2 miljoner kronor.
____________________

22 maj 2013
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
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HN.2013.251.020

§ 24
Delårsrapport personal per den 30 april 2013
Claes Wiridén, förvaltningschef föredrar ärendet.
Personaluppföljning avseende 1 december 2012 – 30 mars 2013 jämfört
med motsvarande datum de två föregående åren.
a) Ökning av antal medarbetare och antal årsarbetare
Antalet tillsvidareanställda, med månadslön uppnår per den 31 mars 2013
till 607 anställda. Över en två års period har antal tillsvidareanställda ökat
med 68 personer. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (åa) har ökat och
utgörs nu av 563,1 åa vilket är en ökning, över perioden, med 65,9 åa.
Antalet visstidsanställda, med månadslön uppnår per den 31 mars 2013 till
61 personer. Över en två års period har antal visstidsanställda ökat med 32
personer. Antal visstidsanställda medarbetare, med månadslön, har under
perioden ökat med 27,5 åa och utgör nu totalt 54,1 åa.
Ökningen beror bl. a. på nystartade verksamheter, volymökningar,
övertagande av personal från Barn- och ungdomsförvaltningen på grund av
övertalighet. Ökningen av visstidsanställda beror på fler medarbetare med
provanställning inom vår assistans och resursenhet, samt fler medarbetare
på vikariat och allmän visstidsanställning inom övriga verksamheten.
b) Antal timavlönade
Antalet årsarbetare med timlön 2013 uppnår till 42,34 åa, Antalet åa har
minskat med -7,46 åa jämfört med 2012, men sett över hela perioden har
det istället skett en ökning med totalt 9,88 timavlönade åa. Förklaringen är
att förvaltningen har haft för få anställda i resursenheten, i kombination med
volymökningar och större verksamhet. Resursenheten har nu utökats vilket
har bidragit till en minskning av antal timvikarier.
c) Minskning av övertid/fyllnadstid samt ökning av den genomsnittliga
sysselsättningsgraden
Över perioden har övertid/fyllnadstid minskat med -1,76 tim/anställd och
uppnår nu till 4,71 tim/anställd. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
(ssgr) har, över hela perioden, ökat med 0,18 % och utgörs nu av 92,39 %.
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§ 24 forts.
Delårsrapport personal per den 30 april 2013
Förklaringen till det är den utökade resursenheten, förvaltningens fokus på
bemanning och schemaläggning samt att fler medarbetare arbetar på
årsarbetstid.
d) Minskning av antalet sjukdagar och högre fisknärvaro
Den totala sjukfrånvaron har under den totala perioden ökat med 0,62
dgr/anställd, och utgörs nu av 7,71 dgr/anställd. Ökningen har skett i
samtliga åldersintervall förutom hos medarbetare 0,29 år där sjukfrånvaron
glädjande har minskat med 1,15 dgr/anställd. Frånvaron över 90 dagar har,
över hela perioden sett, minskat med -0,6 dgr/anställd och ligger nu på 3,03
dgr/anställd. Inom intervallet 14-90 dgr har den största ökningen skett med
0,82 dgr/anställd. Återstående intervall (0-1 samt 1-14 dgr) är i stort sett
oförändrade.
Förklaringen är bland annat de många sjukdomstillfällen som uppstått på
grund av vårens influensa.
Glädjande är att den totala frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under
mätperioden), jämfört med föregående år, har ökat med hela 2,37 %.
Ökningen över hela perioden uppnår till +0,55 %.
Förklaringen är förvaltningens fokus på arbetsmiljö och förebyggande
åtgärder i kombination med att slutföra rehab- och omplaceringsutredningar
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________________

22 maj 2013
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Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare

12 (18)

HN.2013.142.042

§ 25
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av utvalda
ärenden
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Enligt Handikappförvaltningens interna kontrollplan för uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten ska en granskning av utvalda
ärenden ske 2 ggr/år (april och september)
Redovisning till Handikappnämnden ska ske.
Kontrollpunkter har varit;
● tid från ansökan till beslut
● tid från beslut till verkställighet
● finns genomförandeplan upprättad för brukaren
● finns social dokumentation i verksamhetssystemet
● framgår det av dokumentationen på vilket sätt den enskilde utövat
delaktighet samt det som övrigt framkommit under granskningen av
ärendena.
Granskningsgrupp har varit verksamhetschefer, utvecklingschef samt
myndighetschef.
Förslag till åtgärder
Förvaltningen arbetar med utbildning gällande social dokumentation och
har under våren utarbetat en ny mall för genomförandeplan. En utbildning
gällande arbetet med genomförandeplaner är under planering för hösten.
Av förvaltningens mål för 2013 samt i kvalitetsplanen för 2013-2014
framgår att en processkartläggning av handläggnings- och
verkställighetsprocessen kommer att genomföras under 2013. Resultat och
förbättringsområden kommer att uppmärksammas i detta arbete.
Information om resultatet av internkontrollen kommer också att delges
verksamheten för vidtagande av åtgärder.
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§ 25 forts.
Redovisning avseende intern kontroll gällande granskning av utvalda
ärenden
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att uppdra till förvaltningschefen att återkomma till nämnden med
redovisning av vidtagna åtgärder.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

22 maj 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Områdeschefer
Biståndshandläggare
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HN.2012.411.001

§ 26
Förslag till kvalitetsplan för 2013-2014 inom Handikappnämndens
ansvarsområde
Ingrid Karlsson, myndighetschef föredrar ärendet.
Handikappnämnden fastställde den 19 december 2012 ett ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete.
Ledningssystemet innehåller en övergripande beskrivning av vad
verksamheten behöver arbeta med för att förbättra, säkra och utveckla
kvaliteten så att verksamheten uppfyller de krav som finns enligt lagstiftning
och föreskrifter om god kvalitet.
Att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är i sig en
process vilket innebär att det bör finnas en plan för hur kvalitetsarbetet ska
bedrivas samt en årlig uppföljning av kvalitetsplanen utifrån redovisat
resultat av föregående års kvalitetsarbete.
Kvalitetsplan 2013-2014
En kvalitetsplan för prioriterade fokusområden för kvalitetsarbetet ska
upprättas och fastställas av Handikappnämnden.
Prioriterade aktiviteter, mål och ansvar samt tidsplan är beskrivna inom
respektive kvalitetsområde.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
1. att fastställa förvaltningens förslag till kvalitetsplan för 2013-2014, samt
2. att när förvaltningen reviderar kvalitetsplanen arbetar in den sociala
mångfaldsplanen.
Handikappnämnden beslutar enligt handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

22 maj 2013
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Kommunledningsförvaltningen
Ledningsgruppen
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HN.2012.410.006

§ 27
Ändrade sammanträdestider för Handikappnämnden hösten 2013
Handikappförvaltningen har på uppdrag av Handikappnämnden den 24
april 2013 § 17 tagit fram ett förslag till ändrade sammanträdestider för
Handikappnämnden hösten 2013.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta
att godkänna upprättat förslag avseende ändrade sammanträdestider för
Handikappnämnden hösten 2013.
Handikappnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____________________

22 maj 2013

16 (18)

§ 28
Övrigt
Möte om Kostutredningen
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) informerar om att hon har varit på ett möte
angående kostutredningen.
-----------------------------Billy Peltonen (S) ställer en fråga om den interna kontroll planen.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen återkommer med redovisning i
augusti.
----------------------------Bengt Jonsson (FP) tar upp att han har påtalat för Affärsverken svårigheten
för personer som sitter i rullstol att ta sig ombord på skärgårdstrafikens
båtar.
_________________

22 maj 2013
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§ 29
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 43 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 44 Kommunala val
§ 48 Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunsstyrelsen
§ 80 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
§ 81 Förslag med anledning av förstudie Konkurrensutsättning Kostenheten
§ 97 Avrapportering åtgärder Handikappnämnden
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2013-04-22, målnr. 151-13
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-04-03
___________________

22 maj 2013
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§ 30
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 8 maj 2013
b) Anmälan till socialstyrelsen och revisorer enligt 16 kap §§ 6f,g
socialtjänstlagen angående ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§
SoL eller verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL som tidigare
rapporterats som icke verkställt. Samt rapportering enligt 28 f-g §§ LSS ej
verkställda beslut enligt 9 §, LSS, kvartal 1
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut inom LSS 9
§, kvartal 1
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
___________________

17 juni 2013
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 17 juni 2013
§ 31 Handikappnämndens kvalitetspris 2012
§ 32 Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför Kompiskortet
§ 33 Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 31 maj 2013
§ 34 Svar avseende – Granskning av styrning och uppföljning av de koncernövergripande
personalpolitiska verksamhetsmålen
§ 35 Val av en ledamot till Handikappnämndens arbetsutskott Utgår
§ 36 Övrigt
§ 37 Meddelanden
§ 38 Frågor
§ 39 Delegeringsbeslut
§ 40 Sommarhälsning
___________________

17 juni 2013

Tid och plats Måndagen den 17 juni 2013, kl. 09:10 – 10:35 på Karlskrona
Kompetenscenter, Gullberna park, lokal Kungsholmen
Beslutande
Ledamöter

Ordförande Anna Ekström (FP)
2:e vice ordf Fredrik Wallin (S)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Lars Rydell (S)
Göran Roos (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Justering
Justerare

Bengt Jonsson(FP)
Maj Olsson(C)
Laila Johansson(S)
Lena Klintefors(S)

Ove Uppgren (SD)
Claes Wiridén, förvaltningschef
Peter Holmström, fritidskonsulent §§ 31-32, kl. 9:10 - 9:55
Anna Gustafsson, controller
Jessica Andersson, nämndsekreterare
Liselott Lindvall, vik nämndsekreterare
Vibeke Clegg Jensen, verksamhetschef
Berth Martinsson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Jeanette Karlsson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Linda Olsson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Carina Åkesson, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25
Niklas Lindgren, områdeschef § 31, kl. 9:10 – 9:25

Göran Roos

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jessica Andersson

Ordförande

____________________
Anna Ekström

Justerare

____________________
Göran Roos

§§ 31 - 40
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17 juni 2013

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
____________________
Jessica Andersson
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2013 anslagits på kommunens

17 juni 2013

Diariet
Ledningsgruppen
Teamen
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HN.2009.214.029

§ 31
Handikappnämndens kvalitetspris 2012
Ordförande delade ut 2012 års kvalitetspris.
Följande verksamheter har utsetts till vinnare av 2012 års kvalitetspris:
1:a pris om 10 000 kronor utdelades till Ringövägen 40.
2:a pris om 8 000 kronor utdelades till Trossö 2, personlig assistans.
3:e pris om 6 000 kronor utdelades till Augerumsvägens gruppboende.
Juryn ger följande motivering till pristagarna:
Ringövägen 40
Ni har gjort en resa från Ringöhemmet till det särskilda boendet på
Ringövägen. Det är också en resa från grupp till individuellt anpassat och
personligt utformat stöd.
Genom att utveckla ert arbete avseende sysselsättning och arbetsmiljö har
ni skapat en säkrare miljö för er som personal och en utvecklande miljö för
brukarna.
Trossö 2, Personlig assistans
Genom en god analys, tillsammans med brukaren, har ni lyckats skapa ett
målarbete med fokus på delaktighet och makt över sitt liv.
Ni har lyckats skapa en röd tråd, från brukarens behov till hur ni utför ert
stöd. Här har allt från vikariehantering till språk, varit viktiga ingredienser.
Augerumsvägens gruppboende
För ert arbete med kost och hälsa tilldelas ni kvalitetspris. Arbetsgruppen
har visat att systematik och uthållighet är grunden till bra resultat. Ni har
skapat mål kring en ny fråga, en fråga som engagerar många men som få
lyckats så bra med.
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§ 31 forts
Handikappnämndens kvalitetspris 2012
Hedersomnämnanden
Samtliga hedersomnämnanden går till arbetsplatser som sedan tidigare
presterat på en hög kvalitativ nivå och som fortsatt visat på uthållighet och
fortsatt strävan mot utveckling.
Personlig assistans barn 3 000 kr
Ni har genom ett utvecklat samarbete med skola, hem, kortids och andra
assistenter, skapat en trygghet för de barn ni stödjer. Ni har skapat en
helhetssyn i den verksamhet som störst behov av detta, vilket har inneburet
att barn, föräldrar och anhöriga känner både stabilitet och kontinuitet.
Socialpsykiatriska mobila teamet 3 000 kr
Ni har under lång tid visat på mycket goda resultat. Ni har fortsatt eran
strävan mot en allt bättre kvalitet i er verksamhet och för de brukare ni
stödjer. Detta har bland annat resulterat i egna brukarenkäter och uppstart
av nya träffpunkter.
Jobbcenter/IPS 3 000 kr
Ni har lyckats med det som är något av det svåraste som kan göras i
dagens samhälle. Att få människor som stått längst ifrån arbetsmarknaden
att känna sig som viktiga personer i ett förvärvsliv.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________________

17 juni 2013

Diariet
Kommunsstyrelsen
Idrott- och Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Ledningsgruppen
Team Arbete och fritid
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HN.2013.156.810

§ 32
Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet
Peter Holmström, fritidskonsulent, föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har sedan en tid tillbaka arbetat med konceptet
kompiskort. Förvaltningen ser att det principiellt är en fråga för föreningsoch kulturlivet eftersom de äger de arrangemang som kompiskortet ska
gälla för. Enligt bifogad skrivelse konstateras dock att administration kring
kompiskort kan hanteras av handikappförvaltningen.
Med hänsyn till att förvaltningen redan arbetar med frågan och att kontakter
är tagna med andra berörda förvaltningar, känns det lämpligt att
handikappförvaltningen fortsätter driva ärendet.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår Handikappnämnden
besluta
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen att
fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med Idrottoch fritidsförvaltningen samt Kulturförvaltningen.
Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå för Idrott- och Fritidsförvaltningen och
Kulturförvaltningen att alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd
från Karlskrona kommun går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje
förenings förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall på ordförandes tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande finner att handikappnämnden är överrens om föreslaget
tilläggsyrkande.

Forts.
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§ 32 forts.
Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid – inför
Kompiskortet
Handikappnämnden beslutar således
1. att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt handikappförvaltningen
att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett kompiskort, i samverkan med
Idrott- och fritidsförvaltningen samt Kulturförvaltningen, samt
2. att föreslå för Idrott- och Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona kommun
går med i arbetet med kompiskortet utifrån varje förenings förutsättningar
vid arrangemang där man tar inträde.
____________________
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HN.2012.553.042

§ 33
Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 31 maj 2013
Handikappnämnden redovisar per siste maj 2013 ett underskott mot budget
på 1 400 tkr. Resultatet utgörs i första hand av ett överskott mot intäkter på
5 300 tkr samt personalkostnader på minus 5 900 tkr.
För posten intäkter redovisas bl.a. 4 platser som säljs till andra kommuner
och som ger ett överskott mot budget. Intäkterna är inte budgeterade p.g.a.
att de kan avslutas med 3 månaders varsel och redovisas därmed som ett
överskott.
Personalkostnaderna redovisar ett större underskott och beror på ett antal
faktorer; Ca 2,0 mnkr utgörs av s.k. tillfälliga personalförstärkningar inom
områdena för särskilt boende
( handikappomsorg, korttidsvistelse samt psykiatri) och kvarstår som
tidigare enligt följande;
-Personalresurser kopplat till insats och brukare ( rätt insats på rätt plats)
-Förstärkning pga. stora somatiska vårdbehov ( vård i livets slutskede)
-Nystartat boende / flyttad verksamhet, förstärkning en brukare
(Drottninggatan)
-Speciallösningar pga. brist på boenden, insatsen får utföras till betydligt
högre kostnad i väntan på ny gruppbostad
Den återstående delen för personalen på 4,0 mnkr utgörs bl.a. av sänkt
budget för arbetsgivareavgifter (också minskad kostnad), startboendet på
kungsmarken som var öppet ett par månader där kostnaden inte är
budgeterad samt några ytterligare verksamheter som redovisar mindre
underskott. I övrigt arbetar samtliga enheter med att justera budgeten
utifrån den reserv på 3 % som tillskapades inför verksamhetsåret 2013
avseende personalresurser.

Forts.

17 juni 2013

9 (17)

§ 33 forts.
Handikappnämnden Budgetuppföljning per den 31 maj 2013
Prognos; efter februari lades en prognos på – 6 500 tkr som månaden efter
reviderades till – 9 000 tkr. Detta med anledning av tillkomna placeringar
samt personalförstärkningar. Under mars månad har ett antal
kostnadsreducerande åtgärder tagits fram som bl.a. syftar till att minska/ ta
bort personalförstärkningarna.
Dessa åtgärder beräknas ge ca 7 300 tkr vilket ger vid handen en prognos
på – 1 650 tkr. Av erfarenhet är det bra att ta höjd och räkna in risker som
oförutsett kan dyka upp i verksamheterna, därför beräknas prognosen till –
2 000 tkr för helår 2013.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag.
____________________
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HN.2012.431.007

§ 34
Svar avseende – Granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen
Claes Wiridén, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
kommunen genomfört en granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska målområdena. Syftet har varit att
klarlägga hur kommunstyrelsen och förvaltningarna arbetar för att uppfylla
målen samt om arbetet sker systematiskt. Fördjupad granskning har bland
annat skett vid Handikappförvaltningen.
Revisionen ger följande rekommendationer inför det fortsatta arbetet:
- Säkerställ att fullmäktiges personalpolitiska verksamhetsmål stäms av och
när det är relevant behandlas i nämndernas mål- och åtgärdsplaner.
- Utveckla verksamhets- och aktivitetsplaner så att de tydliggör de viktigaste
strategierna/aktiviteterna för att nå de personalpolitiska verksamhetsmålen.
- Utveckla strategier och eventuellt alternativa insamlingsmetoder för att
säkre en hög svarsfrekvens i medarbetarundersökningen
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med sitt målarbete och tar fram
målområden/mål och aktiviteter som, bland annat, skall bära mot de av
fullmäktige beslutade personalpolitiska målen. Förvaltningen har analyserat
de övergripande målsättningarna och brutit ner dem till målområden/mål
och aktiviteter som återfinns i Handikappförvaltningens styrkort. Genom ett
systematiskt arbete avseende:
- Arbetsmiljö
- Uppdragsbeskrivningar
- Årsarbetstidsavtal
- Kvalitetskriterier
Forts.
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§ 34 forts.
Svar avseende – Granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen
Har förvaltningen täckt in de av fullmäktige beslutade målen avseende:
- Frisknärvaro ska öka
- Sjukfrånvaron ska minska
- Andelen timavlönade skall minska
De områden där förvaltningen redan idag lever upp till kommunfullmäktiges
målsättningar har inga särskilda mål:
- Önskad sysselsättningsgrad skall införas i all verksamhet
- Alla som har en fast anställning och önskar jobba heltid ska erbjudas en
heltidsanställning.
En analys av anledningen till att man inte arbetar den sysselsättningsgrad
man skulle vilja, genomförs efter varje medarbetarenkät.
Förvaltningen ser behov av att ta fram aktiviteter som bär mot att
svarsfrekvensen i vår medarbetarenkät ökar. Inför målarbete 2014 kommer
svaren i medarbetarenkät för 2013 inarbetas och tas med som särskilt
målområde.
. Vid genomgång av lönesättning inom förvaltningen framkom inga osakliga
skillnader mellan män och kvinnor, varför vi inte valt att lägga fokus på
detta område. Det är ett normalt förfarande att detta görs vid de årliga
revisionstillfällena.
Handikappnämndens arbetsutskott föreslår handikappnämnden
besluta
att godkänna skrivelsen som svar till kommunrevisionen.
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappnämndens
arbetsutskotts förslag.
____________________

17 juni 2013
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Val av en ledamot till Handikappnämndens arbetsutskott
Ärendet utgår.
___________________
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§ 36
Övrigt
Ordförande lyfter frågan om någon av nämndens ledamöter kan gå på mötet
avseende Kostutredningen istället för Inga Lill Siggelsten Blum (KD) som har
förhinder. Bengt Jonsson (FP) ersätter vid mötet.
----------------------------------------Förvaltningschefen tar upp vissa frågor kring budget 2014 och eventuellt stopp
av nybyggnation av särskilt boende Mölletorp.
----------------------------------------Ingela Abramsson (C) lyfter en fråga om semestervikarier i Handikappförvaltningen.
Förvaltingschefen svarar.
-----------------------------------------Billy Peltonen (S) lyfter en fråga om områdeschefer i beredskap.
Förvaltingschefen svarar.
-------------------------------------------

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
_________________________

17 juni 2013
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§ 37
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2013
§ 65 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen,
Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö- och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 66 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Handikappnämnden.
§ 69 Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun.
§ 73 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 2014-2016.
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2013-06-03, mål nr 666-13
Socialstyrelsen
SOSFS 2013:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om
anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
SOSFS 2013:4 Ändring i förskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg
inom hälso- och sjukvården m.m.
SOSFS 2013:6 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2013:7 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering
och journalföring i hälso- och sjukvården.
SOSFS 2013:8 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
SOSFS 2013:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om
lex Sarah.
SOSFS 2013:18 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om
anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område.
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-04-30
___________________

17 juni 2013
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§ 38
Frågor
Billy Peltonen (S) ställer en fråga om redovisning av den interna kontrollplanen.
Förvaltningschefen svarar.
Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
______________________
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§ 39
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 5 juni 2013
b) Beslut enligt SoL och LSS från biståndsavdelningen från april och maj 2013
c) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL i form av
ledsagning.
d) Arbetsutskottets beslut avseende bistånd enligt LSS § 9:3 Ledsagarservice
e) Yttrande avseende utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
_________________

17 juni 2013

17 (17)

§ 40
Sommarhälsning
Ordförande önskar förvaltningens medarbetare och nämndens ledamöter en
skön sommar.
____________________
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Tid och plats Torsdagen den 5 september 2013, kl. 09.00 - 10.05 på Karlskrona
Kompetenscenter, Gullberna park, lokal Oskarsvärn 1
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering
Justerare

Anna Ekström (FP)
Inga Lill Siggelsten Slum (KO)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roas (SO)
Jenny Bard (S)
Lena Klintefors (S)

BengtJonsson(FP)
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SO)
Claes Wiriden, förvaltningschef
Anna Gustafsson, controller
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare

Inga Lill Siggelsten Slum

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare
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Sammanträdes protokoll

HN.2013.319. 759

§ 41
Konsekvenser avseende sänkning av nivåbedömningssystemet

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen fick på Handikappnämnden den 22 maj 2013
uppdraget att beskriva hur en sänkning i nivåbedömningssystemet med 1
650 000 kronor för att få en budget i balans påverkar verksamhetens mål
och kvalite.
Konklusionen är att utöver grundläggande behov skulle väldigt få övriga
aktiviteter kunna genomföras. Lagen om stöd och service, LSS , talar om att
leva som andra. Detta bedömer förvaltningen att man inte kan leva upp till
om en minskning av stödet genomförs enligt ovan princip. Om man sänker
nivåbedömningssystemet så ökar tilläggsinsatser istället.
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott
föreslå handikappnämnden besluta
att ta informationen till protokollet och uppdra till förvaltningschefen att vidta
och återkomma med andra åtgärder för att komma med en budget i balans
2013 och återrapporteras till nämnden i oktober
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag

Sigo.ft
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HN .2013.142.042

Diariet
Ledningsgruppen

§42
Redovisning avseende intern kontroll handkassor samt brukarkassor

Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.

Granskning av hur de kontanta medel som finns på boenden samt i daglig
verksamhet/syselsättning redovisas och hanteras. Granskning gäller såväl
handkassor som brukarnas egna medel. Intern kontroll ska utföras på två
boenden samt en daglig verksamhet per termin.
Vidare informeras om att handkassor ska ersättas av inköpskort från
American Express och därmed kan rutinen för intern kontroll av handkassor
komma att ändras till nästa år.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

I
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Diariet
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
Revisorerna
Områdeschefer

§ 43
Förslag till utredningsuppdrag av faktiska kostnader för personlig
assistans enligt LSS
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.

Motiv att se över ersättning:
•

•
•

•
•
•

Att den genomsnittliga kostnaden för att verkställa personlig
assistent enligt LSS bedöms vara lägre än för personer med
ersättning från Försäkringskassan.
Att den verkliga kostnaden för assistans bättre kan överensstämma
med ersättnings storlek
En skälig kostnad bör motsvara en rimlig ersättning för utförd
assistans och bör således inte vara schabloniserad oberoende av
vilka kostnader för assistansen som utföraren haft
Anpassning utifrån när assistansen faktiskt utförs dag/kväll/natt/helg
Skäliga kostnader ska inte heller innebära överkompensation
Anpassning från Försäkringskassans schablonersättning till
kommunens egenkostnad?

Handikappförvaltningen föreslår handikappnämndens arbetsutskott
föreslå handikappnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna att betala ut faktiska/skäliga kostnader per timma, till privata- och kommunala utförare och
redovisa detta vid nämndens sammanträde den 31 oktober
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

HANDIKAPPNÄMNDEN

Diariet
Ledningsgruppen
Revisorerna
Områdeschefer

Sammanträdesdatum

2013

7 (12)

Sammanträdesprotokoll

HN. 2012.533.042

§44
Budgetuppföljning per den 31 juli 2013
Controller Anna Gustafsson informerar om budgetuppföljning per den 31
juli 2013 med ett resultat på 372tKr i underskott. Ett flertal av de
kostnadsreducerande åtgärder som tidigare föreslagits har gett effekt och
Handikappförvaltningens resultat för 7 månader hittills är ganska positivt.
Exempel på kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits är att sänka
stödet och stävja personalförstärkningar samt erbjuda brukare
verkställighet på annan ort. Trots ett ganska positivt ekonomiskt läge per
juli så kvarstår prognosen på -2,0 mnkr med anledning av tidigare
erfarenheter där verksamheten ofta är ytterst föränderlig efter sommaren.

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens arbetsutskott
föreslå Handikappnämnden besluta
Att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2013 samt uppdra åt
förvaltningschefen att återkomma med åtgärder för att komma med en
budget i balans 2013 till nämnden den 3 oktober
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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Sammanträdesprotokoll

§46
Övrigt
Ordförande informerar om att på HNAU den 22 augusti 2013 bestämdes
ändrat datum för årets sista arbetsutskott till den 28 november och nämnd
till den 12 december 2013 då varken ordförande eller 1:e vice ordförande
kunde närvara vid tidigare bestämt datum.

Fråga ställs om förlorad arbetsförtjänst vid inställt möte.
Ordförande svarar.

Förvaltningschef Claes Wiriden informerar om att det eventuellt kan bli
ökade kostnader inom psykiatri mot slutet av året.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§47
Meddelande
Kommunfullmäktige
2013
Karlskrona kommun i siffror, befolkningsprognos för Karlskrona kommun
2013 - 2022
§ 87 Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
§ 88 Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma
en resultatförbättring redan år 2013
§ 89 Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel .
Kommunstyrelsen
2013
§ 136 Försäljning av tomt för särskilt boende inom del av Spandelstorp 5:4,
Västra Gärde
Socialstyrelsen
SOSFS 2013:24 Ändring i föreskrifterna (SOFS 2003:15) om
socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i
familjehem eller annat enskilt hem
SOSFS 2013: 1 Ekonomiskt bistånd
SOSFS 2013:20 Provtagning vid utredning av faderskap
SOSFS 2013:22 Katastrofmedicinsk beredskap
SOSFS 2013:23 Ändring i föreskrifterna (SOFS 2007:2) om utbyte av
sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika
Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-05-21
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§ 48
Frågor

Inga frågor har inkommit till dagens möte.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§ 49
Delegerings beslut

a) Arbetsutskottet protokoll från den 22 augusti 2013
b) Beslut enligt Sol och LSS från biståndsavdelningen från juni och juli
2013
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §)av ej verkställda beslut inom LSS 9§
d) Yttrande över detaljplan för Nordstjärnen 32 m.fl. på Trossö Karlkrona
kommun, Blekinge Län
e) Yttrande över planprogram för Mölletorp 6:13m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 3 oktober 2013

§ 50 Niklas Lindgren presenterar sin verksamhet
§ 51 Åtgärder för en budget i balans

§ 52 Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
§ 53 Länsgemensamma samverkansavtal

§ 54 Kontaktpolitiker
§ 55 Förslag på datum för AU och nämnd 2014
§ 56 Nyckeltal för perioden fram till den 31 juli 2013

§ 57 Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014-2020
§ 58 Övrigt
§ 59 Meddelanden

§ 60 Frågor
§ 61 Delegeringsbeslut
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Sammanträdesprotokoll

Tid och plats Torsdagen den 3 oktober 2013, kl. 09:00 - 11 :25 på Karlskrona
Kompetenscenter, Gullberna Park, lokal Oskarsvärn 1
Beslutande
Ledamöter

Ordförande
1 :e vice ordf

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Laila Johansson (S)
Anna Stridsjö (M)
Thomas Karlsson (S)
Lena Klintefors (S)

BengtJonsson(FP)
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SO)
Claes Wiriden, förvaltningschef
Niklas Lindgren, områdeschef
Anna Gustafsson, controller
Lena Oehlin, personalspecialist§ 56 - § 61
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare

Tjänstemän

Justering
Juste rare

Cecilia Abrahamsson

Underskrifter
Sekreterare

Anna Ekström (FP)
Ingalill Siggelsten Blum (KO)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Göran Roos (SO)

tJAA~(

Liselott Lindvall
Ordförande

Justerare
Cecilia Abrahamsson
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§ 50
Niklas Lindgren presenterar sin verksamhet
Områdeschef Niklas Lindgren berättar om sina verksamheter:
boende/boendestöd funktionshindrade LSS och Sol, dvs Mobila
Socialpsykiatriska teamet (SPT) och Mobila Neuropsykiatriska teamet/HOteamet(Npf/HO).
Stödet i de olika boendeformerna är ett socialt och pedagogiskt stöd som
ges individuellt och utformas tillsammans med brukaren.
Teamen arbetar utifrån balanserade styrkort som leder verksamhetens
arbete framåt. All personal är delaktig vid formulering av mål.
SPT är indelat i två grupper, Centrumgrupp och Yttergrupp. Antalet brukare
i SPT i januari 2013 var 83 stycken och i augusti 2013 103 stycken.
Npf/HO teamet arbetar med både Npf-brukare och HO-brukare. Antal
brukare i januari 2013 var 63 stycken och i september 2013 83 stycken
varav 73 stycken är Npf-brukare och 10 stycken är HO-brukare.
Under 2013 har de bland annat arbetat med Topor-projektet och en årlig
inventering av PRIO-pengar samt har kontinuerliga träffar med
KvalitetsSäkringsSamordnarna (KSS).

I framtiden ska de utöka samarbetet mellan teamen , gör personalen ännu
mer kostnadseffektiv och utöka samarbetet med Landstinget, exempelvis
SIP.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
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§ 51
Åtgärder för en budget i balans
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Sedan tidigare har det gjorts ett antal åtgärder för att minska det
prognostiserade underskottet förvaltningen haft. Eftersom förvaltningen
sedan lång tid, systematiskt arbetat med rationaliseringar i verksamheten,
finns det nu väldigt få åtgärder av allmän och övergripande karaktär. Det är
fortsatt så att förvaltningen ser svårigheter att sänka bemanning i
verksamheten.
Prognosen per den siste augusti 2013 visar på ett underskott motsvarande
5 Mkr. Efter ett antal direkt vidtagna åtgärder blir den faktiska prognosen
3,5 mkr där prognossänkningen är kopplad till ett aktivare arbete med
vikariehantering i vissa specifika projekt samt en översyn hur arbetet med
vissa projektmedel fortgår.
Fortsatta åtgärder på kort sikt (2013) är:
Förvaltningen kommer under den sista delen av året arbeta med att
optimera vikarietillsättningen.
Kompetensutveckling och inköp kommer att hållas till ett minimum.
Inköp som skett på ordinarie drift och som kan vara en investering skall
bokas om.
Sammantaget skulle dessa kortsiktiga åtgärder kunna minska underskottet
med 0,5 Mkr.
Fortsatta åtgärder på lång sikt (2014) är:
Utreda behovet av boende för barn och unga 9:8
Utreda möjligheten till att betala ut faktiska kostnader för personlig
assistans enligt LSS
Se övernattbemanningen i förvaltningen
Strategiskt arbete kring personer med största behoven
Strategiskt arbete kring externa placeringar
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§ 51 forts
Åtgärder för en budget i balans
Handikappförvaltningen föreslår handikappnämnden besluta

att ta informationen till protokollet och uppdra åt förvaltningen att arbeta
vidare med de åtgärder som kan ge effekt på lång sikt.
att fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för
2013
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§ 52
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per augusti ett underskott. De negativa
posterna för personal och övrig drift balanseras upp av ett större överskott
mot intäkter.
Förvaltningen har hittills under 2013 haft en något lugnare period med
mindre volymökningar än tidigare. Framtagna åtgärder för att få en budget i
balans vid årets slut finns direkt utlagda i verksamheterna om att sänka/ta
bort extra stödinsatser som inte är finansierade inom budgetramen. Även
andra åtgärder och uppdrag i verksamheterna har tagits fram för att minska
det beräknade underskottet.
Dock står förvaltningen fortsatt inför stora utmaningar under hösten 2013
för att såväl ekonomiskt som arbetsmiljömässigt kopplat till brukarnas
behov, så effektivt som möjligt hantera kommande behov av stöd men
också volymökningarna som blivit permanenta i förvaltningens
verksamheter.
Prognosen för Handikappförvaltningen har ändrats något sedan
föregående delårsbokslut. Vid genomgång och sammanställning av alla
enheters aktuella resultat som kända/väntade förändringar under hösten,
försämras därför prognosen från tidigare lämnad -2,0 mnkr till 3,5 mnkr.

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens arbetsutskott
föreslå Handikappnämnden besluta
att godkänna delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
att överlämna delårsrapporten till revisionen
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§ 52 forts
Handikappnämndens delårsrapport ekonomi per den 31 augusti 2013
att ta informationen till protokollet och uppdra till förvaltningschefen att
fortsätta arbetet med att minska det prognostiserade underskottet för 2013.
att Handikappnämnden hemställer till Kommunstyrelsen om ett tillskott om
3 Mkr för att nå en budget i balans 2013
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag

Sign.
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§ 53
Länsgemensamma samverkansavtal

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Representanter för länets kommuner och landstinget har tagit fram avtal
om samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar enligt följande:
•

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18
års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov
av insatser från båda huvudmännen.

•

Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämndens arbetsutskott
förslå handikappnämnden besluta
att för handikappförvaltningens del fastställa länsövergripande
samverkansavtal rörande vuxna och barn
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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§ 54
Kontaktpolitiker

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet och förevisar ett förslag till
fördelning av kontaktpolitiker till de olika verksamheterna.
Ordförande Anna Ekström föreslår att man vid första tillfället blir inbjuden
av områdescheferna för att säkerställa att mötena blir av. Tidigare har det
legat på politikernas ansvar att ta kontakten och boka möten. Båda
alternativen ska vara möjliga i framtiden .
Handikappnämnden beslutar

att ta informationen till dagens protokoll
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HN. 2012.410.006

§ 55
Förslag på datum för AU och nämnd 2014

Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
På Handikappnämndens arbetsutskott lämnades ett förslag på
sammanträdestider för arbetsutskottet och handikappnämnden gällande
2014, med hänsyn tagen till de tider som ekonomisystemen har.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
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§ 56
Nyckeltal för perioden fram till den 31 juli 2013
Personalspecialist Lena Dehlin föredrar ärendet.
Handikappförvaltningens nyckeltal gällande personaluppföljning 1
december 2012 till 31 juli 2013 innebär följande:
Ökat med ca 50 medarbetare på tillsvidareanställda sedan föregående år.
Ökat ca 14 medarbetare på visstidsanställda sedan föregående år. Har fler
provanställningar och vikariat också. Minskat timalönade. Minskat succesivt
sedan 2011 med PAN-anställda. Övertid/fyllnadstid lika sedan tidigare år.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad ca 92 procent - stabilt sedan 2011.
Två sjukdagar mer per år 2013 än tidigare - trend i samhället. Mest har
sjukskrivningar 14-90 dagar ökat och ökningen störst i intervallet 30-39 år.
Frisknärvaron har endast minskat en procent och 62,56% är friska under
mätperioden.
Fråga ställdes om att medvetandegöra könsskillnader som
personalspecialist Lena Dehlin får ta med sig till annat tillfälle.
Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
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Diariet

§ 57
Internationellt Program för Karlskrona kommun 2014- 2020

Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Förslaget till internationellt program för Karlskrona kommun 2014 - 2020
har tagits fram i samverkan med de förvaltnings- och
bolagsrepresentanter som ingår i kommunens nätverk för internationellt
arbete.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta

att godkänna förslaget till Internationellt program för Karlskrona 2014 2020
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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Diariet

§ 58
Övrigt
Inga Lill Siggelsten Slum har besökt DHR:s information om nya hjälpmedel.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

Sig n.
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Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 158 Resepolicy för Karlskrona kommun

Kammarrätten i Jönköping
Dom 2013-08-29 Mål nr 1852-13
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 13:44
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§ 60
Frågor
Inga Ull Siggelsten Slum lyfter frågan om inbjudningar som mottages är
otydligt adresserade i den mening att man kan ha svårt att utläsa i vilken
egenskap inbjudan har sänts till vederbörande.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§ 60
Delegeringsbeslut

a) Arbetsutskottet protokoll från den 19 september 2013
b) Beslut enligt Sol och LSS från biståndsavdelningen från augusti 2013
c) Skrivelse HN.2013.391.108
d) Svar skrivelse HN.2013.391.108
Handikappnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten
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Ärendeförteckning vid handikappnämndens sammanträde den 12 december 2013

§ 62 Presentation av Kostutredningen
§ 63 Awikelserapportering för år 2012
§ 64 Redovisning av internkontroll
§ 65 Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt brandskyddsarbete
§ 66 Uppföljning personal per den 30 september 2013
§ 67 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013
§ 68 Information om pågående budgetarbete
§ 69 Övrigt
§ 70 Meddelanden
§ 71 Delegeringsbeslut

§ 72 Julhälsning
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Tid och plats Torsdagen den 12 december 2013, kl. 08:40 - 11 :30, lokal Oskarsvärn 1,
Karlskrona Kompetenscenter, Gullberna Park
Beslutande
Ledamöter

Ordförande Anna Ekström (FP)
1:e vice ordf Ingalill Siggelsten Blum (KO)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Ingela Abramsson (C)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lena Klintefors (S)
Göran Roos (SO)

Övriga närvarande
Ersättare

Bengt Jonsson (FP) § 63 - 72
Maj Olsson (C)
Ove Uppgren (SO)

Tjänstemän

Claes Wiriden, förvaltningschef
Ingrid Karlsson, myndighetschef
Anna Gustafsson, controller
Ronnie Åbrandt, konsult § 62
Liliann Bjerström, utvecklingsstrateg § 62
Ann-Britt Mårtensson, MAS § 62 - 63
Lena Oehlin, personalspecialist
Liselott Lindvall, vik. nämndsekreterare

Övriga

Börje Oovstad, förtroendevald

Justering
Juste rare

Gerd Sjögren
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Underskrifter

§§ 62 - 72

Sekreterare

Ordförande

Juste rare
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Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den /q/ä..-2013 anslagits på kommunens

Liselott Lindvall
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§62
Presentation av Kostutredningen
Konsult Ronnie Åbrandt och utvecklingsstrateg Liliann Bjerström föredrar
ärendet.
Kommunledningen har haft i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram ny
måltidspolicy, genomföra organisationsöversyn av serviceförvaltningens
kostenhet samt ta fram förslag till ny debiteringsprincip.
Målsättningen är enkel och kostnadseffektiv kostnadsredovisning av
Kostenhetens tjänster.
Förslaget för ny debiteringsprincip innebär att Serviceförvaltningen/
Kostenheten tillhandhåller och bekostar genom anslag den del av
måltidsverksamheten till förskola, fritidsverksamhet, grundskola,
gymnasium, äldreomsorg och handikappomsorg, som tillhandahålls på
daglig basis. I grundservicen ingår även omsorgsmåltider.
Förvaltningschef Claes Wiriden informerar om att det för
Handikappförvaltningens del handlar om ca 65 000 portioner.
Bo Blomqvist ställer fråga om systemet redan tillämpas i någon kommun
och svaret från konsult Ronnie Åbrandt är Allingsås.
Utvecklingsstrateg Liliann Bjerström efterfrågar återkoppling från
Handikappnämnden i frågan och önskvärt är att frågan lyfts på
nästkommande nämnd.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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§63
Awikelserapportering för år 2012
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson föredrar ärendet.
Från den 1 januari 2008 gäller reviderade riktlinjer och rutiner för "Lokal
avvikelsehantering och riskanalys inom vård och omsorg". De reviderade
riktlinjerna är förtydligade med rutiner för lokal avvikselshantering där
riskbedömning av medicinska avvikande händelser skall göras av
tjänstgörande sjuksköterska samt ett flödesschema för hantering av
awikelser. Även fallrapporteringen är förtydligad och ett nytt underlag för
fallanalys har tagits fram.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson redogör för
inkomna rapporter för år 2012. Det har även gjorts en kvalitetssäkring av
registreringen i databasen av fall och avvikelser. Siffrorna redovisas med
jämförelse med 2011 .
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Britt Mårtensson får en fråga av
Ingalill Siggelsten Slum om hur glömd dos följs upp och svarar att
sjuksköterska alltid kontaktas för bedömning. Ingalill Siggelsten Slum
förtydligar att hon undrar om det följs upp var och när det glöms och får till
svar att med ett digitalt system för rapportering kommer man kunna göra
det och man ska börja arbeta med ett sådant system under det kommande
året.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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§ 64
Redovisning av internkontroll

Myndighetschef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Enligt Handikappförvaltningens interna kontrollplan för uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten ska en granskning av utvalda
ärenden ske två gånger per år, i april och september.
Internkontrollen har genomförts utifrån en granskning av handläggningstid ,
verkställighetstid, om genomförandeplan har upprättats, social
dokumentation och dokumentation av den enskildes delaktighet samt det
som i övrigt framkommit under granskningen av ärendena. Tio slumpvis
utvalda ärenden har granskats.
Som vid tidigare genomförd internkontroll i april 2013 visar granskningen
bland annat att det finns brister gällande upprättade genomförandeplaner,
dokumentation om genomförandeplan och uppföljningar samt i övrigt kan
den sociala dokumentationen i verksamhetssystemet förbättras .
Handläggningstider och verkställighetstider är rimliga.
Förslag till åtgärder är bland annat en utbildning i social dokumentation för
verksamhetens personal, framtagning av en förvaltningsövergripande rutin
för social dokumentation samt en genomförandeplansmall och rutiner och
manual för den samma.
Anders Ovander ställer en fråga om hur krav på dokumentation tas emot av
personalen och myndighetschef Ingrid Karlsson svarar att det är
efterlängtat med ett gemensamt sätt att göra exempelvis
genomförandeplaner på.
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§ 64 forts
Redovisning av internkontroll

Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll
att förvaltningen återrapporterarr vidtagna åtgärder till nämndens
sammanträde i april 2014

Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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§ 65
Redovisning avseende intern kontrollplan gällande systematiskt
brandskyddsarbete
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Ett av uppdragen i handikappförvaltningens interna kontrollplan avser
kontroll av det Systematiska Brandskyddsarbetet. I varje verksamhet ska
det finnas minst ett brandombud utsett som ska ha genomgått
grundläggande brandutbildning samt utbildning för brandombud. Det är
områdeschefens ansvar att se till att detta finns.
Den interna kontrollen har under hösten fortsatt genom besök på två
dagliga verksamheter/sysselsättning. Vid besöken har brister framkommit
framför allt gällande kontinuerlig uppdatering av brandskyddspärmen,
dokumentation av incidenter och genomföra brandutbildningar för till
exempel vikarier och för personal med andra anställningsformer.
Ett av höstens besök gjordes på Jänkeberga dagcenter, där
Räddningstjänsten var närvarande för att göra formell tillsyn vid besöket.
Vid tillsynen framkom brister som bör åtgärdas där ansvaret åligger både
fastighetsägare och verksamhet. Förvaltningschef Claes Wiriden informerar
att vissa åtgärder redan vidtagits på Jänkeberga. Han informerar också om
att forum för brandskyddsombud är önskevärt att skapas.
Handikappförvaltningen föreslår Handikappnämnden besluta
att ta informationen till dagens protokoll, samt
att förvaltningen återrapporterar till nämnden juni 2014 vilka åtgärder,
generella och specifika, som vidtagits
att återrapportera till nämnden i februari 2014 om Jänkeberga

Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningens förslag
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§ 66
Uppföljning personal per den 30 september 2013
Personalspecialist Lena Dehlin informerar om personaluppföljning
avseende 1 december 2012 - 30 september 2013 jämfört med
motsvarande period på de två föregående åren.
Antalet medarbetar med månadslön har under det senaste året ökat med
51 tillsvidareanställda och 2 visstidsanställa medarbetare. Den 30
september 2013 uppgick andelen tillsvidareanställda män med månadslön
till 18,5 % och andelen visstidsanställda män motsvarar 29 % av
medarbetarna. Män har något högre genomsnittlig sysselsättningsgrad än
kvinnor.
Den totala sjukfrånvaron har, jämfört med föregående år, ökat med 2,45
dagar per anställd och uppgår till 16,74 dagar per anställd . Jämfört med
föregående år har sjukfrånvaron ökat i samtliga åldergrupper och mest i
åldern 60 - 67 år samt 30 - 39 år. Ingalill Siggelsten Slum undrar om man
kan se om siffrorna för sjukfrånvaro är arbetsrelaterade eller beror på annat
och får svar från personalspecialist Lena Dehlin.
Frisknärvaron i Handikappförvaltningen är något högre än i Karlskrona
kommun totalt.

Handikappnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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§ 67
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013
Controller Anna Gustafsson föredrar ärendet.
Handikappnämnden redovisar per den 31 oktober ett underskott mot
budget på -4,6 mnkr. Resultatet liknar därmed föregående månads
budgetuppföljning. Arets tio första månader har varit lugnare för
Handikappförvaltningen än motsvarande period 2011 och 2012.
Personalkostnader och övrig drift redovisar båda ett större underskott som
tills vissa delar balanseras upp med posten för intäkter som redovisar ett
plus. Intäkterna består av platsförsäljning. Personalkostnaderna har till stor
del planat ut efter semestrarna, en något förhöjd timlön ses dock
fortfarande. När det gäller övrig drift sker bland annat omfördelningar inom
Personlig assistas och inom hemtjänsten sker förändringar där timmarna nu
åter ökar igen. Externa placeringar har också tillkomit under året där effekt
nu kan ses på det ekonomiska resultatet.
Då handikappförvaltningen inte kunnat utöka verksamheten med två nya
gruppbostäder som planerat, har olika speciallösningar varit nödvändiga för
att kunna verkställa beviljade insatser. Budgeten som avsattes för de två
nya boendena har, för att kunna se den verkliga kostandsutvecklingen,
periodiserats in i budgeten per december månad och faller in i resultatet i
slutet på året.
Med tanke på de kostnadsreducerande åtgärderna som finns utlagda i
förvaltningen , återsökningen av priomedel från Socialstyrelsen samt den
periodiserade budgeten, som infaller i december, bedöms förvaltningen
kunna kvarstå vid föregående månads prognos på -3,5 mnkr för 2013.
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§ 67 forts
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013

Handikappförvaltningen föreslå Handikappnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2013
att förvaltningschefen fortsatt har uppdraget att arbeta för att minska
budgetunderskottet
Handikappnämnden beslutar enligt Handikappförvaltningen förslag

Sign.
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§ 68
Information om pågående budgetarbete
Förvaltningschef Claes Wiriden föredrar ärendet.
Handikappförvaltningen har ett behov av 14 585 000 kr och får ett tillskott
för 2014 på 4 000 000 kr vilket innebär en differens på 1O 585 000 kr.
Redan vidtagna åtgärder är exempelvis ett uppdrag till myndighetschef
Ingrid Karlsson att utreda personlig assistans enligt LSS, omfördelning av
resurser inom Team Psykiatri samt en minskning av tilldelning med 2-3%.
Möjliga åtgärder är förändringar avseende nya Johannesbergsvägen,
boende för barn och unga enligt 9:8 samt erbjuda flytt då behov finns av
vaken natt.
Controllerna har hittat felaktiga betalningar för platser man inte nyttjat hos
Äldreförvaltningen och där pengar kommer föras tillbaka till
Handikappförvaltningen.
En budget i balans är kravet och det finns ett behov kvar på ca 5 Mnkr då
föreslagna åtgärder är genomförda.
Förvaltningschef Claes Wiriden informerar att Handikappförvaltningen har
en lägre kostnad för hemtjänst och särskilt boende än Sverige i snitt.

Handikappnämnden beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.
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§ 69
Övrigt

Förvaltningschef Claes Wiriden informerar nämnden om ett inslag i tvprogrammet Uppdrag granskning gällande anlitandet av företaget
Kommunlex och en specifik konsult, Jonas Reinholdsson.
Handikappförvaltningen i Karlskrona har vid ett tillfälle skickat en
medarbetare på utbildning i Lex Sarah till denne konsult som är erkänt
sakkunnig.

Bengt Jonsson ställer fråga om rutiner för att vända sig till annan LSShandläggare om ursprungliga är frånvarande och får svar från ordförande
Anna Ekström att man får vända sig till annan vid frånvaro.

Handikappnämnden tar informationen till dagens protokoll.

Sign.
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§ 70
Meddelanden
Kommunfullmäktige
2013
§ 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
§ 112 Miljöprogram för Karlskrona kommun.
§ 125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
§ 127 Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxedebitering
§ 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
september 2013
§ 129 Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet
§ 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid - inför
kompiskort
Kommunstyrelsen
2013
§ 198 Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
utskott
§ 199 Byte av sammanträdesdag

01

Socialstyrelsen
SOSFS 2013:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOFS 2011 :11)
om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.
SOSFS 2013:26 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt
bistånd
Förvaltningsrätten i Växjö
Dom 2013-11-04, Mål nr 1744-13
Dom 2013-11-26, Mål nr 1608-13
Kammarrätten i Jönköping
Meddelande 2013-10-31 , Mål nr 1452-13

Sign .
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§ 70 forts
Meddelanden

Landstinget Blekinge
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-09-18
Förtroendenämndens sammanträdesprotokoll 2013-10-25
Kommunövergripande samverkansgruppen
Protokoll 2013-08-29
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71
Delegeringsbeslut
a) Arbetsutskottet protokoll från den 17 oktober 2013
b) Beslut enligt Sol och LSS från biståndsavdelningen från september och
oktober 2013
c) Anmälan till fullmäktige (LSS 28 g §)av ej verkställda beslut inom LSS
9§
d) Svar på tillsyn enligt DR.nr 8.4.2-37083/2013
e) Svar på tillsyn enligt DRn. 8.4.2-37595/2013
f) Svar på beslut efter tillsyn enligt Dnr. 8.4.2-37085/2013

g) Yttrande över detaljplan för del av Aspö 5:64, Drottningskär, Karlskrona
kommun, Blekinge län
h) Yttrande över förslag till Fördjupning av översiktsplan för skärgården
Karlskrona kommun

Handikappnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

Sign.

Is;,,

~KARLSKRONA
~KOMMUN

HANDIKAPPNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

12-12-2013

17 (17)

Sammanträdesprotokoll

§ 72
Julhälsning
Ordföranden Anna Ekström tackar för året som gått och önskar
Handikappnämnden och Handikappförvaltningen en God Jul.
Inga Lill Siggelsten Slum tackar ordförande Anna Ekström för sitt arbete.

Sign.

