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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—13.40 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Björklund (sd) 
   
Tjänstgörande  ersättare  
Övriga närvarande ersättare Anna Månsson (m) 
  Ulf Sennerlin (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Linda Ekström (s) 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Jan-Anders Lindfors 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Jan-Anders Lindfors  Paragraf: 1–6 
     
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Ordförande Ingrid Hermansson hälsade gamla och nya ledamöter och ersättare 
välkomna till socialnämndens första sammankomst under denna mandatperioden. 
 
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomfördes. 
______________ 
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§ 2 
Information angående offentlighet och sekretess 
 
Göran Bohman informerade socialnämndens ledamöter och ersättare om 
offentlighet och sekretess. 
 
Nya ledamöter och ersättare skriver därefter under sekretessförsäkran. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till socialnämndens allmänna utskott. 
 
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnades. 
 
Ordinarie ledamöter   Ersättare 
Ingrid Hermansson (c) ordförande  Sture Nilsson (c) 
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande Eva Abramsson (m) 
Birgitta Ståhl (m)    Walla Carlsson (s) 
Andréas Reinholdson (fp) 
Eva Strömqvist (s) 
 
Socialnämndens beslut 

 
att anta ovanstående förslag till ledamöter och ersättare till socialnämndens 
 allmänna utskott. 
______________ 
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§ 4 
Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare (LVM) besluta om omedel-
bara omhändertagande. 
 
Socialnämnden har att jämte socialnämndens ordförande förordna 2 ledamöter ur 
socialnämnden att jämlikt § 6 med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och § 13 lag om vård av missbrukare, i vissa fall (LVM) fatta beslut om 
omhändertagande där allmänna utskottets beslut om omhändertagande inte kan 
avvaktas. 
 
Följande förslag till ledamöter: 
Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande 
Walla Carlsson (s) 
 
Socialnämndes beslut 
 
att  förutom socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (c), ge vice ord-
 förande Jan-Anders Lindfors (s) samt ledamoten Walla Carlsson (s) rätt att 
 fatta beslut jml § 6 LVU och § 13 LVM i ärenden där allmänna utskottets 
 sammanträde inte kan avvaktas. 
______________ 
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§ 5 
Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för perioden  
2007-2010. 
 
 
Följande förslag till ledamöter: 
Eva Abramsson (m), ledamot 
Kaj Jansson (s), ersättare 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förslag till ledamöter och ersättare till kommunala 
 handikapprådet för perioden 2007-2010. 
______________ 
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§ 6 
Information 
 
Göran Bohman informerade socialnämnden om internatet på Öland den 1-2 
februari 2007. Där kommer utbildning/information ges bl.a om  
• Socialtjänstlagen 
• Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• Lag om vård av missbrukare 
• Sekretesslagen 
• Personuppgiftslagen 
• Socialförvaltningens verksamhet 
 
Buss kommer att avgå utanför Kommunhuset, Ruthensparre kl 08.00 den 1/2-07. 

 
Anmälan om förhinder lämnas senast till Katarina Lindell den 29 januari 2007. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 



	 	 29 januari 2007 1	

  

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 29 januari, 2007 
 
§ 7 Redovisningsärende  sid 3 
§ 8-10 Meddelande/Delegering  sid 4 
§ 11 Öppna frågor  sid 6 
§ 12 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Matkult 
 kök och café, Stationsväg 20, 371 51 Karlskrona sid 7
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.15—15.00 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m) 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Per Björklund (sd) 
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Jörgen Anehäll (s) 
Övriga närvarande ersättare Ulf Sennerlin (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Ingrid Trossö (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Siamak Zolfeghari, alkoholhandläggare 
  Ylva Prahl, socialsekreterare 
  Mimmi Odin, socialsekreterare 
  Marit Ramberg Toropainen, socialsekreterare 
  Roy Rexeke 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Abramsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 7–12 
    §§ 11-12 offentliga 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 



	 	 29 januari 2007 3	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 1 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 8 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 2 
 
Kommunstyrelsen 
§ 241 
Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås 
  
Kommunfullmäktige 
§ 168  
Kommunala val sam Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till 
Sveriges kommuner och landstigs kongress. 
 
§ 171 
Regler för ersättare 
 
§ 176 
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007. 
 
§ 177 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
september 2006. 
 
 
Socialstyrelsen 
Riksnorm för försörjningsstöd 2007 – ändring i socialtjänstförordningen 
(2001:937) 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2006-11-27 851-08140-06 
-”- 2006-12-21 704-8710-2006 
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-11-23 901-06 
-”- 2006-11-27 436-06 
-”- -”- 553-06 
-”- -”- 649-06 
-”- -”- 654-06 
-”- -”- 776-06 
-”- -”- 777-06 
-”- -”- 1049-06 
-”- 2006-12-06 1048-06 E 
-”- -”- 1098-06 E 
-”- 2006-12-07 1035-06 
-”- 2006-12-11 1205-06 
-”- -”- 1213-06 
-”- 2006-12-20 1209-06 
-”- 2006-12-27  1212-06 
Beslut 2006-11-29 1212-06 E 
-”- 2006-12-19 1298-06 E 
-”- 2006-12-28 1331-06 E 
 
 
§ 9 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
______________  
 
 
§ 10 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-01-15, 2007-01-19. 
______________ 
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§ 11 
Öppna frågor 
 
Jan-Anders Lindfors (s) ställde frågan angående beroendeenhet i länet samt  
dubbel diagnos boende i kommunen. 
 
Sören Trolle svarade 
_________ 
 
 
Ulf Sennerlin (m) ställde frågan hur samarbetet fungerar mellan landstinget och 
kommunen. 
 
Christine Held svarade 
_________  
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§ 12 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Matkult kök och cafe, 
Stationsväg 20, 371 51 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Matkult i Karlskrona AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
året runt förutom onsdagar, fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen samt 
alla aftnar förutom julafton. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget i Amiralens köpcentrum. De har tidigare använts som 
restaurang (Mac Donalds) och nu är direkt anpassade till sådan verksamhet. 
 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Restaurangen skall vända sig till kunderna i köpcentrum samt  andra besökare och 
locka dessa med enkla goda rätter plus barnpizzor, Kakor och olika sorter kaffe.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökande är väl känd och driver sedan lång tid restaurang med stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten utan anmärkningar. 
Företrädarna för bolaget har styrkt sin branschvana och kunskaper i 
alkohollagstiftningen.  
 
BEDÖMNING 
 
Bolaget och dess företrädare har inga anmärkningar från myndigheter och visar 
tillräcklig branschkunskap för att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 85 personer får vistas 
samtidigt i lokalen 
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Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav och kommunens egna riktlinjer för alkoholservering är 
uppfyllda 
 
 
Socialnämndens beslut     
            
att  bifalla ansökan från Mat Kult i Karlskrona AB om serveringstillstånd till  
 allmänheten med servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten   
 alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00  
   vid Amiralens köpcentrum, Stationsvägen 20, 371 51 Karlskrona. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 26 februari, 2007 
 
§ 13 Redovisningsärende  sid 3 
§ 14-16 Meddelande/Delegering  sid 4 
§ 17 Öppna frågor  sid 6 
§ 18 Bokslut 2006  sid 7 
§ 19 Internbudget  sid 8 
§ 20 Uppföljning av verksamhetsplan för 2006 sid 9 
§ 21 Verksamhetsplan för 2007  sid 10 
§ 22 Serveringstillstånd  sid 11 
§ 23 Fortsatt medlemskap i European cities agaist drugs (ECAD) sid 12
  
 



	 	 26 februari 2007 2	

  

Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—17.20 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), gick 16.20 § 13-20 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s), kom 13.30 § 14-20 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Björklund (sd) 
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Ingrid Trossmark (s) § 13, 21-23 
  Dan Nielsen, (fp) § 21-23 
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c) 
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Matilda Andersson, socialsekreterare § 13 
  Hans Olsson, socialsekreterare § 13 
  Solveig Persson, socialsekreterare § 13 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare § 13 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare  
  Peter Arkeklint, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Andreas Reinholdson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson  Paragraf: 13–23 
    §§ 17-23 offentliga 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 13 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 3 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 14 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 4 
 
Kommunstyrelsen 
§ 6 
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av kommun- 
styrelsen 
 
§ 12 
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun 
 
§ 33 
Svar på motion om stöd till Brottsofferjouren i Blekinge 
  
Kommunfullmäktige 
§ 191  
Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern. 
 
§ 194 
Kommunala val 
 
§ 197 
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006 
 
§ 201 
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tilläggsbeslut 070108 851-6990-05 
 
 
Socialstyrelsen 
Lika olika socialtjänst – Kommunala skillnader i prioritering, kostnader och 
verksamhet. 
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-01-04 942-06 
-”- 2007-01-09 1174-06 E 
-”- 2007-01-12 1175-06 E 
-”- 2007-01-17 1177-06 E 
-”- 2007-01-18 1298-06 
-”- 2007-01-23 1086-06 
Beslut 2007-01-16 30-07 E 

 
 

 
 
§ 15 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
c) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
d) Attestlista  
e) Yttrande gällande detaljplan Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, Karlskrona 
 kommun, Blekinge län 
______________  
 
 
§ 16 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-01-29, 2007-02-05, 2007-02-15 
______________ 
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§ 17 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 18 
Bokslut 2006 
 
Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2006 
uppvisar ett negativt resultat om totalt – 6 076 tkr. Av resultatet svarar 
Individ- och familjeomsorgen för ett positivt utfall med 1080 tkr och 
Ekonomiskt bistånd med ett negativt utfall med -7 156 tkr.  

 
Socialnämndens beslut 

att godkänna årsbokslutet för 2006 samt 
att begära hos kommunstyrelsen att få årets underskott täckt i bokslutet. 

______________ 
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§ 19 
Internbudget 2007 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på 
123,9 Mkr, varav 88,5 Mkr avser Individ- och Familjeomsorg och 35,4 
Mkr avser Ekonomiskt bistånd. Beloppen är uttryckta i den lönenivå som 
gällde 1 maj 2006 och den prisnivå som gällde och prisnivå som gällde i 
juni 2006. 

Budgetramen för Individ- och Familjeomsorgen är oförändrad jämfört 
med föregående år. För Ekonomiskt bistånd är budgeten förstärkt med 4 
Mkr jämfört med föregående år. Förstärkningen är en budget anpassning 
avsedd att ge en mer rimlig finansiering för det ekonomiska biståndet. 

I underlaget finns tre reserver inrättade en varav två uppgår till 1 % av 
nettobudgeten för programmet individ och familjeomsorg och en reserv 
uppgår till 0,5 % av nettobudgeten för programmet Ekonomiskt bistånd. 
Totalt uppgår reserverna till 1,9 Mkr 

Tilldelad budgetram har justerats med kompensationer för 2006 års löne-
ökningar samt prisökningar för 2007 på upphandlade tjänster, arvoden 
material och övriga omkostnader samt kompensation för inrättande av 
Ungdomstjänst och Kvalificerade kontaktpersoner på totalt 1,7 Mkr. 
Priskompensation för lokalhyror och 2007 års löneökningar kommer att 
tillföras senare. Budgetramen för Individ- och Familjeomsorg uppgår 
efter priskompensation till 89,6 Mkr och för Ekonomiskt bistånd till 35,5 
Mkr. 

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2007 
 
att  ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2007. 
______________ 
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§ 20 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2006 
 
Socialnämnden antog i december 2005 en verksamhetsplan för 2006. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som 
angavs i planen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna uppföljningen 
______________ 
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§ 21 
Verksamhetsplan för 2007 
 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan. I planerna 
redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året. 
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genom-
föras utan att de upptas i planen. 
 
I upprättad skrivelse daterad den 12 januari 2007 lämnas förslag till upp-
gifter som kommer att ledas från kansliet och beröra hela eller delar av 
förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till uppgifter som kommer att 
genomföras inom respektive sektion. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar följande under 
 
Övergripande  
1. punkt 5: Kvalitetundersöka Karlskrona behandlingshem samt öppen 

vårdsgruppen  på alkohol- och drogsektionen under året,  samt 
2. lägga till följande punkt: Stödja personer som utsatts för brott. 
Alkohol- och drogsektionen 
3. punkt 4: Verksamhetsöversyn 2006/2007. ADS kommer att fortsätta 

verksamhetsöversyn under 2007 med syfte att se över organisation 
och verksamhetsinnehåll i förhållande till de krav som ställs på 
verksamheten. Flyttat så att detta blir punkt 1 under alkohol- och 
drogsektionen. 

Ekonomisektionen 
4. punkt 8: Konsumentvägledningen ska bredda verksamheten och 

utveckla tillgänglighet och samverkansformer. Utgår. 
 
Andreas Reinholdson (fp) yrkar följande ändring under 
 
Övergripande 
1. punkt 10: Aktivt medverka till och utveckla metoder för att öka 

tryggheten i Karlskrona kommun med speciella insatser riktade mot 
centrum. 
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Jan-Anders Lindfors (s) yrkar följande tillägg i brödtexten. 
 
• genomförandet av verksamheten förutsätter att andra förvaltningars 

och myndigheters beslut inte på ett negativt sätt får genomslag i 
förvaltningens verksamhet. 

• speciellt bör konsekvenserna av sänkt ersättningsnivå i A-kassa och 
förändringar i socialförsäkringarna uppmärksammas. 

 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls (m) yrkande 1, 2 
gällande det övergripande. Även bifall till yrkande 3 Alkohol- och 
drogsektionen samt bifall till Andreas Reinholdson (fp) yrkande 1 om 
ändring i punkt 10 i det övergripande.  
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors (s) tilläggsyrkande 
i brödtexten. 
 
Per Björklund (sd) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande nr 4 angående 
ekonomisektionen punkt 8 att den skall utgå. 
 
Ola Bergqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag angående 
ekonomisektionen punkt 8. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls (m) 
yrkande 1 och 2 angående det övergripande samt yrkande 3 gällande 
alkohol och drogsektionen. 
 
Ordförande fann att socialnämnden även var överens om Andreas 
Reinholdsons ändringsyrkande i det övergripande punkt 10. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls yrkande 4 att punkt 8 
under ekonomisektionen skall utgå mot förvaltningens förslag och fann 
Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röster ja. Den som stöder Birgitta 
Ståhls yrkande röstar nej”. Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-
röster. 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ali Abu-Iseifan (s), Walla Carlsson 
(s), Ola Bergqvist (s), Ingrid Trossmark (s). 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), Andreas 
Reinholdson (fp), Per Björklund (sd), Anna Månsson (m), Dan Nielsen 
(fp). 
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Socialnämndens beslutade således 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2007 med föreslagna justeringar. 
______________ 
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§ 22 
Serveringstillstånd 
 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
__________ 
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Kopia till: 
6/3 
KS 
Ingrid Augustinsson Swennergren 
CR 

 
 
 
§ 23 
Fortsatt medlemskap i European cities agaist drugs (ECAD)  
 
Kommunledningsförvaltningen har hemställt om yttrande från socialförvaltningen 
över huruvida Karlskrona kommun skall fortsätta att vara medlem i ECAD. 
 
ECAD är Europas ledande organisation som arbetar utifrån FN:s narkotika-
konventioner för ett drogfritt Europa. Ecad representerar miljoner medborgare i 
Europa. 
ECAD bildades den 28 april 1994 vid en konferens i Stockholm där 21 städer från 
17 länder undertecknade en resolution att delta i det fortsatta arbetet för en restrik-
tiv narkotikapolitik. ECAD har i dag 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I 
Sverige har 37 kommuner undertecknat Stockholmsresolutionen och därmed 
blivit medlemmar i ECAD.  
 
Karlskrona har varit medlem i ECAD sedan 1995 och på ett mycket aktivt sätt 
medverkat och bidragit till att stödja ECAD i sitt arbete mot legaliseringen av 
narkotika. Bl.a. ordnade Karlskrona 1997 en konferens för städer runt Baltikum. 
(”Cities Against Drugs in the Baltic Area”). I konferensen deltog 123 personer 
från mer än 30 städer och 8 länder. Konferensen får ses som en vändning och 
öppning för ECAD när det gäller det fortsatta arbetet runt Baltikum. Karlskrona 
har även varit aktiva i ECAD Sverige genom en styrelseplats av f.d. socialchefen 
Ingrid Augustinsson Swennergren. 
 
Vi har med vårt strategiska läge tidigt öppnat upp för samarbete med våra grann-
länder genom olika projekt, konferenser etc. inom missbruksområdet. Vi tror att 
dessa möten bl.a. bidragit till att flera länder runt Östersjön skrivit under resolu-
tionen och blivit medlemmar i ECAD.    
 
Socialnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta vara medlem i ECAD och deltaga i det 
 fortsatta arbetet för en restriktiv narkotikapolitik. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 26 mars, 2007 
 
§ 24 Ifrågasatt åtgärd enligt 7 kap 19 § Alkohollagen 1994:1738 sid 4 
§ 25 Redovisningsärende  sid 6 
§ 26 Rapport angående nykter trafik Blekinge sid 7 
§ 27 Redovisning av sjukfrånvaro sid 8 
§ 28 Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojekt  sid 9 
§ 29-31 Meddelande/Delegering  sid 10 
§ 32 Öppna frågor   sid 12 
§ 33 Budgetuppföljning februari 2007  sid 13 
§ 34 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton, bankgiro 
 och plusgirokonton   sid 14 
§ 35 Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2006  sid 15 
§ 36 Utvärdering av JobbIntro   sid 16 
§ 37 Kompletterande riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun  sid 17 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.35 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Thomas Nilsson (m) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s), kom kl 13.05 § 25-37 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Björklund (sd) 
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Linda Ekström  (s) § 24 gick kl 15.15 
Övriga närvarande ersättare Jörgen Anehäll (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Gerd Björnbäck, socialsekreterare 
  Pernilla Collin, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare  
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare  
  Marie Netterström, föreståndare 
  Peter Arkeklint, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Strömqvist 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Eva Strömqvist  Paragraf: 24–37 
    §§ 32-37 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 24 
Ifrågasatt åtgärd enligt 7 kap 19 § Alkohollagen 1994:1738 – Hassan Trading 
co kommanditbolag, organisationsnummer 969659-8995. 
 
Hassan, Azad Garib hade begärt företräde till socialnämnden. Han kom 
tillsammans med sitt ombud Karl-Olof Nilsson, BDO Revision. 
De berättade om situationen. 
 
Hassan Trading Co Kommanditbolag har meddelats tillstånd att servera 
starköl vin spritdrycker vid Restaurang Toscana, Karlskrona. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huru-
vida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohol-
lagen (1994:1738) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, var-
ning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
Ärende 
Den 28 mars 2000 meddelade socialförvaltningen i Karlskrona, Hassan 
Trading Co Kommanditbolag, organisationsnummer 969659-8995 till-
stånd till servering av starköl, vin och sprit i Restaurang Toscana. 
Företrädare för bolaget är 620201-2255 Hassan, Azad Garib och 720105-
9321 Visanju, Farhana.  
Till socialförvaltningen har inkommit revisionspromemoria från Skatte-
verket, Skattekontoret i Kalmar, avseende skönsbeskattning och påförande 
av skattetillägg. 
 
Av revisionspromemoria framgår att 
• bolagets bokföring hade omfattande brister 
• bolaget medvetet och systematiskt undanhållit intäkter från beskatt-
 ning 
• kunderna inte erbjudits kvitto i samband med betalning 
 
Skatteverket har, efter en genomgång av bolagets bokföring, höjt bolagets 
inkomst av näringsverksamheten med 400.000 kronor samt påfört ett 
skattetillägg. 
 
Yttrande från bolagets företrädare inkom 2006-11-03. Bolagets inställning 
är att de bestrider att några intäkter har undanhållits från mervärdesbe-
skattning. Bolaget medger i och för sig att redovisningssystemet inte till 
alla delar har stått i formell överensstämmelse med bestämmelserna i 
alkohollagen och att bristerna numera är åtgärdade.  
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Vid kontrollbesök 2006-08-31 av alkoholhandläggare och skatteverkets 
handläggare framkom anmärkningar på kassahanteringen, vilket påtalades 
för bolaget.  
 
 
Förslag till beslut 
att  jml 7 kap 19 § Alkohollagen, punkt 3 och 4 återkalla Hassan Trading 
 co kommanditbolag, 969659-8995 tillstånd att servera starköl, vin 
 och spritdrycker vid Restaurang Toscana, Stortorget 4 Karlskrona 
 
att  detta beslut gäller omedelbart  
 
att  förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
 

Motivering till beslutet 
Med hänsyn till bolagets allvarliga brister i kassahantering och redovisning 
och att bokföringen inte uppfyller alkohollagens krav enligt 8 kap 5 § och 
8 kap 5 a § och att tillståndshavaren därmed brustit i fråga om att upprätt-
hålla alkohollagens bestämmelser enl 7 kap 7 § alkohollagen och att till-
ståndshavaren därmed inte längre kan anses uppfylla de högt ställda krav 
på personlig lämplighet som krävs för serveringstillstånd föreligger grund 
för återkallelse av tillståndet enligt 7 kap 19 §. 
 
Socialnämndens allmänna utskottet har den 13 oktober 2003 tilldelat en 
varning till företaget.  
 
Socialförvaltningen finner vid en bedömning att de förklaringar som 
bolaget lämnat inte föranleder annan bedömning än att grund för 
återkallelse av tillståndet föreligger enligt 7 kap 19 § punkt 3 och 4 
Alkohollagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  jml 7 kap 19 § Alkohollagen, punkt 3 och 4 återkalla Hassan Trading 
 co kommanditbolag, 969659-8995 tillstånd att servera starköl, vin 
 och spritdrycker vid Restaurang Toscana, Stortorget 4 Karlskrona 
 
att  detta beslut gäller omedelbart  
 
att  förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 25 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 5 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 



	 	 26 mars 2007 7	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 26 
Rapport angående nykter trafik Blekinge 
 
Samtliga kommuner deltar sedan januari 2006 i Nykter trafik Blekinge. Arbetet 
startade den 1 september i enlighet med överenskommen arbetsgång och rutiner.  
 
Syften 
Minska antalet påverkade förare genom minskat antal återfall bland rattfyllerister. 
Öka möjligheten för de som omhändertas för rattfylleri att ta itu med sina problem. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 27 
Redovisning av sjukfrånvaro 
 
Eva-Britt Norrman redovisade sjukfrånvaron. 
Totalt sett så sjunker sjukfrånvaron i samtliga ålderskategorier. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 28 
Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojektet för 
socialförvaltningens personal. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningens personal har återkommande erbjudits hälsoprofilbedömningar 
genom kommunhälsans försorg. Men från år 2006 har inte kommunhälsan kunnat 
erbjuda förvaltningens personal detta. Hälsoprofilsbedömningen är en uppskattad 
förebyggande personalvårdande insats som efterfrågas och önskemål har fram-
kommit att även i fortsättningen regelbundet få genomföra den. 
 
Med anledning av detta beslutade socialnämnden, att inom ramen för den egna 
verksamheten, ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett personalvårdande 
friskvårdsprojekt under 2006. Huvudinslaget i projektet har varit hälsoprofilsbe-
dömning, men i mån av tid och behov har även NADA-akupunktur och energi-
massage givits under ett begränsat antal gånger till förvaltningens personal. 
 
En utvärdering av projektet har genomförts i början på januari 2007. Den visar att 
ca 96 %, av dem som genomgått hälsoprofilsbedömningen, upplevde besöket som 
bra/mycket bra och ca 70 % upplevde att förslagen på råd och åtgärder var 
värdefulla för dem. Även fackliga företrädare menar att projektet upplevs som 
mycket positivt bland medlemmarna och förbättrar arbetsmiljön. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar återremiss av ärendet till socialnämndens sammanträde i 
april. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrande. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i april månad. 
______________ 
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§ 29 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsen 
§ 43 
Förslag till hantering av anställningsstopp 
 
Kommunfullmäktige 
§ 25  
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen 
Nya föreskrifter för sprututbytesverksamhet 
 
Regeringskansliet 
Regeringens proposition 2007/07:38. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Efterlevnaden av alkohollagen – en kartläggning över servering till underåriga 
samt överservering på Blekinges krogar. Rapport, år och nr: 2006:21 
 
Uppföljning av stadsbidrag beviljade 2001-2005. Rapport, år och nr: 2006:22 
 
Statsbidrag beviljade under 2006 på Länsstyrelsen i Blekinge län. Rapport, år och 
nr: 2006:23. 
 
Beslut 2007-02-06 851-00623-07 
Rapport/Beslut 2007-02-28 701-8932-06 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-01-29 30-07 
-”- -”- 1238-06 E 
-”- 2007-01-30 1185-06 E 
-”- 2007-02-09 1176-06 E 
-”- -”- 1308-06 E 
Beslut 2007-01-30 76-07 E 
-”- 2007-02-05 1331-06 E 
-”- 2007-02-09 80-07 E 
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§ 30 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för servering av 
 alkoholdrycker. 
______________  
 
 
§ 31 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-03-12. 
______________ 
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§ 32 
Öppna frågor 
 
Jörgen Anehäll (s) ställde frågan angående fältgruppens ansvarsområde i 
Rödeby/Fridlevstad. Ungdomgäng i Fridlevstad som stökar runt. 
Christine Held svarade 
______________ 
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§ 33 
Budgetuppföljning februari 2007 
 
Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för  
perioden januari-februari 2007 uppvisar en negativ avvikelse med 
 – 0,5 MSEK jmf med budget för motsvarande period. Prognos för 
helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på -1,0 MSEK.  
 
Socialnämndens beslut 

att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________  
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§ 34 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton, bankgiro och 
plusgirokonton. 
 
Med anledning av att kommunens byte av bank behöver förvaltningens 
teckningsrätt revideras. 
 
Från och med 2007-03-01 föreslås att, 
 
Göran Bohman, (socialchef) 
Tore Svensson, (ersättare socialchef) 
Peter Arkeklint (vikarierande ekonom) 
Gunilla Pettersson (ekonomiassistent) 
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens bankkonto, bankgiro 
och plusgirokonton. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ovanstående personer får teckningsrätt till socialförvaltningens 
 bankkonto, bankgiro och plusgirokonton. 
______________ 
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§ 35 
Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2006 
 
Under 2006 har det inkommit 17 synpunkter eller klagomål till socialförvalt-
ningen. Det är en minskning med tre jämfört med 2005.  
10 synpunkter/klagomål rör familj- och ungdomssektionens verksamhet, 4 
ekonomisektionen, 1 alkohol- och drogsektionen, 1 kansliet och 1 
Karlskrona kommun. Synpunkterna/klagomålen lämnas i huvudsak via 
folder eller e-post. 
Positiv respons på ekonomisektionen har lämnats av en familj, som menar 
att de fått mycket bra hjälp och nu klarar sig själva. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
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§ 36 
Utvärdering av JobbIntro 
 
Tore Svensson redovisade upprättad utvärdering daterad 2007-03-05. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens ordförande uppdrog våren 2005 åt socialchefen att 
lämna förslag om offensiva åtgärder för ungdomar i Karlskrona med behov 
av ekonomiskt bistånd. Bakgrunden till uppdraget var att Karlskrona under 
lång tid haft en förhållandevis stor andel ungdomar bland hushåll som upp-
bär ekonomiskt bistånd och en hög arbetslöshet bland ungdomar. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsens ordförande resulterade i ett förslag från 
socialförvaltningen om offensiva åtgärder för ungdomar utan egen för-
sörjning. Socialnämnden beslutade vid sammanträde i juni 2005 att god-
känna socialförvaltningens förslag om offensiva åtgärder. Förslaget god-
kändes sedan av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september 
2005.  
 
JobbIntro startade i oktober 2005 efter att socialnämnden beslutat om en 
offensiv satsning för ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd och efter att 
satsningen godkänts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
En målsättning med JobbIntro var att ingen ungdom med ekonomiskt bi-
stånd passivt skall uppbära bidrag. En ungdom som har ekonomiskt bistånd 
skall delta i aktivitet som syftar till att ungdomen skall bli självförsörjande. 
Arbetsmarknadsenheten fick genom Vägvisaren ansvar för insatser till ung-
domar som har förutsättningar att delta i ordinarie insatser för arbetslösa 
ungdomar. Socialförvaltningen fick ansvar för insatser för övriga ung-
domar. 
 
Utvecklingen beträffande ekonomiskt bistånd för ungdomar har varit 
mycket positiv det senaste året. Kostnaderna och antal hushåll med behov 
av kommunal utvecklingsersättning har minskat påtagligt. Under det 
senaste året har också andelen arbetslösa ungdomar i kommunen reducerats. 
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Socialnämnden har genom beslutet om en offensiv satsning i arbetet med 
ungdomar med försörjningsproblem angett en tydlig målsättning: Ingen 
ungdom skall passivt uppbära socialbidrag. Alla ungdomar med behov av 
ekonomiskt bistånd skall ha en plan som siktar på att den unge skall bli 
självförsörjande. En genomgång av arbetet vid JobbIntro visar att målsätt-
ningen uppfylls. JobbIntro kännetecknas av en positiv uppfattning om ung-
domars resurser och möjligheter.  JobbIntro bedriver ett mycket aktivt 
arbete för att hjälpa ungdomar med svårigheter på arbetsmarknaden att 
skapa tilltro till de egna resurserna. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna utvärderingen av JobbIntro 
______________ 
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§ 37 
Kompletterande riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona Kommun. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättat förslag till kompletterande 
riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd, daterat 
den 6 mars 2007. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till kompletterande riktlinjer och anvisningar för 
 handläggning av ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningen i 
 Karlskrona kommun. 

att fortsättningsvis beräkna ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd på 
 samma sätt för alla hushåll men att ekonomiskt bistånd/försörjnings-
 stöd till hushåll<25 år kallas för KUE (kommunal utvecklingsersätt-
 ning). 

______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 april, 2007 
 
§ 38 Beslutsärende  sid 4 
§ 39 Redovisningsärende  sid 5 
§ 40 Information angående arbetet på Nättraby skolan sid 6 
§ 41 Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojekt  sid 7 
§ 42-44 Meddelande/Delegering  sid 9 
§ 45 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Waynes Cofee sid 10 
§ 46 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker ombord på Södern II sid 12 
§ 47 Öppna frågor   sid 14 
§ 48 Budgetuppföljning mars 2007  sid 15 
§ 49 Lokaler Råd och Stödgruppen/Roslunden  sid 16 
§ 50 Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer  sid 20 
§ 51 Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstill- 
 stånd    sid 22 
§ 52 Remiss betänkande SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete sid 24 
§ 53 Angående beslut om delegeringsordning sid 25 
§ 54 Ansökan om förnyade utvecklingsmedel till projekt för att ut- 
 veckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som miss- 
 brukar droger (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i risk- 
 zonen för detta  sid 26 
§ 55 Feriearbete Karlskrona kommun 2007 sid  29 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—17.50 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) gick kl 17.25 §§ 38-52 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Andréas Reinholdson (fp) kom kl 13.35 §§ 42-55 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Dan Nielsen (fp) §§ 38-41 
  Linda Ekström (s) § 53-55 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Per Henriksson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Ulf Sennerlin (m) gick kl 17.15 
  Sture Nilsson (c)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare 
  Maria Haag, socialsekreterare 
  Susanne Håkansson, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Peter Arkeklint, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Ali Abu-Iseifan 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Ali Abu-Iseifan  Paragraf: 38–55 
    §§ 38-55 offentliga 



	 	 23 april 2007 3	

  

 
     
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 38 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  6 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 39 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 7 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 40 
Information angående arbetet på Nättraby skolan 
 
Anneli berättade om sitt arbete som kurator på Nättrabyskolan. Hon är där 
två dagar i veckan. Jobbar mycket tillsammans med skolsköterskan. Med- 
verkar även vid elevrådskonferenser. 
 
Anneli informerade även om fältgruppens arbete inför Valborg.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 41 
Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojektet för 
Socialförvaltningens personal. 
 
Ärendet återremitterades vid socialnämndens sammanträde i mars. Ärendet 
kompletterat med information om Kommunhälsans möjligheter att i nuläget 
kunna erbjuda hälsoprofilsbedömningar och kostnader från såväl Kommun-
hälsan som andra aktörer på marknaden. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningens personal har återkommande erbjudits hälsoprofilbedöm-
ningar genom kommunhälsans försorg. Men från år 2006 har inte kommun- 
hälsan kunnat erbjuda förvaltningens personal detta. Hälsoprofilsbedömningen är 
en uppskattad förebyggande personalvårdande insats som efterfrågas och önske- 
mål har framkommit att även i fortsättningen regelbundet få genomföra den. 
 
Med anledning av detta beslutade socialnämnden, att inom ramen för den egna 
verksamheten, ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett personal-
vårdande friskvårdsprojekt under 2006. Huvudinslaget i projektet har varit 
hälsoprofilsbedömning, men i mån av tid och behov har även NADA-akupunktur 
och energimassage givits under ett begränsat antal gånger till förvaltningens 
personal. 
 
En utvärdering av projektet har genomförts i början på januari 2007. Den visar  
att ca 96 %, av dem som genomgått hälsoprofilsbedömningen, upplevde be- 
söket som bra/mycket bra och ca 70 % upplevde att förslagen på råd och åt- 
gärder var värdefulla för dem. Även fackliga företrädare menar att projektet 
upplevs som mycket positivt bland medlemmarna och förbättrar arbetsmiljön. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att projektet för socialförvaltningens förebyggande friskvårdsinsatser för- 
 längs tom  2009-03-31 
 
att projektet bedrivs som tidigare 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar att projektet förlängs tom 2007-12-31 med uppföljning om 
eventuell förlängning. 
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Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta Ståhls 
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Birgitta Ståhls 
yrkande röster nej”. 
Vid votering avgavs 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ali Abu-Iseifan (s), Walla Carlsson (s),  
Ola Bergqvist (s), Jörgen Anehäll (s) samt Per Henriksson (sd) 
 
Nej röstade: Birgitta Ståhl (m), Eva Abramsson (m), Anna Månsson (m), Dan 
Nielsen (fp) samt Ingrid Hermansson (c). 
 
Socialnämnden beslutade således  
 
att projektet för socialförvaltningens förebyggande friskvårdsinsatser för- 
 längs tom 2009-03-31 
 
att projektet bedrivs som tidigare 
______________ 
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§ 42 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsen 
§ 57 
Ansökan om investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek 
 
§ 58 
Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet 
 
Barnombudsmannen 2007-03-20 
Klara, färdiga, gå! om de yngsta medborgarna och deras rättigheter 
 
Landstinget Blekinge 
Läkarsituationen och prioriteringar 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-03-19 76-07 
-”- 2007-03-29 277-07 
Beslut 2007-03-27 315-07 E 

 
 
§ 43 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 

b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 

c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
e) Yttrande gällande detaljplan för del av Jämjö 6:1 m.fl, Karlskrona kommun, 
 Blekinge län 
f) Yttrande gällande detaljplan för fastigheten HEMMET 23 m.fl, Karlskrona 
 kommun, Blekinge län 
______________  
 
 
§ 44 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-04-11, 2007-04-16, 2007-04-19. 
______________ 
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§ 45  
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Waynes Coffee, 
Borgmästaregatan 20, 371 34 Karlskrona. 
 
Uzay Haskan begärt företräde till socialnämndens sammanträde. Han kom  
och berättade om sin verksamhet. 
 
ÄRENDET 
Haskan Coffee AB ( org. Nr. 5566519509) har hos Socialnämnden ansökt 
om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738), att  
servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Serveringstillståndet är avsett att gälla till allmänheten, året runt, mellan  
klockan 11.00 till 01.00. 
Inget tidigare serveringstillstånd har funnits på serveringsstället. 
Haskan Coffee AB ägs av Uzay Haskan, Karlskrona. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Waynes Coffee har bedrivet caféverksamhet i aktuella lokaler på Borgmästare-
gatan 20, sedan halvårsskiftet 2004. Något serveringstillstånd i aktuella lokaler 
har ej funnits.  
Lokalerna är anpassade för restaurangkedjan Waynes Coffees koncept, med  
ett utbud av italienska espressodrycker och nyttig fresh food. För detta utbud  
är lokalerna väl anpassade och ändamålsenliga.  
Miljö- och byggnadsnämnden godkände lokalen och dess kök som livsmedels-
lokal 2004-06-16, för beredning av sallader, smörgåsar, soppor samt pastarätter,  
ej kött och fiskrätter. Någon komplettering av köket sedan dess har inte skett. 
Besök har gjorts på plats. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten har öppet samtliga veckans dagar. Förutom sin caféinriktning  
med kaffedrycker, serverar man också frukost, lunch och middag. På menyn  
finner man kaffe och bakverk, matiga soppor, smörgåsar, olika pastarätter och 
bagels med tillbehör.  
Efterfrågan från kunderna av en kaffedrink, ett glas vin eller en öl till maten  
har gjort att Waynes Coffee vill komplettera sitt utbud med servering av alkohol-
drycker. 
I samband med ansökan om serveringstillstånd uppger man också att man vill 
utöka sitt matsortiment med kött och fisk. 
Målgruppen för kunderna uppges vara 25 år och uppåt. 
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Sökandens personliga lämplighet 
Branschvana är styrkt och inga kända anmärkningar finns. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Miljö- och byggnadsnämnden påpekar i sitt yttrande, att köket ej är godkänt 
för beredning av kött- och fiskrätter. 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
                                                                      
Utredarens överväganden 
Alkohollagens bestämmelser för att erhålla serveringstillstånd kan ej anses 
uppfyllda avseende 7 kap 8 §, ”Kök för allsidig matlagning.” 
Lagstiftaren anger med tydlighet att serveringstillstånd kan beviljas såvida  
det finns ett kök för allsidig matlagning, vilket ger möjlighet till tillagning av  
ett varierat och komplett utbud av lagad mat från råvaror. Vidare att man bör  
kräva att köket minst är godkänt för hantering av tvättade eller skalade rotfruk- 
ter, rensad och filead fisk och detaljstyckat kött. 
Enligt miljö- och byggnadsnämnden uppfyller inte köket hos Waynes Coffee  
ovan delar i lagstiftningen om ”Kök för allsidig matlagning”, varför alkohol-
lagens krav och kommunens riktlinjer inte är uppfyllda för alkoholservering i 
enlighet med ansökan.  
 
Kommunicering 
Waynes Coffees ägare har delgivits utredning och förslag till beslut 2007-03-14,  
i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  avslå ansökan från Waynes Coffee om serveringstillstånd till allmänheten  
 av starköl, vin och spritdrycker alla dagar året runt mellan kl. 11.00 till 01.00,   
 då 7 kap. 5 § alkohollagen inte uppfylls avseende ” Kök för allsidig mat-
 lagning”. 
______________ 
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§ 46 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker ombord på Södern 
II.  
 
Söderns Vänners ekonomiska förening har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738), att 
stadigvarande servera starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap, s.k. 
festvåningstillstånd, vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Sökta serveringstider är året runt, samtliga dagar 11.00 till 01.00 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Södern II är ett fartyg med hemmahamn på Aspö i Karlskrona skärgård. 
Fartyget har certifikat för att ta ombord 90 personer, men vid servering 
ombord blir antalet personer maximerat till 60. 
Serveringsområdet omfattar salong samt soldäck. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Södern kommer att till största delen gå i chartertrafik främst i Karlskrona 
skärgård. 
Vid vissa enstaka tillfällen också i reguljär trafik. 
Högsäsong för Södern är under vår, sommar och höst, med tonvikt på 
sommar. 
Under charterturerna kommer Södern att på beställning bedriva, förutom 
matservering, också servering av starköl, vin och sprit till slutna sällskap. 
Maten transporteras till båten portionsvis från restaurang i Karlskrona. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sven-Erik Löfgren, vilken är firmatecknare i den ekonomiska föreningen 
Söderns Vänner, är väl känd av undertecknad genom sitt engagemang i 
föreningen Öriket samt genom sitt hotell- och konferensföretag Lotstornet 
på Aspö. 
I den ekonomiska föreningen ingår personer med erfarenhet av 
restaurangbranschen. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen godkänner lokalen före enkel livsmedelsverksamhet, 
men påpekar att ingen beredning eller bearbetning av livsmedel får ske.  
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Lagstöd finns för lägre krav på matutbud, lokalens beskaffenhet och 
branscherfarenhet för att få tillstånd för slutna sällskap. 
Alkohollagens krav är därmed uppfyllda för stadigvarande tillstånd 
avseende servering av starköl, vin och sprit till slutet sällskap, s.k. 
festvåningstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  bevilja den ekonomiska föreningen Söderns Vänner tillstånd att  
 stadigvarande servera starköl, vin och sprit till slutet sällskap i   
 enlighet med 7 kap 5 § alkohollagen, alla dagar året runt mellan  
 klockan 11.00-01.00. 
______________ 
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§ 47 
Öppna frågor 
 
Ordförande påminde ledamöter och ersättare att anmäla sig till inbjudan till 
konferens om tillsyn den 3 maj 2007 i Emmaboda.  
______________ 
 
Ulf Sennerlin (m) ställde frågan hur socialförvaltningen arbetar med utsatta  
barn med anledning av ett Tv-program om en flicka i Vetlanda. 
 
Göran Bohman svarade 
______________   
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§ 48 
Budgetuppföljning mars 2007 
 
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av  
– 1 086 tkr.  
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 

att anta budgetuppföljningen för mars månad 2007. 
______________  
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§ 49 
Lokaler Råd och Stödgruppen/Roslunden 
 
Christine Held redovisade ärendet. 
Då Råd och Stödgruppen startade sin verksamhet 1992 fanns en tanke om 
att framför allt arbeta genom hembesök. Verksamheten har utvecklats mot 
att flertalet samtal förläggs till våra besöksrum och att hembesök inte sker 
per automatik utan då det finns ett bestämt syfte. Att använda våra egna 
besöksrum har flera fördelar. Man störs inte av telefoner, grannar m.m. 
utan det blir mera fokus i samtalet. Vi använder i samtalen hjälpmedel 
som t.ex. blädderblock, TV och video. Vid samtal med barn används 
hjälpmedel som t.ex. papper, pennor, sandlåda med figurer och björn-
kortlek. Det finns ett behov av ändamålsenliga besöksrum anpassade för 
t.ex. barnsamtal med särskilt material, familjesamtal med 2-4 personer 
eller nätverksmöte med upp till 18 personer. Det finns även behov av flera 
grupprum då föräldragrupper pågår parallellt.  
I de befintliga lokalerna finns inget utrymme för väntrum utan besökare 
hänvisas till att vänta i trapphuset. 
 
Vid socialnämndens besök på Råd och Stöd maj 2006 gavs ett uppdrag att 
ta fram förslag på hur lokalerna kan förändras. En arbetsgrupp bestående 
arbetsledning från FUS och representanter från tekniska förvaltningen och 
Karlskronahem har träffats och samtalen har resulterat i två förslag. 
 
Nuvarande hyreskostnad för Råd och stödgruppen/Roslunden är: 
858.013 kr per år  = 71.501 kr per månad. 
Det befintliga hyreskontraktet gäller till 2011-08-31. 
 
Ø Alternativ 1  
 Tillbyggnad av befintliga lokaler med ca 184 m2. 
 (Befintliga lokaler är ca 190 m2) 
 
Tillbyggnadsförslag enligt offert från Karlskronahem:  
Investering  6.500.000:- 
Tillägg    900.000:- 
Övrigt    300.000:- 
Summa exkl. moms  7.700.000:-  
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§ Avskrivningstid 33 år ger en utökad hyra med 540 000kr per år 
 = 45.000 kr/månad 
       Total hyreskostnad per år för alternativ 1 blir: 
       1.398.013 kr (858.013:- + 540.000:-) = 116.501 kr per månad 
 
§ Avskrivningstid 20 år ger en utökad hyra med 692 000kr per år 
 = 57.667 kr/månad 
       Totalt hyreskostnad per år för alternativ 1 blir 
        1.550.013 kr ( 858.013:-+  540.000:-)= 129.168 kr per månad 
 
Ø Alternativ 2 
 Råd och Stödgruppens verksamhet flyttas till Eklidens A-hus, 
 totalt ca 750 m2. 
 Roslundens verksamhet fortsätter i nuvarande lokaler.  
 
Detta alternativ finns endast om Äldreförvaltningen väljer att lämna 
lokalerna. Nuvarande hyreskontrakt löper till 2008-12-31 med 9 månaders 
uppsägningstid. 
 
Detta alternativ innebär hyreskostnad samma som idag för Roslunden plus 
en grundhyra för hus A som behöver byggas om vilket ger en hyreshöj-
ning. 
 
Grundhyra v Eklidens hus A 787.500:-år 65.625:-/månad 
Hyra för Roslunden som blir 
kvar i nuvarande lokaler 858.013:- 71.501:-/månad 
Tillsammans 1.645.513:-/år 
 
Ombyggnad enligt offert från Karlskronahem:  
Investering  5.500.000:-  
Tillägg    850.000:- 
Övrigt    300.000:- 
Summa exkl. moms 6.650.000:-  
 
Avskrivningstid 33 år ger en ökad 
hyra med 416.000 k/år =  34.667:-/månad 
Avskrivningstid 20 år ger en ökad  
hyra med 534.000 kr/år = 44.500:-/månad 
 
Total hyreskostnad för hus A (hyra för Roslunden+ hyra Hus A +ökad 
hyra på grund av ombyggnad av hus A) 
§ med 33 års avskrivningstid  2 061.513:-/år         71.793:-/månad 
§ med 20 års avskrivningstid  2.179513:-/år        181.626:-/månad 
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Jämförelse  
 
med 33 års avskrivning: 
 
§ Alternativ 1)   1.398.013:-/år                          116.501:-/månad 
 
§ Alternativ 2)   2.061.513:-/år                          171.793:-/månad 
 
med 20 års avskrivning 
 
§ Alternativ 1)  1.550.013:-/år                      129.168:-månad 
  
§ Alternativ 2)  2.179.513:-/år                      181.626:-/månad 
 
Övriga kostnader 
I de 300.000 kr är kostnader som är avsatta för oförutsedda kostnader i 
samband med produktionen. 
 
Tilläggskostnader 
De 900.000 kr resp. 850.000 kr är Byggherrekostnader. Man brukar räkna 
ca 15 %. I detta ligger ex. bygglov, projektörer, ritningar, kopiering, 
besiktningskostnader, ersättning för mötestider, konsulter, undersökningar 
om förekomst av t.ex. asbest eller PVC mm.  
 
Alternativ 1 som innebär att göra en tillbyggnad till nuvarande byggnad 
blir det klart billigaste alternativet. Det finns också andra fördelar med 
detta alternativ, att Råd och stödgruppen och Roslunden fortsätter att finns 
i samma hus. En lösning som har fungerat alldeles utmärkt sedan starten 
1992. 
 
När det gäller alternativ 2 finns det en osäkerhet om/när lokalerna blir 
lediga. 
 
Bedömning 
För att klara den stora ökningen av kommunmedborgare som söker hjälp 
på Råd och Stödgruppen och för att kunna erbjuda insatser som håller hög 
kvalitet behövs större och mera ändamålsenliga lokaler för Råd och 
Stödgruppens verksamhet. 
Råd och Stödgruppens verksamhet är en viktig del i socialnämndens 
vårdkedja för barn och ungdomar som har det svårt. Det är viktigt att det 
finns bra lokaler för att kunna fortsätta att göra ett bra frivilligt 
förändringsarbete. Bra lokaler är viktigt både för våra klienter och för vår 
personal. 
Arbetsmiljön för personalen på Råd och Stödgruppen är inte acceptabel. 
Förbättringar har gjorts under åren, men verksamheten har förändrats och 
det behövs mer lokalyta. 
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Vi har under de år som Råd och Stödgruppen/Roslunden funnits kunnat 
konstatera att arbetet som görs på Råd och Stödgruppen/Roslunden är av 
hög kvalité och ekonomiskt lönsamt. Verksamheten är flexibel och kan 
arbeta utifrån de behov som finns i kommunen.   
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ärendet bereds vidare genom projektering av alternativ 1 
 
att   ärendet tas upp igen i samband med budgeten för 2008 
______________ 
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§ 50 
Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer 
 
Inom socialnämndens alla verksamheter ska människor mötas med respekt, 
värdighet och medmänsklighet . Detta tillsammans med gällande lagar och 
förordningar skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialtjänsten. 
 
Alla invånare i Karlskrona kommun garanteras en social och ekonomisk 
grundtrygghet! 
 
Eftersom alla människor har lika värde ska individ- och familjeomsorgen bygga 
på grundsynen att alla människor kan utvecklas, bli självständiga och leva  
socialt acceptabla liv. Den enskildes eget ansvar och förmåga ska alltid till- 
varatas och utvecklas. Hjälp och stöd ska alltid ges i samarbete med den enskilde. 
 
Människor som söker kontakt med socialnämndens verksamheter ska behandlas 
med respekt, erbjudas snabb handläggning av sina ärenden med god service. 
Respekt för individen ska känneteckna agerandet också vid ingripanden med 
tvång. 
 
Socialnämndens och socialförvaltningens verksamhet ska präglas av lättill-
gänglighet och allmänheten ska ges god information. 
 
Lagstiftningens intentioner ska följas. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar nedanstående tillägg markerat med fetstil under  
rubriken Omsorg om barn, ungdomar och familjer: 
Alla barn ska få möjlighet att växa upp i en trygg och god miljö. Utsatta  
barn och familjer ska få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Arbetet ska präglas 
av tidiga, förebyggande insatser och ske utifrån ett helhetsperspektiv där  
individen sätts i centrum. Allt arbete ska präglas av barnkonventionen. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar följande tillägg under rubriken Familjerätten  
st tre: Alla föräldrar skall ha rätt till en könsneutral handläggning. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande. 
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Birgitta Ståhl (m) yrkar att texten markerat med fetstil tas bort under rubriken  
Missbrukarvård för vuxna 
Alla som befinner sig i en situation där missbruk förekommer bereds möjlig- 
het till stöd och hjälp. Drogmissbruk, våld och kriminalitet skall motverkas 
genom att ge allt tänkbart stöd till hem och familjer. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar under rubriken Organisation, Personal och  
Ekonomi sista stycket att följande mening: Budgetens ramar för verksamheten  
ska hållas på de områden som är påverkbara. Ersätt med Förvaltningen ska  
sträva efter att verksamhetens kostnader skall rymmas inom befintlig 
budgetram. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar även tillägg under sista stycket  
rubriken Organisation, Personal och Ekonomi med texten. Socialförvalt- 
ningen ska som arbetsplats präglas av en god arbetsmiljö.  
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta bifogade mål och riktlinjer för individ- och familjeomsorgen med 
 föreslagna ändringar under rubrikerna Omsorg om barn, ungdomar och 
 familjer, Familjerätten, Missbrukarvård för vuxna samt Organisation, 
 Personal och Ekonomi 
 
att uppdra åt förvaltningen att revidera förvaltningens effektmål med an- 
 ledning därav och att lämna förslag till reviderade effektmål tillsammans  
 med förslag till internbudget 2008 
______________ 
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§ 51 
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat ärende daterat 2007-04-02. 
Med anledning av bl.a. 2006 års beslut i socialnämnden, att under en prövo- 
tid höja den maximala volymprocenten för starköl, från 4,5 till 5,2 vid till- 
fälliga serveringstillstånd till allmänheten, har socialförvaltningen gjort en  
översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd 
 
En mera generell översyn har också gjorts avseende vissa administrativa  
rutiner, rubriker samt text- och faktauppdateringar 
 
En annan fråga som varit föremål för diskussion inom socialförvaltningen,  
är möjligheten att få servera starksprit till maten under tillfälliga evenemang  
till allmänheten.  
Diskussionen har förts utifrån önskemål från restauratörer i kommunen,  
vilka menar att evenemang har efterfrågats och kommer att efterfrågas,  
där nivån av kvalitén på maten och serveringen håller en högre kvalitet  
än vid t.ex. nuvarande sailevenemang och borde därför kunna ge möjlig- 
het att tillhandahålla servering av starksprit. Servering skulle ske av whisky, 
konjak alternativt snaps och endast till bordsservering. 
 
Med utgångspunkt från ovan föreslår socialförvaltningen att vid tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten, servera starköl med en högsta volym- 
procent av 5,2. Vidare att tillstånd till servering av spritdrycker till allmän- 
heten kan ges i undantagsfall och med särskilda villkor och eventuella före- 
skrifter. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar ändring i riktlinjer för serveringstillstånd under rubrik- 
en Uteserveringar sista stycket 
att följande mening: Samma serveringstid som ”moderrestaurangen” beviljats, 
 kan beviljas även för uteserveringen. Ändras till: Samma serveringstid som 
”moderrestaurangen” beviljats, kan såvida det inte medför alkoholpolitiska 
olägenheter beviljas även för uteserveringen.  
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls yrkande. 
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta socialnämndens revidering av riktlinjer för serveringstillstånd  
 
att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig 
 servering till allmänheten 
 
att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda  
 villkor och  -eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten. 
______________ 
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§ 52 
Remiss betänkande SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete 
 
Tore Svensson redovisade upprättat svar på remiss betänkande SOU 2007:2 
Från socialbidrag till arbete daterat 2007-04-18. 
 
Regeringen beslutade i februari 2005 att tillsätta en särskild utredare 
med uppdrag att förslå åtgärder för att underlätta inträdet på arbets-
marknaden för personer som är beroende av socialtjänstens försörj-
ningsstöd. Enligt utredningens direktiv skall utredaren ”göra en 
översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som 
är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med olika 
insatser bedöms kunna få ett arbete”. 
 
Sammanfattning 
Karlskrona kommun har en positiv inställning till merparten av de 
förslag som presenteras i utredningen. Utredningen har gjort en 
mycket genomarbetad genomgång av förutsättningarna att förbättra 
möjligheterna på arbetsmarknaden för personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  
 
Karlskrona kommun har en avvikande uppfattning beträffande två 
av de förslag som utredningen lämnar.  
 
Kommunen ställer sig inte bakom förslaget att socialnämnden inte 
längre skall ha möjligheten att anvisa ungdomar till praktik eller 
arbetsmarknadsinsatser. Om förslaget realiseras förlorar social-
nämnden ett viktigt verktyg i arbetet med en grupp ungdomar som 
har svårigheter på arbetsmarknaden. Möjligheten att anvisa praktik 
är också viktig beträffande studerande som söker ekonomiskt 
bistånd under sommarferierna. 
 
Kommunen har en avvikande uppfattning beträffande förslaget om 
ekonomiskt stimulans utöver riksnormen enligt socialtjänstförord-
ningen. Kommunen menar att systemet lätt skulle kunna upplevas 
som orättvist i förhållande till exempelvis hushåll som under lång tid 
lever nära socialbidragsnivån utan att söka bistånd. Om förslaget 
realiseras skulle också en följd kunna bli att vissa hushåll kan bli 
mindre benägna att gå från bidrag till arbete innan hushållet 
kvalificerat sig för ekonomiska stimulansen. 
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Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Regerings-
 kansliet som svar på remissen 
________________ 
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§ 53 
Angående beslut om delegeringsordning 
 
I förhållande till gällande delegeringsordning föreslås för allmänna ut-
skottets förändring med anledning av den nya bestämmelsen i Lag om  
vård av unga § 22 om särskild kvalificerad kontaktperson. 
 
Beslut som kan delegeras till tjänsteman delegeras av socialnämnden till 
socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå. 
 
I förhållande till befintlig delegation har förändring gjorts för beslut jml  
SoL 11 kap § 1 att utredning ska inledas, att utredning inte ska inledas och 
att inledd utredning ska läggas ned. Rätt att besluta jml SoL kap 11 § 1 har 
för hela socialförvaltningen lagts på nivån förste socialsekreterare. 
 
Utöver ovanstående har vissa förändringar av redaktionell art gjorts. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt 
 socialtjänstlagarna, alkohollagen samt andra i delegationsord-
 ningen angivna lagar och förordningar 
 
att till socialchefen delegera rätten att besluta i samtliga ärenden som 
 kan delegeras till tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämp-
 lig lägsta nivå 
 
att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer 
 enligt bifogad delegeringsordning 
______________ 
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§ 54 
Ansökan om förnyade utvecklingsmedel till projekt för att utveckla 
öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som missbrukar 
droger (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i riskzonen för detta 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka utveck- 
lingsmedel till tidiga insatser och behandlingsinsatser.  
 
Projektets målgrupp 
Projektets målgrupp är barn och ungdomar upp till 25 år som påbörjat ett miss- 
bruk av droger (inkl. dopingpreparat), eller befinner sig i riskzonen för detta,  
då de rör sig i en umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet vänder  
sig även till dessa barn och ungdomars anhöriga. Särskild fokus kommer att läggas 
på samordning av hjälpen till familjer där fler än en person är i behov av stöd-
insatser, så att man tar ett helhetsgrepp inte bara på den unges situation, utan  
hela familjens. 
 
Resultat och erfarenheter av projektverksamheten sedan starten 2007-01-01 
Ø 52 socialarbetare har genomgått en tredagars utbildning i Motiverande Samtal 
 (MI), som i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
 beroendevård (jan ’07) beskrivs som en förebyggande insats med god 
 evidens, för att stärka socialförvaltningens förmåga att så tidigt som möjligt 
 fånga upp ungdomar i riskzonen för missbruk. En uppföljningsdag ska 
 genomföras till hösten. 
Ø Ett närmare internt samarbete har etablerats i ett 15-tal enskilda ärenden, där 
 de ärenden som omfattar familjer med komplicerad missbruksbild och ett 
 mångfaldigt hjälpbehov verkar ha särskilt mycket att vinna på det närmare 
 samarbetet och den ökade mångfalden av insatser som finns till hands genom 
 projektet.  
Ø Ett familjehem har kontrakterats på heltid för att kunna erbjuda korttids- 
 boende för personer i målgruppen, med de särskilda krav det ställer. 
 Första inskrivningen väntas i april -07. 
Ø Ett utökat föräldrastödsprogram med specialinriktning på missbruk är under 
 uppbyggnad och planeras starta i början av hösten 2007.  
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Mål för den planerade verksamheten 
Projektet har som mål för sitt andra verksamhetsår: 
Ø att kontinuerligt vidareutveckla metoder för tidiga insatser 
Ø att strukturera upp och vid behov vidareutveckla det fortsatta samarbetet kring 
 goda evidensbaserade behandlingsinsatser på hemmaplan i enlighet med 
 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

  (jan  ’07) 
Ø att samordna arbetet gentemot målgruppen så att insatserna präglas av 
 helhetssyn på barnet/ungdomens och deras familjers liv  
Ø att implementera de kunskaper man framarbetat inom socialförvaltningen i 
 stort under första verksamhetsåret, för ett bättre samlat förhållningssätt 
 gentemot målgruppen 
Ø att fortsätta förbättra samarbete, framför allt internt men även externt, kring 
 målgruppen 
 
Förväntade resultat av projektet 
Vid projektets slut förväntas socialförvaltningen på ett tidigt stadium nå flera  
av de ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för  
detta och kunna erbjuda bättre hjälp. Det ska erbjudas evidensbaserade in- 
satser på hemmaplan för barn, ungdomar och deras familjer. Socialarbetarna  
på förvaltningen som kommer i kontakt med målgruppen förväntas ha en ökad 
kompetens i att motivera ungdomar till att söka hjälp i ett tidigare skede än idag. 
Förvaltningen kommer att ha en ökad kunskap om barn och ungdomars drogan-
vändande. Denna kunskap kommer att utveckla det förebyggande arbetet riktat 
mot barn och ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk. Socialförvalt- 
ningen förväntas kunna leva upp till socialtjänstlagens närhetsprincip vid vård och 
behandling av ungdomar upp till 25 år med missbruksproblem. Projektet kommer 
att ha upparbetat former både för intern och extern samverkan i syfte att ha ett hel-
hetsperspektiv på barnet/ungdomens och familjens liv.  
Projektets förväntade resultat kommer att införlivas i socialförvaltningens 
ordinarie verksamhet och bidra till ökad kvalitet i arbetet riktat mot barn och 
ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk. 
 
Tidsplan 
Projektets andra verksamhetsår bedrivs 2008-01-01 till 2008-12-31. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till tidiga 
 insatser och behandlingsinsatser, riktade mot barn och ungdomar som 
 missbrukar droger eller befinner i riskzonen för detta, för perioden  
 2008-01-01 – 2008-12-31 med 852.500:- samt att egenfinansiering sker  
 med  motsvarande belopp (exklusive OH-kostnader), samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan till Länsstyrelsen om ansökta 
 projektmedel 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 55 
Feriearbete Karlskrona kommun -2007 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under sommaren  
för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med feriearbete för denna åldersgrupp 
kom till då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal, 
socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var problematiskt att just  
denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning under sommarloven. 
Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först samma år de fyller 17 år.  
Det är även svårt för ungdomar i den yngre åldersgruppen att få arbete inom den 
privata sektorn. 
Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna höll till  
inne i stan och ute i områdena vilket medförde bland annat skadegörelse, 
störningar i form av fester, mopedkörning, fylleri och dylikt.    
 
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning/feriearbete för de  
yngre ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.  
 
Syfte och mål med feriearbeten: 
Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall: 
 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön 
• Känna stolthet över att de åstadkommit något 
• Lära sig praktiska arbetsuppgifter 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
 
Tidsplan 
Verksamheten beräknas pågå under hela sommarlovet, det vill säga från och  
med 070618 till och med 070824. Verksamheten behöver vara flexibel utifrån 
vilken period under sommaren som de olika arbetsgivarna har möjlighet att ta 
emot ungdomarna.  
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Förslag till finansiering 
 
Feriearbeten 
Löner: totalt 25 ungdomar (20 platser i kommundelarna och 5 platser i Sunnadals-
området); 
 
30 kr/h x 7 h = 210 kr/dag/ungdom 
210 kr x 20 dagar = 4.200 kr/ungdom 
 
Semesterersättning tillkommer med 12 %, 
d.v.s. 4.200 kr x 1,12 = 4.704 kr/ungdom 
 
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 40 %, 
d.v.s. 4.704 kr x 1,40 =  total kostnad 6.586 kr/ungdom 
 
total kostnad: 6.586 kr x 25 platser = 164.650 kr 
 
Totalt löner för ungdomar är ca 164.650 kr 
 
Förvaltningens förslag 
 
1. att  anordna feriearbete i kommunen. 
 
2. att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
3. att  anslå 164.650 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
 
4. att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 

  belastar kontot 750, socialbidrag. 
 
Yrkande 
Ola Bergqvist (s) yrkar ändring på attsats 3 att ersättningen för ungdom höjs 
till 40 kr i timmen. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till attsatserna 1, 2 samt 4. Återremiss av  
attsats 3  
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ola Bergqvists yrkande och Birgitta Ståhls 
yrkande om återremiss av attsats 3 och fann Birgitta Sthåls yrkande antaget. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
1. att  anordna feriearbete i kommunen. 
 
2. att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
4. att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 
 belastar kontot 750, socialbidrag , samt 
 
att  återremittar attsatsen  
 
3. att anslå 164.650 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 21 maj, 2007 
 
§ 56 Information  sid 4 
§ 57 Redovisningsärende  sid 5 
§ 58 Information angående slutrapport vårdkedja kvinnors missbruk samt  
 information om Sigrid – samverkan i graviditet, gemensam handlingsplan 
 mellan socialförvaltningen, mödrahälsovården, barnhälsovården i Lands- 
 tinget Blekinge för vården av gravida missbrukare. sid 6 
§ 59 Redovisning av läget på stan  sid 7 
§ 60-62 Meddelande/Delegering  sid 9 
§ 63 Öppna frågor  sid 10 
§ 64 Budgetuppföljning april 2007 med prognos sid 11 
§ 65 Angående feriearbete 2007   sid 12 
§ 66 Fördelning av föreningsbidrag för år 2007  sid 14 
§ 67 Årsredovisning för donationsfonderna  sid 15 
§ 68 Serveringstillstånd  sid 16 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.08.30-11.30 
   13.00-17.50 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m) § 57 
  Thomas Nilsson (m) 
  Eva Strömqvist (s) § 58 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 56-59 
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Dan Nielsen (fp)  
  Linda Ekström (s) § 57, § 60-68 
  Per Henriksson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Ulf Sennerlin (m)  
  Sture Nilsson (c) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Tore Svensson, t.f socialchef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Annika Börjesson, socialsekreterare 
  Shaban Mujaj, socialsekreterare 
  Ann-Charlotte Jonsson, socialsekreterare 
  Jan Petersson, socialsekreterare 
  Mona Johansson, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Peter Arkeklint, ekonom 
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Walla Carlsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 56–68 
    §§ 63-68 offentliga 



	 	 21 maj 2007 3	

  

 
     
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 56  
Information 
 
Socialnämnden hade inbjudit 7 st ideella föreningar med social inriktning som sökt 
föreningsbidrag.   
Mellan kl 08.30—11.30 kom de och berättade om föreningens nuvarande och 
planerade verksamhet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 57 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 8 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 



	 	 21 maj 2007 6	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 58 
Information angående slutrapport vårdkedja kvinnors missbruk samt  
information om Sigrid – samverkan i graviditet, gemensam handlingsplan 
mellan socialförvaltningen, mödrahälsovården, barnhälsovården i 
Landstinget Blekinge för vården av gravida missbrukare. 
 
Annika Börjesson informerade socialnämnden om upprättad slutrapport daterad 
2007-02-28. 
Annika informerade även om den upprättade handlingsplanen daterad 2006-12-07. 
Syftet med handlingsplanen är att ge en grund för hur arbetet med gravida 
missbrukare skall samordnas mellan Karlskrona kommuns och Landstingets 
enheter som möter gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn.  
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 59 
Redovisning av läget på stan 
 
Redovisningen kommer på socialnämndens sammanträde den 18 juni 2007. 
 
______________ 
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§ 60 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
§ 29 
Befolkningsunderlag – prognos 2007-2016 
 
Kommunstyrelsen 
§ 81 
Resultatförbättrande utvecklingsprogram 
 
§ 100 
Anställning av ekonomichef Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 
§ 27 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 29 
Kommunala val 
 
§ 36 
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006 
 
Revisionen 
FC 2006 
Granskning av klagomålshantering 
 
ECAD Newsletter april 2007 Volym 3 nr 99 
 
 
Länsstyrelsen 
Beslut 2007-04-20 702-2939-07 
Rapport/delbeslut 2007-04-26 701-1184-06 
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-04-10 71-07 
-”- 2007-04-19 161-07 E 
-”- -”- 1226-06 
-”- -”- 1306-06 
-”- 2007-04-20 160-07 E 
Beslut 2007-04-12 378-07 E 
-”- 2007-04-13 377-07 E 
-”- 2007-04-26 398-07 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2007-03-27 917-07 

 
 

 
 
§ 61 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 

b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 

c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
______________  
 
 
§ 62 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-05-07. 
______________ 
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§ 63 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur helgen varit angående att Sverigedemokraterna 
haft sitt riksårsmöte i Karlskrona. 
 
Christine Held svarade 
______________   
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§ 64 
Budgetuppföljning april 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari – april uppvisar en negativ 
avvikelse med – 1,6 MSEK jmf med budget för motsvarande period. 
Prognos för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på 
– 1,0 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut  
 
att anta delårsbokslutet med prognos per den 30 april 2007. 

______________  
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§ 65 
Angående feriearbete 2007 
 
Socialnämnden beslutade på sitt föregående sammanträde, 070423, att 
anordna 25 platser för feriarbete riktat till de högstadieungdomar som fält-
gruppen i samråd med övriga Familj- och ungdoms sektionen bedömer är i 
särskilt behov av det, utifrån att de ska ha en meningsfull/strukturerad syssel-
sättning i sommar. Syftet är också att ungdomarna genom feriearbetet ska få 
ökad samarbetsförmåga, lära sig ta ansvar för arbetsuppgifter, få ökat själv-
förtroende och stolthet; lära sig praktiska arbetsuppgifter och odla egna kon-
takter inom arbetslivet. Socialnämnden beslutade även att kostnaderna för 
verksamheten ska belasta konto 750, socialbidrag. 
 
Socialnämnden återremitterade dock ärendet avseende den ersättning ung-
domarna ska få. Undertecknad har därför kompletterat det ursprungliga för-
slaget med en parallell beräkning för totalkostnaden om timlönen höjs till 40 
kr. 
  Kostnad 
30 kr 40 kr 
210 kr/dag/ungdom 7 h 280 kr/dag/ungdom 
4.200 kr/ungdom x 20 dagar 5.600 kr /ungdom 
 

Semesterersättning tillkommer med 12 % 
4.200 kr x 1,12 = 4.704 kr/ungdom 5.600 kr x 1,12 = 6.272 kr/ungdom 
 

Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 40 % 
4.704 kr x 1,40 = 6.586 kr/ungdom 6.272 kr x 1,40 = 8.781 kr/ungdom 
 

Totalkostnad (25 platser) 
164.650 kr  219.525 kr 
 
Denna beräkning baserar sig på maximala lönekostnader för ungdomarna. 
Av tidigare års erfarenheter så finns det goda skäl att ro att alla ungdomar 
inte kommer att ha full närvaro under alla dagar på grund av t.ex. sjukdom 
eller annan frånvaro. 
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Förvaltningen förslag till beslut 
 
att  anslå 164.650 kr för feriearbetsverksamheterna i  kommunen. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Yrkar att timlönen 
höjs från 30 kr till 35 kr. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att timlönen skall utgår med 35 kronor, semesterersättning tillkommer med 
 12 %, samt 
 
att anslå 192 100 kronor för feriearbetsverksamheterna i kommunen 
______________ 
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§ 66 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2007. 
 
Socialnämnden har i 2007 års budget 995 000 kronor att fördela till föreningar 
med social verksamhet. 14 föreningar har ansökt om föreningsbidrag alternativt 
tillgång till lokal till en sammanlagd kostnad om 1 141 066 kronor 
 
Förvaltningens förslag att fördela 854 440 kr till föreningar enligt nedanstående 
förslag. 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  133 000:-  
2.  Anonyma alkoholister /AALokalkostnad max  25 000:- 
3.  12-stegsverksamhet Lokalkostnad max   61 000:- 
4.  Verdandi Pantern  85 000:-  
5.  Tjej/ kvinnojouren Frideborg  368 440:- 
6.  Brottsofferjouren Boj  80 000:- 
7.  AC-sydöst  2 000:- 
8.  FMN  30 000:- 
9.    Mansjouren i Blekinge    65.000:- 
10. BRIS  5 000:- 
11. OCD-föreningen Ananke     0:- 
12. Karlskrona AIF                        0:- 
13.  Blekinge läns nykterhetsförbund  0:- 
14. RFSL Brottsofferjour  0:- 
  Totalt        854 440:- 
     
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på verksam- 
 heten föreningsbidrag. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att fördela 854 440 kronor till föreningar enligt ovanstående förslag, samt 
 
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
______________ 
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§ 67 
Årsredovisning för donationsfonderna 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Major John Jeanssons donationsfond 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna  årsredovisningen för ovanstående donationsfonder 
______________ 
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§ 68 
Serveringstillstånd 
 
 
Inga ärende fanns att behandla. 
 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 18 juni, 2007 
 
§ 69 Beslutsärende  sid 4 
§ 70 Redovisningsärende  sid 5 
§ 71 Redovisning av läget på stan samt kring våra nöjesställen. sid 6 
§ 72 Inför budget år 2008 och plan för åren 2009 och 2010  sid 7 
§ 73 Utveckling av arbete med barnperspektiv vid handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningens ekonomisektion sid 8 
§ 74 Flytt Jobbintro till nya lokaler sid 9 
§ 75 Information från utbildningsdagar sid 10 
§ 76-78 Meddelande/Delegering  sid 11 
§ 79 Öppna frågor  sid 13 
§ 80 Budgetuppföljning maj 2007 med prognos sid 14 
§ 81 Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro  sid 15 
§ 82 Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete  sid 17 
§ 83 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Skönstaviks 
 Restaurang, Skönstavik, Karlskrona  sid 19 
§ 84 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Saltö utkik 
 brygga, Gäddan 3, Karlskrona.  sid 21 
§ 85 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn  sid 22 
§ 86 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till för- 
 äldrar med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa. Projekt  
 ”Barnsamordnare”   sid 24 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-15.55 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m), § 69-78 gick kl 15.00 
  Thomas Nilsson (m) § 69-78 gick kl 15.00 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Ola Bergqvist (s)  
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) § 79-86 
  Ulf Sennerlin (m) § 79-86 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Per Henriksson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare 
  Ann-Katrin Thornéus-Persson, socialsekreterare 
  Jan Petersson, socialsekreterare 
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Ola Bergqvist 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Ola Bergqvist  Paragraf: 69–86 
    §§ - offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 69 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  9 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 70 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 10 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 71 
Redovisning av läget på stan samt kring våra nöjesställen. 
 
Jesper Björnsson, informerade om att det varit relativt lugnt under våren. 
Generellt lugnt vid valborg, skolavslutningen samt vid junikalaset. 
 
Jesper informerade om att antalet polisanmälda misshandelsfall inom skolan har 
ökat med närmare 50 procent det senaste året. Ingen direkt förklaring till att 
misshandel inom skolan ökar så pass mycket. En del är att skolorna anmäler mer 
nu än förr. 

Statistiken visar på en positiv tendens. 
 - Polisen beslagtar mer och mer alkohol från ungdomar. De har börjat arbeta på ett 
nytt sätt som har testats med positivt resultat i Växjö. Det innebär att man lägger 
mer tid på att prata med ungdomarna och spåra langarna. Polisen har blivit 
nogsammare i sitt arbete och det ger resultat. 

Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 72 
Inför budget år 2008 och plan för åren 2009 och 2010. 
 
Malin Frej redovisade upprätt förslag till budget år 2008 och plan för åren 2009 
och 2010. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 73 
Utveckling av arbete med barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd vid socialförvaltningens ekonomisektion. 
 
Ärendet utgick. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 74 
Flytt Jobbintro till nya lokaler 
 
Margaretha Jansson informerade om att Vuxenutbildningen behöver ha Jobbintro´s 
nuvarande lokaler. Jobbintro kommer därför att flytta in den 1 juli 2007 till 
(kommunhälsans gamla lokaler) på Ronnebygatan 42.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 75 
Information från utbildningsdagar 
 
Dan Nielsen (fp), Kaj Jansson (s) samt Walla Carlsson (s) varit på kurs i 
Emmaboda angående tillsyn på krogarna. Dan och Kaj redovisade lite av 
innehållet.  Socialnämndens ledamöter och ersättare har fått en bok angående 
tillsyn på krogarna. 
 
Thomas Nilsson (m) samt Walla Carlsson (s) varit på kurs på Guö. 
Akta i Blekinge är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge och Vägverket 
Region sydöst och ingår i Regional samling. Thomas redovisade från denna kurs. 
 
Ulf Sennerlin (m) har varit på kongress i Stockholm angående Pappa – Barn. 
Ulf redovisade delar ur kongressen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 76 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsen 
§ 105 
Svar på remiss avseende slutbetänkande; Från socialbidrag till arbete (SOU 
2007:2) 
 
Kommunfullmäktige 
§ 62 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 
2007 
 
§ 63 
Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007 
 
 
Länsstyrelsen 
Information om ny dom angående ej verkställt beslut 
 
Socialstyrelsen 
Översyn av riksnormen för ekonomiskt bistånd  
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-05-04 315-07 
-”- -”- 377-07  
-”- 2007-05-15 477-07 
-”- 2007-05-18 273-07 
-”- 2007-05-21 178-07 E 
-”- 2007-05-28 398-07 

 
 

 
§ 77 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a)  Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 

b)  Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 

c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
e) Tillståndsbevis – Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
______________  
 



	 	 18 juni 2007 12	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 78 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-06-04, 2007-06-13. 
______________ 
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§ 79 
Öppna frågor 
 
Andréas Reinholdson meddelade att han kommer lämna sitt uppdrag i 
socialnämnden samt allmänna utskottet då han flyttar till annan stad.  
Han tackar för sin tid i socialnämnden och allmänna utskottet. 
 
______________ 
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§ 80 
Budgetuppföljning maj 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari – maj uppvisar en negativ 
avvikelse med – 2,7 MSEK jmf med budget för motsvarande period. 
Prognos för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på 
– 1,0 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut  
 
att anta budgetuppföljningen per den 31 maj 2007. 

______________  
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§ 81 
Teckningsrätt till socialförvaltningen bankkonton och bankgiro 
 
Från och med 2007-05-28 föreslås att, 
Göran Bohman (socialchef) 
Tore Svensson (ersättare socialchef) 
Malin Frej (ekonom) 
Gunilla Pettersson (ekonomiassistent) 
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens bankkonto och 
bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton: 
 
Bankkonto 8169-5903529592-3 
  8169-5903529588-1 
 
Bankgiro 5220-7792 
  5321-8608 
  5364-8424 
  5364-8630 
 
samt att nedanstående personer två i förening får teckningsrätt för 
checkutbetalningar på bankkonto 8169-5 903 529 592-3 (ekonomiskt 
bistånd) 
Margaretha Jansson 590801-3328 
Ann-Helen Trolle 550621-3346 
Madeleine Bengtsson 540916-3309 
Eva Frölich-Berg 540405-1665 
Marit Ramberg-Toropainen 591126-2706 
Kristina Axelsson 471024-9147 
Pernilla Collin 670908-3304 
Björn Jönsson 560922-3333 
Ann-Katrin Thorneus-Persson 541226-6966 
Hans Olsson 531108-3300 
Anne Grönqvist 571211-3306 
Angeli Larsson 780414-3324 
Mikael Wickström 650420-3339 
Heidi Melby 730604-6488 
Cajsa Zettergren 740523-3342 
Jenny Appelqvist 760418-2969 
Annika Börjesson 630802-4386 
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Socialnämnden beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att ovanstående personer för teckningsrätt till angivna konto. 
_____________ 
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§ 82 
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete. 
 
Det drogförebyggande arbete ska ha hög prioritet inom förvaltningar och 
bolag. Detta bekräftas i kommunfullmäktiges beslut oktober 2003, då man 
antog drogpolitiska strategier, en drogpolitisk handlingsplan samt riktlinjer 
för alkoholservering och folkölsförsäljning. 
I beslutet framgår att Strategierna gäller tom 2010 och Handlingsplanen tom 
2006. 
 
Socialnämnden har haft i uppdrag att ta fram en ”ny” Handlingsplan för det 
drogförebyggande arbetet under perioden 2007 till 2010. 
 
Arbetet med att revidera Handlingsplanen har pågått under våren 2007. En 
inbjudan utgick till samtliga förvaltningar om att delta i en kommungemen-
sam arbetsgrupp. Samtliga förvaltningar har deltagit i arbetet på olika nivåer, 
med något undantag. 
 
Inledningsvis bestämdes att Handlingsplanen skulle åtgå från de i Strate-
gierna fastställda fem områden, nämligen; 
1. Förebyggande arbete 
2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och droger 
3. Begränsning av tillgängligheten till alkohol och droger 
4. Vård, behandling och stödinsatser 
5. Faktainsamling, analys och uppföljning 
 
För varje område har ett eller flera inriktningsmål formulerats och under 
varje inriktningsmål har varje förvaltning formulerat sina respektive 
effektmål/resultatmål. Inriktningsmålet är allmänt formulerat och anger 
verksamhetens allmänna inriktning. Det ger en gemensam grundsyn och är 
inte tidsbestämt. Effektmålet ska ange vilket resultat som ska uppnås. De ska 
också vara konkreta och mätbara. 
Under varje effektmål har vid tydliggjort vem som har ansvaret för insatsen, 
vem samverkan ska ske med och när insatsen ska genomföras. 
 
Handlingsplanen kan endast vara styrande för kommunens egna verksam-
heter. Vikten av samverkan med andra parter, såväl myndigheter som 
organisationer, företag och naturligtvis samtliga kommuninnevånare kan inte 
nog betonas. 
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En förutsättning för att Handlingsplanen för det drogförebyggande arbetet 
ska få fäste i verksamheten, är att berörda nämnder följer upp, utvärderar 
och utvecklar sitt arbete. Arbetet ska redovisas i respektive nämnds 
bokslut/verk- 
samhetsberättelse. 
 
Föreslaget har inte varit föremål för ett formellt remissförfarande till nämnd-
er och styrelse. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar tillägg på ett effektmål under rubriken 2. Åtgärder 
för att minska efterfrågan av alkohol och droger. Enligt följande: 
Resultatet av den vart annat år genomförda enkäten om ungdomars alko- 
hol-, tobaks- och andra drogvanor skall vara ett viktigt instrument för att 
minska efterfrågan av alkohol och tobak.  
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls 
tilläggsyrkande: Resultatet av den vart annat år genomförda enkäten om 
ungdomars alkhol-, tobaks- och andra drogvanor skall vara ett viktigt 
instrument för att minska efterfrågan av alkohol och tobak.  
under rubrik 2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och 
droger. 
 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 anta socialnämndens förslag till reviderad Handlingsplan för det 
 Drogförebyggande arbete 2007-2010. 
______________ 
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§ 83 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Skönstaviks 
Restaurang, Skönstavik, 371 91 Karlskrona. 
 
ÄRENDET 
 
Mochine, Amrani Henchi har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera 
starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Sökta serveringstider är årligen under perioden 1 juni tom 30 september, 
alla dagar mellan klockan 11.00 till 01.00. 
   
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna inom Skönstaviks campingområde i Karlskrona. I 
restaurangbyggnaden finns också en servicebutik. 
I anslutning till ytan för inomhusservering som rymmer cirka 16 personer, 
finns en väl avgränsad uteservering med plats för cirka 20 personer. 
Lokalerna är väl anpassade för matservering och köket godkänt för en 
allsidig matlagning. 
Restaurangen har inte tidigare haft serveringstillstånd för alkohol. 
Besök har gjorts på plats. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamhetens inriktning är att erbjuda campinggäster och övrigt till-
kommande gäster en lunch och alacarte meny. 
Åldersinriktningen är varierande. 
Matsedeln innehåller grillade rätter, pizza, kebab, hamburgare och 
sallader. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden driver restaurangverksamhet i Holmsjö, genom Holmsjö 
Pizzeria och är på så sätt känd för Socialförvaltningen. Restaurangen 
innehar serveringstillstånd av alkohol. Inga kända anmärkningar finns. 
Sökanden har på så sätt styrkt sin branscherfarenhet och har dessutom 
genomgått utbildning i alkohollagen. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra. Ägaren har lovat att 
inkomma med egenkontrollprogram (EKP) inom 1 månad till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan då 7 kap 5 § alkohollagen är 
 tillämplig. 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under 
perioden 1 juni tom 30 september alla dagar mellan klockan 11.00 till 
01.00. 
______________ 
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§ 84 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Saltö utkik 
brygga, Gäddan 3, 371 37 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Aktivitetskonsulten har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 
kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att stadigvarande servera 
starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt, alla 
dagar, mellan klockan 12.00 till 01.00. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna på Saltö i Karlskrona, i direkt anslutning till havet. 
Tidigare ägare av lokalerna var Svensk Metallkonst, som bl.a. drev 
kaffeservering i en del av lokalerna. 
Serveringsstället består av 2 mindre byggnader s.k. sjöbodar, samt en 
större byggand där mottagningskök och diskutrymme är lokaliserad. 
Därtill kommer ett avgränsat utrymme mellan byggnaderna, bestående av 
brygga och terrass. Dessa kommer att användas till uteservering. 
Lokalernas beskaffenhet och ändamålsenlighet för servering vid slutet 
sällskap uppfyller lagstiftningen. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Inriktningen av verksamheten är att till slutna sällskap erbjuda konferens-, 
företags- och privata arrangemang. Enligt företaget skall inriktningen och 
arrangemangen ha en hög kvalité mot det exklusiva. 
Arrangemanget kan kombineras med olika aktiviteter för deltagarna. 
Mat kommer att hämtas från lokal restaurang/cateringföretag i Karlskrona. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden, Aktivitetskonsulten genom Joakim Bengtsson, har vid ett 
flertal olika tillfällen erhållit enstaka tillstånd för slutet sällskap hos 
Socialförvaltningen. Inga kända anmärkningar finns. 
 
Sökanden har ett antal år varit aktiv i branschen genom att anordna 
arrangemang till slutna sällskap och har genomgått utbildning i 
Ansvarsfull alkoholservering. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra.  
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
 
Socialnämndens beslut  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan, då 7 kap 5 § alkohollagen   
 är tillämplig. 
 
Stadigvarande servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap, 
s.k. festvåningstillstånd, alla dagar året runt mellan klockan 11.00 till 
01.00. 
______________ 
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§ 85 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn 
 
Socialnämnden i Karlskrona ansöker om projektmedel med 280.000 kr för 
att under projekttiden 070701-080630 utveckla samverkan och arbets-
metoder för gravida missbrukare samt arbetsmetoder för uppföljning av 
barnen. 
 
Socialnämnden i Karlskrona och kvinnojouren Frideborg erhöll i december 
2006 projektbidrag från Länsstyrelsen med 200.000 kr för att under fyra 
månader (070228-070630) starta upp Sigrid (samverkan i graviditet). 
 
Sigrid är ett samarbete mellan socialtjänsten i Karlskronas Råd och 
stödgruppen, Alkohol och drogsektionen samt Landstinget Blekinges 
Mödrahälsovård och Barnhälsovård. 
 
Dessa enheter har tillsammans startat Sigridteamet och arbetar utifrån en 
gemensam handlingsplan för att hjälpa gravida kvinnor med missbruks-
problem att ha en nykter och drogfri graviditet. I handlingsplanen har vi 
beslutat att teamet skall följa familjen tills barnet är två år. Sigridteamet kan 
även ge hjälp till familjer där det är den blivande pappan som har missbruks-
problem. Målet med arbetet är att barnet skall få en nykter och drogfri 
graviditet och uppväxtmiljö. I teamet ingår flera yrkeskompetenser såsom 
barnmorska, distriktssköterska och socionomer med barn respektive miss-
bruksinriktning. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen med 280.000 kr för att 
 under projekttiden 070701-080630 utveckla samverkan och arbets-
 metoder för gravida missbrukare samt arbetsmetoder för uppföljning av  
 barnen 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 86 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar 
med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa. Projekt ”Barnsam-
ordnare” 
 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka utveck-
lingsmedel till bland annat tidiga insatser. 
 
Huvudman för projektet är socialförvaltningens Råd och Stödgrupp i 
Karlskrona kommun. Råd och Stödgruppen (ROS) ansvarar för det behand-
lingsarbete som riktar sig till barn och ungdomar 0-18 år och deras föräldrar. 
 
Målgrupp för projektet 
Projektet riktar sig främst till barn till föräldrar med missbruksproblem 
och/eller psykisk ohälsa. Men projektet riktar sig även till barn som lever i 
andra utsatta miljöer och där barnet kan visa svårigheter i till exempel 
sociala relationer, aggressivitet och utagerande beteende. 
 
Syfte med den planerade verksamheten 
Genom särskild barnsamordnare på Råd och Stödgruppen vill projektet 
 
• synliggöra barn till föräldrar med missbruksproblem och med psykisk 

ohälsa genom kontinuerlig information såväl inom den egna förvalt-
ningen som till andra myndigheter och allmänheten 

• öka kompetensen i att motivera till gruppverksamhet samt bibehålla 
motivationen hons dessa barn och deras föräldrar 

• utveckla, samordna och planera för kontinuerlig gruppverksamhet 
främst för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa 
men även för barn som lever i andra utsatta miljöer och där barnet visar 
svårigheter i till exempel sociala relationer eller med aggressivitet och 
utagerande beteende 

• skapa kontaktnät samt undersöka möjligheten för samverkan med andra 
aktörer, som till exempel handikappförvaltningen och barnpsykiatri, i 
gruppverksamhet för barn och tonåringar 

• utbyta erfarenheter med andra kommuner när det gäller gruppverksam-
het för barn. 
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Projektets mål 
Projektet har som mål att slynliggöra barn i målgruppen samt sprida kunskap 
om gruppverksamhet för barn. Projektet har även som mål att genom en 
barnsamordnare utveckla metoder för rekrytering av barn samt planera, 
samordna och utveckla verksamheten. 
 
Projektets tidsplan 
Projektet beräknas starta 2007-10-16 och drivas ett år i taget med förläng-
ning. 
 
Utvärdering 
Det är önskvärt med en extern utvärderare samt att utvärderarens roll såväl 
blir att granska projektets utveckling som att vara aktiv i en självreflekter-
ande process. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till tidiga insatser för 
 barn för perioden 2007-10-16--2008-10-15 med 230.000:- 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 27 augusti, 2007 
 
§ 87 Ifrågasatt åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid  
 Restaurang Casablanca, Karlskrona sid 4 
§ 88 Angående försäljning av folköl till minderåriga sid 8 
§ 89 Redovisning av ekonomiskt bistånd hushållstyp etc. sid 9 
§ 90 Redovisning av drogvaneenkät  sid 10 
§ 91 Rapport 2006 inom alkohol- och tobaksområdet Blekinge län sid 11 
§ 92 Information från Fältgruppen på hur sommaren har varit sid 12 
§ 93-95 Meddelande/Delegering  sid 13 
§ 96 Öppna frågor  sid 16 
§ 97 Budgetuppföljning juli 2007 med prognos sid 17 
§ 98 Förslag till budget för 2008 planer för 2009-2010  sid 18 
§ 99 Angående motion om stöd till brottsofferjouren  sid 19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-16.15 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s)  
   
Tjänstgörande  ersättare Dan Nielsen (fp) 
  Linda Ekström (s) 
  Jörgen Anehäll (s) 
   
Övriga närvarande ersättare Anna Månsson (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Jan-Anders Lindfors 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Jan-Andres Lindfors  Paragraf: 87–99 
    §§ 96-99 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 87 
Ifrågasatt åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restaurang Casablanca, Karlskrona 
 
ÄRENDET 
RS Restaurang AB, 556640-5543, i Karlskrona har av Socialnämnden 
2003-05-23 meddelats tillstånd att servera starköl vin och spritdrycker vid 
restaurang Casablanca, N Kungsgatan 14 Karlskrona.  
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda  
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i  
alkohollagen (1994:1738), samt huruvida åtgärd i form av ytterligare  
villkor, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
UTREDNING 
Översiktlig beskrivning av serveringsstället  
I restauranglokalerna där Restaurang Casablanca är belägen har bedrivits 
restaurangverksamhet med fullständiga rättigheter sedan 60-talet. Lokalen 
är ändamålsenligt inredd för restaurangverksamhet. Servering sker i mat- 
sal samt uteservering. 
Restaurang Casablanca i Karlskrona ägs av RS Restaurang AB. 
Företrädare för bolaget är Said El-Louah. Företaget registrerades 2003-04-24.  
Said har ingått i styrelsen sedan registreringens början. Förändring i styrelsen 
ägde rum 2005-11-21, då den tidigare styrelsemedlemmen och företrädaren för 
bolaget Redouan Akhdim avgick. Said tog över ansvaret för restaurangen och 
Jessica Johansson inträdde som ny styrelsemedlem. 
 
Uppmärksammade missförhållanden 
Till socialförvaltningen inkom 2007-05-15, omprövningsbeslut från 
Skatteverket avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgift för taxeringsåren 
2006 och 2007 för RS Restaurang AB. Av besluten framgår att rörelsens 
bokföring har omfattande brister. 
Skatteverkets utredning och slutsats grundar sig bl.a. på kontrollräkning av 
lunchätande gäster, samt kontrollräkning av bolagets dagskassor. Dessa visar 
att bolaget har undanhållit intäkter från lunchförsäljningen. 
Storleken på undanhållandet är svår att beräkna, eftersom den elektroniska 
journalen samt s.k. z-rapporter saknas. Skatteverket har skönmässigt beräknat 
försäljningen gällande perioden 2006-01-01 - 2006-06-30. Enligt bokförings-
lagen skall räkenskapsmaterial, elektronisk journal och z-rapporter, sparas i 10 
år.  
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Bolaget har dessutom, enligt skatteverket, redovisat alltför stort antal 
”avhämtningsluncher” i förhållande till i restaurangen intagna luncher. En 
konsekvens av detta är att i stället för 25 % har man redovisat 12 % 
mervärdesskatt. 
Skatteverket menar också att kassaregistrets inställningar var programmerade 
på ett sådant sätt att det möjliggjorde fusk. 
Bolagsägaren har ej heller redovisat någon kostförmån, då han äter gratis lunch 
en gång per dag i restaurangen.     
 
Bristerna har bl.a. inneburit att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och 
ställning, inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Av denna 
anledning har skatteverket fått uppskatta och skönmässigt beräkna bolagets 
inkomster av näringsverksamheten. 
 
Med ledning av ovan har skatteverket beslutat att höja bolagets 
arbetsgivaravgift, samt påföra bolaget ett skattetillägg. Dessutom att höja 
bolagets utgående mervärdesskatt samt påföra bolaget ett skattetillägg. 
 
Vidtagna åtgärder 
Socialförvaltningen tog kontakt, via ett besök i Restaurang Casablanca, med 
Said El Louah den 18 maj 2007 och meddelade Said att en utredning angående 
eventuell åtgärd kommer att inledas. Said erhöll skriftlig bekräftelse från 
socialförvaltningen 2007-05-23 och uppmanades att inkomma med skriftliga 
kommentarer till socialförvaltningen senast 2007-06-08, avseende skatteverkets 
beslut. 
  
Tillståndshavarens inställning 
Bolagets företrädare Said El-Louah inkom till socialförvaltningen  
2007-06-08, med yttrande avseende skatteverkets beslut. 
Said framhåller i sitt yttrande att han omedelbart när han fick skatteverkets 
beslut vidtog åtgärder avseende de brister i bokföringen, som skatteverket 
framhållit i sitt omprövningsbeslut och vilka ligger till grund för beslutet. Bl.a. 
kontaktade han skatteverket och gjorde en delinbetalning av den totala skulden. 
Resterande del har Said fått anstånd för till 2007-09-26 av skatteverket.                                                                                                 
Han har också tagit hjälp av kassaleverantören avseende utbildning och 
information om kassaregistret och korrigerat av skatteverket påpekade 
felaktigheter i kassaregistret.  
Han erkänner att fel har begåtts i bolaget bl.a. pga. av kunskapsbrist och att han 
har lärt sig av misstagen. Vidare att han har rättat till begångna fel och har en 
vilja att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen i fortsättningen. 
Said har muntligen till undertecknad medgett att en varning meddelas, men 
bestrider återkallelse av tillståndet.         
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BEDÖMNING 
Lagtext mm 
Ett meddelat serveringstillstånd skall enligt 7 kap 19 § punkt 3 och 4 
Alkohollagen, återkallas om tillståndshavaren inte följer de för servering eller 
serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller 
villkor, meddelade med stöd av denna lag eller de förutsättningar, som gäller 
för meddelandet av tillstånd enligt 7 och 8 §§ inte längre föreligger.  
Enligt 7 kap 20 § kan tillståndshavare i stället för återkallelse meddelas 
varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. 
 
Av 7 kap 7 § alkohollagen framgår att särskild hänsyn skall tas till om 
sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna. 
Av 8 kap 5 § alkohollagen framgår att bokföring i rörelse som är 
tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. 
Av 8 kap 5a § framgår att tillståndshavare är skyldig att registrera all 
försäljning i kassaregister. Kassaregistret skall på ett tillförlitligt sätt visa alla 
transaktioner som gjorts. Folkhälsoinstitutets föreskrifter, FHIFS 2003:2, om 
kassaregister gäller. 
 
I förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s. 102 – 104) uttalas bl.a. 
följande: ”Avslutningsvis bör framhållas att det är tillståndshavarens beteende 
innan en omprövning inletts eller en ansökan ingivits som främst har betydelse 
vid bedömningen av lämpligheten. Detta medför bl.a. att om en skuld betalts 
först efter det att tillståndsmyndigheten inlett sin omprövning, bör detta inte 
annat än i undantagsfall påverka lämplighetsbedömningen. Ett sådant fall kan 
vara att tillståndshavaren övertygande visar att han har en vilja eller förmåga att 
seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen i fortsättningen.” 
 
Alkoholinspektionen anför i Handbok-Servering s. 64, att en tillståndsmyndig-
het är skyldig att ingripa administrativt mot en tillståndshavare när grund för 
återkallelse av serveringstillstånd föreligger. Om det kan antas att rättelse 
kommer att ske kan ingripande i vissa fall begränsas till varning. Ett ingripande 
mot en tillståndshavare skall inte ses som ett straff, utan är samhällets åtgärd för 
att undanröja negativa alkoholpolitiska förhållanden eller för att förhindra att 
sådant uppkommer. En innehavare av serveringstillstånd är alltid ansvarig för 
dels att själva serveringen bedrivs i enlighet med lagen, dels att övriga regler i 
lagen efterlevs, t.ex. bokföringsregler, rapporteringsskyldighet eller regler om 
inköp av drycker. 
 
Utredarens överväganden 
Skatteverkets utredning visar att bolagets bokföring vid revision visat sig vara 
behäftad med brister. Det föreligger tillräckligt stöd för antagandet att bolaget 
och dess företrädare under perioden januari – maj 2006 undanhållit betydande 
belopp till beskattning. Bolaget har härigenom i väsentlig grad misskött sina 
ekonomiska förpliktelser gentemot det allmänna. Det föreligger därför 
förutsättningar att återkalla bolagets serveringstillstånd vid restaurang 
Casablanca. 
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Med hänsyn till att bolaget i ett tidigt skede visat vilja och förmåga att rätta till 
de brister som skatteverket har påpekat vara upphov till misskötseln av bolagets 
ekonomiska åtaganden mot det allmänna, finns det särskilda skäl enligt 7 kap 
20 § alkohollagen att meddela bolaget en varning.      
Förutsättningar finns att anta att bolaget i fortsättningen sköter den tillstånds-
pliktiga rörelsen och följer Alkohollagens bestämmelser. 
Socialnämnden har inte tidigare beslutat om någon åtgärd mot bolaget enligt 
Alkohollagen.  
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
RS Restaurang AB har delgivits utredningen och förslag till beslut, samt 
informerats om möjligheten att få företräde inför socialnämnden den 27 augusti 
2007. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till utredarens 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  skäl för återkallelse av serveringstillståndet föreligger då 
 bestämmelserna i 7 kap 19 § alkohollagen är tillämplig, då bolaget ej  
 fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna som alkohollagen   
 föreskriver. 
 
att  jämlikt alkohollagens 7 kap 20 § tilldela RS Restaurang AB en   
 varning, då särskilda skäl föreligger för att anse detta var en   
 tillräcklig åtgärd.  
______________ 
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§ 88 
Angående försäljning av folköl till minderåriga 
 
Socialförvaltningen har den 20 juni 2007 fått en anmälan från UNF, 
Ungdomens Nykterhetsförbund, om att minderåriga, dvs. personer under 18 år, 
fått köpa folköl i två affärer i Karlskrona. 
 
Socialförvaltningen har berett ärendet. Butikerna har tillskrivits och uppmanats 
inkomma med synpunkter på det inträffade. 
Båda butikerna har inkommit med skrivelse på det inträffade till socialförvalt-
ningen. 
 
Utredning 
Trots att båda butikerna har egentillsynsprogram över försäljningen och att 
kommunen gjort besök på försäljningsställena och informerat om rådande 
regelverk har UNF:s ungdomar under 18 år kunnat inhandla folköl. 
 
I respektive skrivelser säger sig butikerna nu ha reagerat på ett sådant sätt att de 
vidtagit åtgärder för att ytterligare köp av folköl av underåriga ej skall kunna ske. 
De har t.ex. haft informationsträffar med personalen, genomgång av egentillsyns-
program, förfinat kassakontrollen och kassapparaterna så att dessa varnar vid köp 
av folköl etc. 
 
Det är utredarens bedömning att ansvariga i båda butikerna har blivit 
uppmärksammande på det felaktiga beteendet avseende försäljning av folköl och 
att ett påpekande såväl muntligt som skriftligt från socialnämnden kan vara 
tillfylles. Skulle denna åtgärd inte leda till önskad effekt, skall socialnämnden 
underställas en ny anmälan för beslut om lämplig sanktion enligt Alkohollagen. 
 
Butikerna har vid av kommunen tidigare utförd tillsyn inte visat några brister över 
försäljningen av folköl. 
 
Polismyndigheten som är tillsynsmyndighet underättad om butikernas brister vad 
gäller försäljning av folköl till underårig. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovan föreslagna policy dvs. att skriftligt respektive muntligt påpeka 
 förseelsen, underrätta polismyndigheten om åtgärden, samt vid ny olaglig 
 förseelse föredra ärendet inför socialnämnden för beslut om lämplig sanktion. 
______________ 
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§ 89 
Redovisning av ekonomiskt bistånd hushållstyp etc 
 
Margaretha Jansson redovisade ekonomiskt bistånd hushållstyp etc. 
600 hushåll får beslut om ekonomiskt bistånd varje månad. 1000 enskilda beslut 
fattas. 18 % av dessa är avslagsbeslut. 
I genomsnitt omfattas 252 barn av ekonomiskt bistånd varje månad. 
Hushåll som kostar mest är par med barn samt ensamstående män. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 90 
Redovisning av drogvaneenkät 
 
Anders Nordberg redovisade resultatet från enkätundersökning från elever i 
årskurs 9 samt gymnasieskolan årskurs 2 angående tobaks-, alkohol- och andra 
drogvanor.  
 
Konsumtionen bland unga minskar för första gången sedan kartläggningen startade 
1998. Samtidigt har bruket av sömn- och lugnande medel ökat under en tioårs-
period.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 91 
Rapport 2006 inom alkohol- och tobaksområdet Blekinge län 
 
Socialnämnden tar tagit del av rapporten. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 92 
Information från Fältgruppen på hur sommaren har varit 
 
Lennart Nilsson, fältgrupp informerade hur sommaren har varit. 
Fältgruppen har haft 4-5 socialsekreterare i tjänst under sommaren. 
Under Sail-dagarna behövdes inga ungdomar köras hem av fältgruppen.  
I stort har ungdomarna skött sig väl. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 93 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga: 11 
 
Kommunfullmäktige 
§ 75 
Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
§ 76 
Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun 
 
§ 79 
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy 
 
§ 82 
Förslag till kommunalt konkurrensprogram 
 
§ 91 
Förslag till kommunalt konkurrens program 
 
§ 99 
Miljöbokslut 2006 
 
§ 100 
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt 
sammanställd redovisning den 30 april 2007-08-07 
 
§ 101 
Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010 
 
§ 102 
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 
 
§ 106 
Svar på motion om medborgarkontrakt 
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Länsstyrelsen 
Tillsynsrapport/beslut 2007-06-18 701-07769 
Beslut -”- 701-07771-06 
Tillsynsrapport/beslut -”- 701-07772-06 
-”- 2007-06-19 701-7773-06 
-”- -”- 701-7768-06 
-”- 2007-06-20 701-6305-06 
Beslut 2007-06-25 704-4028-07 
-”- 2007-06-26 704-4052-07 
-”- 2007-06-25 704-4194-07 
 
Länsstyrelsen 
Påverka kommunerna att aktivt planera Uppdrag 16 (4) 
 
Socialstyrelsen 
Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2007 
 
Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, år 2006 
 
Integrationsverket 
Uppsägning av avtal gällande kommunalt boende för barn utan legal 
vårdnadshavare 
 
Tack för gott samarbete – samt förändringar i ersättningsförordningen 1990:927 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Veckobrevet 
Cirkulär 07:23 Jobb- och utvecklingsgaranti 
Cirkulär 07:28 Ny bidragsbrottslag 
Cirkulär 07:36 Regeringsbeslut som rör socialtjänstens stöd till  
  våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-05-28 336-07 E 
-”- 2007-05-31 462-07  
-”- 2007-06-04 61-06 E 
-”- -”- 336-06 E 
-”- -”- 360-07 
-”- -”- 462-06 E 
-”- -”- 550-06 E 
-”- 2007-06-07 474-07 
-”- 2007-06-13 378-07 
-”- 2007-06-14 429-07 E 
-”- 2007-06-15 352-07 E 
-”- 2007-06-19 159-07 E 
-”- 2007-06-20 482-07 
-”- 2007-06-21 592-07 
-”- 2007-06-28 580-07 
-”- 2007-07-05 573-07 E 
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Dom 2007-07-05 574-07 E 
-”- -”- 575-07 E 
-”- 2007-07-06 351-07 E 
-”- 2007-07-11 615-07 
-”- 2007-07-17 354-07 E 
-”- 2007-07-23 350-07 E 
-”- -”- 157-07 E 
-”- -”- 597-07 E 
Beslut 2007-05-29 544-07 E 
-”- 2007-06-08 544-07 E 
-”- -”- 592-07 E 
-”- 2007-06-14 158-07 E 
-”- 2007-06-27 664-07 E 
-”- 2007-07-25 664-07 E 
-”- 2007-08-03 818-07 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2007-06-05 2016-07 
Protokoll 2007-06-18 1788-07 
-”- 2007-06-27 2152-07 
 
 
 
§ 94 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  
b) av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
c) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
d) Tillståndsbevis- Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 
e) Dödsboanmälningar 
f) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, K-na 
 kommun  
g) Yttrande gällande detaljplan Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, K-na kommun 
h) Yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m.fl., Campus Blå Port, K-na 
 kommun 
______________  
 
 
 
§ 95 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-08-07, 2007-08-13. 
______________ 
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§ 96 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 97 
Budgetuppföljning juli 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-juli uppvisar en negativ 
avvikelse med -3,8 mkr jmf med budget för motsvarande period. Prognos för 
helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på -1,5 mkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2007. 
___________________ 
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§ 98 
Förslag till budget för 2008 planer för 2009-2010 
 
Kommunfullmäktige har enligt budgetdirektiven tilldelat socialnämnden 
ekonomisk ram med 125 500 tkr för år 2008, 125 500 tkr för år 2009 och för 
år 2010 (uttryckt i den lönenivå som gällde vid utgången av 2006 och i 
prisnivå per juni 2007), ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 
89 800 tkr och för ekonomiskt bistånd 35 700 tkr.  
 
Under kommande period kommer förvaltningen att utföra översyn av 
taxorna för alkoholhandläggning. Jämförelser kommer att göras med andra 
kommuner i landet. 
 
I sitt tilläggsförslag har socialnämnden tagit upp 4 815 tkr per år 2008-1010 
 
Tilläggsförslag 2008 2009 2010 
1. Utbyggnad av råd- och stödgruppens lokaler -700 -700 -700 
2. Kommunal och länsövergripande beroende- 
 enhet -1 770 -1 310 -2 010 
3. Inrättande av särskilt boende och omvårdnads- 
 team för personer med dubbeldiagnos (DD) -280 -1 125 -1 125 
4. Lågtröskelboende -550 -550 -550 
5. Handledning/utbildning -430 -430 -430 
Summa tilläggsförslag -3 730 -4 115 -4 815
    
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2008 samt plan för åren 
 2009-2010 
 _____________ 
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§ 99 
Angående motion om stöd till brottsofferjouren 
 
Göran Bohman redovisade svar på motion om stöd brottsofferjouren  
daterad 2007-07-25. 
 
Mats Lindbom, centerpartiet, väckte i mars 2006 en motion till kommun-
fullmäktige angående stöd till brottsofferjouren i Blekinge. I motionen 
föreslår Lindbom att kommunen avsevärt ökar sitt stöd till brottsofferjouren, 
att brottsofferjouren bör ingå som fullvärdig part i kommunens brottsföre-
byggande råd, att brottsförebyggande rådet och socialnämnden fokuserar på 
ungdomar i sitt förebyggande arbete och att socialnämnden inbjuder brotts-
offerjouren till samtal. Motionären menar att kommunens stöd till brotts-
offerjouren bör motsvara minst en krona och femtio öre per kommun-
innevånare. 
 
Motionen från Mats Lindbom översändes till socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden yttrade sig över motionen vid sitt sammanträde 2006 10 23. 
Kommunstyrelsen beslutade 2007 01 09 att återremittera motion till 
socialnämnden. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 
______________ 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-16.45 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m) kom kl13.35 § 101 
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m) gick kl 16.30 § 100-112 
  Eva Strömqvist (s)  
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s)  
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) § 100 
  Sture Nilsson (c) § 113-115 
  Dan Nielsen (fp) 
  Kaj Jansson (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
   
Övriga närvarande ersättare Göran Bohman, socialchef 
tjänstemän  Sören Trolle, sektionschef 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Malin Frej, ekonom 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Kristina Axelsson, socialsekreterare 
  Daniel Blent, socialsekreterare 
    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Birgitta Ståhl 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Birgitta Ståhl  Paragraf: 100–115 
    §§ 107-115 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 100 
Information från Länsstyrelsen 
 
Marie-Louise Svensson samt Lena Karlsson från Länsstyrelsen i Blekinge 
informerade om alkohollagen. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 101 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 12 
      
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 102 
Information angående medling 
 
Lennart Nilsson informerade om sitt arbete angående medling.  
 
Från och med den 1 januari 2007 ansvar socialförvaltningen för medling med 
anledning av brott tar främst sikte på unga lagöverträdare. 
 
Medling, som är frivilligt, innebär att gärningsman och brottsoffer möts till-
sammans med en opartisk medlare, för att prata om brottshändelsen. 
Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad 
insikt om brottets konsekvenser. De brott som medling gäller skall vara anmälda 
till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i 
den.  
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 103 
Redovisning nyckeltal SCB samt kkkhv 
 
Malin Frej redovisade verksamhetskrakteristik 2006 – nyckeltalsjämförelse 
Nätverk IFO. Daterad 2007-09-14 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 104 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga: 13 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-08-08 598-07 E 
-”- 2007-08-10 348-07 E 
-”- 2007-08-15 818-07 
-”- 2007-08-20 794-07 E 
-”- 2007-08-22 653-07 
 
 
Arbetsmiljöverket 
Information 2007-08-29 AIVÄ 2007/35440 
 
 
§ 105 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
_____ 
 
 
 
§ 106 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-09-10. 
_____ 
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§ 107 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan angående den kritik som Blekinge Läns Landsting 
fått på hur man hantera frågan angående läkemedelbehandling med subetex och 
metadon. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan på hur den nya regeln att deltidsarbetslösa ej 
får stämpla mer än 75 dagar, kommer att påverka oss. 
 
Margaretha Jansson återkommer med svar på socialnämndens sammanträde den 
22 oktober 2007. 
_____  
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur gammal man måste vara för att få köpa ut 
cider över 2,25 volymprocent alkohol från vanlig livsmedelsaffär. 
 
Anders Nordberg svarade 
_____ 
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§ 108 
Budgetuppföljning augusti 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-augusti uppvisar en 
negativ avvikelse med -3,0 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Reviderad prognos för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med 
budget på -3,0 mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättade personal nyckeltalen mätperiod 
051201—070731. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att anta delårsbokslutet med prognos per den 31 augusti 2007. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 109 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens 
reserv samt justering av budget. 
 
Socialnämndens Justering Utfall 
reserv 1 947 000 Budget 2007-08-31 
 
Vht 752, ekonomisektionen -200 000  33 000 
Vht 752, FUS -240 000  30 000 
Vht 752, ADS -130 000  36 000 
Vht 755, HVB barn/unga -777 000  873 000 
Vht 761, Roslunden -200 000  64 000 
Vht 756, HVB vuxna -400 000 -500 000 324 000 
Vht 762, KBH  500 000 -120 000
  
    
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering 
_____ 
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§ 110 
Produktionsmål för socialnämndens verksamheter 
 
Socialnämnden beslutade 2007-04-23 att anta nya politiska mål för 
socialnämndens verksamheter. Socialförvaltningen har därefter genomfört 
översyn av förvaltningen produktionsmål. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) samt Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta socialförvaltningens förslag till produktionsmål. 
_____ 
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§ 111 

Deltagande i utredning om samarbete runt våldsutsatta kvinnor och 
barn samt män som utöver våld. 
 
Christine Held redovisade ärendet. 
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för 2007 och 2008 för att 
förstärka och utveckla kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen i Blekinge 
har för 2007 tilldelats 1 800 000  kronor att fördela till länets kommuner. 
 
Regeringens övergripande mål för satsningen 
• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i 
 vilken kommun de bor. 
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
 ska förbättras och kvalitetsutvecklas Kommunernas arbete skall bli mer 
 målinriktat, strukturerat och samordnat 
• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall 
 stärkas och vid behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar 
 med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras. 
 
Dessutom har departementet gett möjlighet att söka medel till verksamheter 
för män som utövar våld. 
 
I regeringens direktiv uppmuntras att kommunen samverkar med andra 
parter t.ex. ideella kvinnojourer andra kommuner etc. 
 
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inom ramen för sitt 
ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet 
av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Målet för 
verksamheten ska vara att säkra ett gott rättssäkert stöd för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld 
 
Länsstyrelserna ska utöka sitt stöd till kommunerna i deras samverkan och 
arbeta för att på olika sätt främja utvecklingen t.ex. genom utbyte av 
kunskap och goda erfarenheter. Länsstyrelsens samordningsuppgift ska 
utformas utifrån de förutsättningar som passar bäst för länet, i samråd med 
kommuner och andra berörda aktörer inom varje län. 
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Länsstyrelsen i Blekinge har gett förhandsbesked om att bevilja pengar till 
kommunerna, Karlshamn, Ronneby, Olofström, Sölvesborg och Karlskrona 
för att utreda möjligheterna till en länsövergripande verksamhet, ett centrum 
mot våld i nära relationer. 
Ronneby är den formellt bidragssökande kommunen och som projektledare/ut-
redare finns Jan Herstad som tidigare har utrett samma fråga åt Kalmar Län både 
Södra och Norra. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  tillsammans med övriga kommuner i Blekinge ansöka hos Länsstyrels-
 en om medel för att gemensamt utreda en länsövergripande verksam-
 het, ett centrum mot våld i nära relationer. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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§ 112 

Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008 
 
Ann-Sofie Olsson redovisade ansökan om utvecklingsmedel hos Läns-
styrelsen i syfte att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn 
som bevittnat våld samt till män som använt våld i nära relationer med 
693 000:- (2007) samt 691 000:- (2008). 
 
Regeringens övergripande mål för satsningen 
• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i vilken 
 kommun de bor. 
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
 skall förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete skall bli mer 
 målinriktat, strukturerat och samordnat 
• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall 
 stärkas och vid behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar 
 med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras. 
 
Mål för verksamheter 
Mål för verksamheten är att skapa helhet och struktur kring arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, barn som upplevt våld och män som använt våld i nära 
relationer genom att utveckla ett program som består av 
–  uppsökande arbete i ett tidigt skede, riktat till såväl kvinnor som män. 
–  motivationssamtal som leder till att fler kvinnor och män söker hjälp och 
 förändring. 
–  enskilda stödjande samtal och insatser till såväl kvinnan, barnen och 
 mannen i syfte att hjälpa i den akuta situationen men även i syfte att 
 förhindra upprepning av våldet. 
–  gruppverksamhet för män i samverkan med frivården 
–  information i förebyggande syfte men även i syfte att slynliggöra 
 problematiken och visa att hjälp finns att få. 
–  samverkan, samordning och tydliga rutiner mellan olika myndigheter och 
 ideella organisationer. 
 
Tidplan 
Verksamheten beräknas starta 2008-01-01 och avslutas 2009-12-31. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i syfte att kvalitets- 
 utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt 
 till män som använt våld i nära relationer med 693 000:- (2007) samt 
 691 000:- (2008) 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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§ 113 
Lågtröskelboende 
 
Trots goda förutsättningar i Karlskrona för personer med missbruksproblem 
kommer ett antal personer alltid att ha problem med sitt boende. Gruppen 
har på olika sätt, trots omfattande stöd och biståndsinsatser inte haft förmåga 
att klara av ett eget boende.  
Gruppen består av ca 10-15 personer. Dessa löser sitt boende med tillfälliga 
lösningar i form av vandrarhem, kompisar, behandlingshem etc. Gruppen 
har omfattande missbruksproblem. För denna grupp skulle det vara ett stort 
stöd att få möjlighet till ett genomgångsboende där gemenskap och stöd från 
personal från socialförvaltningen och ex. frivilliga organisationer skulle 
kunna vara till stor hjälp. 
Socialförvaltningen har tillsammans med Karlskronahem och Byggnads-
nämnden i uppdrag att redovisa ett förslag till ett genomgångsboende (Per-
Albin-boende) Gruppen som består av ordföranden samt förvaltningschefer 
har gjort studiebesök i Malmö och arbetar f.n. med olika placeringsalterna-
tiv.  
Gruppen är idag överens om att en placering på Trossö är en grundförut-
sättning för ett verksamt boende för målgruppen. Gruppen är också överens 
om att utgångspunkten hur ett boende skall se ut och fungera bör vara Per-
Albin boendet i Malmö. 
 
Ett boende likt Per-Albin utifrån Karlskronas förutsättningar skulle innebära 
7-9 lägenheter på sammanlagt 250 kvm inkl. personalutrymme. Enligt Boritz 
Nordgren är det en investering på 13-14.000kr/kvm och år plus moms samt 
driftkostnader. 
 
Socialnämnden har 2008-08-27 i förslag till budget för 2008 planer för 
2009-2010 i tilläggsförslag beslutat att tillstyrka 550 tkr. För drift och att 
tillhandahålla en tjänst. I övrigt skall kostnaden för boendet vara kostnads-
neutralt. 
 
Sektionschef Sören Trolle föreslog socialnämnden att namnet Lågtröskel-
boende skulle ändras till stödboende på Dockegatan.  
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslaget. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att fortsätta förstudien av ett 
 stödboende på Dockegatan, Trossö utifrån ovannämnda förutsättningar. 
_____ 
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§ 114 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Verkö Hamn-
krog, Rombvägen 1, 371 65 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Verkö Hamnkrog AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 
kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin 
och spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är året runt dagligen mellan kl. 11.00 till 01.00. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen påpekar att egenkontrollprogram skall inlämnas. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
Sökande har inget att invända mot föreslaget beslut.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan då 7 kap. 5 § alkohollagen   
är tillämplig. 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året 
runt mellan kl 11.00-01.00.  
_____ 
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§ 115 
Svar på remiss angående lokalisering av nytt stadsbibliotek 
 
På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har styrgruppen 
för ett nytt stadsbibliotek i Karlskrona lämnat en utredning som behandlar 
fem alternativa lägen för ett nytt bibliotek. Kulturförvaltningen har inbjudit 
samtliga nämnder att lämna synpunkter i fråga om lokalisering av ett nytt 
stadsbibliotek. 
 
Socialnämnden tar inte ställning mellan de olika förslag för lokalisering av 
ett nytt stadsbibliotek som presenterats. Socialnämnden vill dock betona att 
det måste vara lätt för alla boende i kommunen att ta sig till biblioteket. 
Närhet till allmänna kommunikationer är därför viktigt. Barn måste kunna ta 
sig till biblioteket utan att behöva utsättas för risker i trafiken. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till yttrande angående utredning av lokalisering av   
 ett nytt stadsbibliotek. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 22 oktober, 2007 
 
§ 116 Beslutsärende  sid 4 
§ 117 Redovisningsärende  sid 5 
§ 118 Redovisning av feriepraktiken sid 6 
§ 119-121 Meddelande/Delegering  sid 7 
§ 122 Öppna frågor  sid 9 
§ 123 Budgetuppföljning september 2007 med prognos sid 10 
§ 124 Ny organisation av den sociala beredskapen i Karlskrona  sid 11 
§ 125 Information till socialnämnden angående verksamheten vid 
 JobbIntro, Ekonomisektionen  sid 13 
§ 126 Förslag till sammanträdesplan sid 15 
§ 127 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café Utkiken, 
 Kärleksstigen, Karlskrona  sid 16 
§ 128 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotel Siesta, Borg- 
 mästaregatan 5, Karlskrona sid 18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.20-15.35 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m)  
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m)  
  Dan Nielsen (fp) 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
   
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c)  
tjänstemän  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare § 116-121 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare § 116-121 
  Mimmi Odin, socialsekreterare § 116-121 
  Marie Sjöström, socialsekreterare § 116-121 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare § 116-121 
  Annika Johansson, socialsekreterare § 116-121  
  Malin Frej, ekonom § 122-128 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Abramsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Eva Abramsson  Paragraf: 116–128 
    § 122 - 128 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 116 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 14 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 117 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 15 
      
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 118 
Redovisning av feriepraktiken 
 
Jesper Björnsson informerade om feriepraktiken i sommar. 
Trettiotre ungdomar har deltagit i feriepraktiken. Kostnaden för feriepraktiken i 
sommar har beräknats till 128 200 kronor. Feriepraktiken har uppskattats av 
ungdomarna samt föräldrarna, även de som har tagit emot ungdomarna som 
feriearbete har tyckt att det varit bra. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 119 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga: 16 
 
Kommunstyrelsen 
§ 184 
Förslag till handlingsprogram för lokal brottsförebyggande rådet i Karlskrona 
kommun 
 
Kommunfullmäktige 
§ 113 
Kommunala val 
 
§ 119 
Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006. 
 
§ 120 
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete. 
 
§ 121 
Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet. 
 
Socialförvaltningen 
Redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som 
Länsstyrelsen konstaterat när det gäller handläggning och dokumentation av 
förhandsbedömningar 
 
Länsstyrelsen 
Tillsynsrapport med beslut 2007-09-07 701-5639-06 
Beslut 2007-09-12 851-5402-07 
-”- 2007-09-26 851-05402-07 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-09-19 869-07 E 
-”- 2007-09-24 757-07 E 
Beslut 2007-09-24 979-07 E 
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§ 120 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
c) Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker PM Pub & Mat, K-na 
d) Yttrande gällande detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona 

kommun, Blekinge län 
e) Dödsboanmälningar 
f) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
g) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

socialtjänstlagen; gäller ÄO, HO och IFO 
_____ 
 
 
 
§ 121 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-10-08. 
_____ 
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§ 122 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan angående studiebesöken på beroendeenheten i 
Örebro samt Södertälje. 
 
Ingrid Hermansson svarade 
_____ 
 
Dan Nielsen (fp) vill ha en diskussion angående sprutbyte samt läkemedelbe-
handling med subetex och metadon. 
 
Ingrid Hermansson svarade 
_____ 
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§ 123 
Budgetuppföljning september 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-september uppvisar en 
negativ avvikelse med – 3,4 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Prognosen för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på  
-3,0 mkr, vilket är oförändrat i förhållande till föregående månad. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2007. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 124 
Ny organisation av den sociala beredskapen i Karlskrona 
 
En utredningsgrupp vid socialförvaltningen i Karlskrona har utrett den 
sociala beredskapen och lämnade i juni 2007 ett förslag till ny organisa- 
tion av beredskapen.  
Enligt förslaget ska en beredskapsgrupp bildas med åtta fast anställda 
socialsekretare, vilka mot en fast ersättning åtar sig ansvaret för den 
sociala beredskapen under helger i ett år. Utredningsgruppen föreslog 
att en förfrågan skall göras till fast anställda socialsekreterare för att 
efterhöra intresset att ingå i beredningsgruppen. 
 
Sammanfattning förslag till ny organisation av sociala beredskapen 
Den sociala beredskapen skall som tidigare i huvudsak vara öppen för 
polis och sjukvård. Dessa skall ha möjligheter att ringa ett särskilt 
telefonnummer om det föreligger fara för barn eller om det kan finnas 
skäl för ingripande jml lagen om vård av missbrukare. 
 
En beredskapsgrupp bildas med åtta socialsekreterare. Två social-
sekreterare i beredskapsgruppen skall ha ansvar för beredskap fredag 
eftermiddag – måndag morgon, -fredag kl 17.00 – måndag kl 07.00. 
Beredskapsgruppen har ansvar också för andra helgdagar och arbetsfria 
dagar, som exempelvis midsommarafton, påskhelg och julhelg. 
 
På tid utanför arbetstid måndag – torsdag ska beredskapen organiseras 
som tidigare, det vill säga genom att samtal i första hand går till Ros-
lunden och KBH, som vid behov har att nå annan personal. 
 
Personal i beredskapsgruppen kompenseras med ledig tid första dagen 
efter beredskapen i enlighet med arbetstidslagens regler. 
 
Semester och andra ledigheter i beredskapsgruppen skall planeras så att 
samtliga årets helger täcks av beredskapsgruppen. 
 
För varje socialsekreterare som ingår i beredskapsgruppen skall ett fast 
lönetillägg utgå så länge socialsekreteraren ingår i beredskapsgruppen. 
Ingen övertidsersättning utöver lönetillägget skall utgå för arbete under 
beredskapen. 
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Avtal mellan socialförvaltningen och socialsekreterare om att ingå i 
beredskapsgruppen görs för ett år.  
 
Organisationen med beredskapsgrupp skall utvärderas efter nio 
månader. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna att socialförvaltningen genomför en ny organisation av 
 den sociala beredskapen under 2008 
 
att  kostnaden för den sociala beredskapen, 272 000 kronor, skall 
 belasta socialförvaltningens verksamhet 752 (kostnad för 
 personal) 
 
att  utvärdering skall ske när den nya organisationen fungerat i nio 
 månader inför beslut om eventuell fortsättning efter december 
 2008 
_____ 
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§ 125 
Information till socialnämnden angående verksamheten vid Jobb-
Intro, Ekonomisektionen. 
 
Bakgrund 
Målgruppen för Ekonomisektionens verksamhetsdel JobbIntro är ung-
domar, upp till 25 år, i Karlskrona kommun med behov av ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning. Ekonomisektionens organisation med sats-
ning på JobbIntro har som bakgrund den höga arbetslösheten bland 
ungdomar och därmed det förhållandevis stora behovet av ekonomiskt 
bistånd för målgruppen 18-25 år. 
 
Arbetet på JobbIntro har fokuserats på att hjälpa ungdomar individuellt 
efter deras behov och förutsättningar med målet egen försörjning. Ingen 
ungdom som är aktuell på jobbIntro ska passivt erhålla ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning 
 
I nuläget (oktober 2007) är 257 ungdomar aktuella på jobbIntro. An-
talet ungdomar i behov av ekonomsikt bistånd hittills 2007 är igenom-
snitt per månad 154 hushåll. Merparten av dessa hushåll är ensamhus-
håll. Fördelningen mellan könen är i genomsnitt 58 % män och 42 % 
kvinnor  
 
Alla ungdomar har en individuell planering. JobbIntro har ett nära 
samarbete med bland annat arbetsförmedlingen, arbetsmarknads-
enheten/Vägvisaren, arbetsgivare, utbildningsförvaltningen, psykiatrin, 
handikappförvaltningen och övriga sektioner inom socialförvaltningen.  
 
Det behövs ett brett utbud av insatser för att stödja de ungdomar som 
saknar plattform för att gå vidare till studier eller arbete. Andelen 
ungdomar med hinder och som står långt eller mycket långt ifrån 
arbetsmarknaden är lågt räknat cirka 30 %. Dessa ungdomar påverkas 
inte direkt av ett mera gynnsamt arbetsmarknadsläge. I denna grupp 
finns de som riskerar att hänvisas till långtidsarbetslöshet och lång-
varigt bidragsberoende. För dessa ungdomar är avbruten skolgång, 
misslyckanden och personliga tillkortakommanden i väsentlig del 
överrepresenterat. 
En oroväckande del av ungdomarna uppvisar psykisk ohälsa och 
bedöms som sjuka av läkare. 
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Det är de ungdomar som har någon form av hinder som är Socialför-
valtningens/JobbIntros största angelägenhet att hitta lösningar för. 
 
Under 2007 har ett flertal ungdomar varit inskrivna i Projekt Lyftet via 
arbetsmarknadsenheten samt en mindre grupp i Sysselsättnings-
projektet via Socialförvaltningen. Detta är båda projekt som har kunnat 
bedrivas med stöd av europeiska socialfonden, ESF.  Dessa projekt är 
viktiga verktyg för ungdomar som inte direkt kan gå in i en planering 
via arbetsförmedlingen. Båda dessa projekt upphör vid årsskiftet och 
därmed försvinner viktiga verktyg att använda för målgruppen.  
Det är i dagsläget oklart vilka möjligheter som gruppen ungdomar med 
hinder kommer att beredas inom ramen för arbetsförmedlingens 
ungdomssatsningar vid bland annat Vägvisaren. Möjligheter att söka 
projektmedel från Europeiska socialfonden kommer att utlysas i 
november för att beslutas först i april. Det finns anledning att uppmärk-
samma att det kan bli brist på möjligheter till meningsfull och utveck-
lande sysselsättning för en grupp ungdomar som därmed kan hamna i 
ett passivt bidragstagande. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (c) yrkade att socialförvaltningen får i 
uppdrag att utreda och lämna förslag på fortsatta åtgärder till social-
nämndens sammanträde i december 2007. 
 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag 
 på fortsatta åtgärder till socialnämndens sammanträde i december 
 2007. 
_____ 
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§ 126 
Förslag till sammanträdesplan för 2008 
 
Förslaget på sammanträdesdagar för allmänna utskottet och socialnämnden har 
översänt till ledamöter och ersättare. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2008. 
_____ 
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§ 127 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café Utkiken, 
Kärleksstigen, 371 40 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Café Utkiken Handelsbolag har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera stark-
öl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe till slutet säll-
skap, s.k. festvåningstillstånd. Sökta serveringstider är året runt mellan kl. 
11.00 till 01.00. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna på Bryggarberget vid Vattentornet. Lokalerna har 
tidigare används till olika ändamål, som kontor, festlokaler och café. 
Nuvarande caféverksamhet har bedrivits i cirka 3 år. Inget tidigare 
serveringstillstånd för alkohol har funnits i lokalerna. 
Lokalerna består av matsal, uteservering samt kök. Köket har en godkänd 
livsmedelsanläggning/kök för beredning och behandling av baguetter, 
sallader, soppor, bakad potatis samt pizza. Vidare prefabricerade fyll-
ningar för servering och avhämtning.  
    
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Café Utkikens verksamhet är i första hand inriktad på att tillhandahålla ett 
utbud av begränsade lättare rätter, enligt ovan.  
Man uppger i sin ansökan att man redan idag tillhandahåller ett utbud 
passande för julbord, bröllops-, födelsedags- och företagsfester. Man vill 
vid dessa tillfällen även kunna erbjuda en meny med servering av alkohol.   
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Café Utkiken ett antal år och på så sätt skaffat sig en 
viss erfarenhet av branschen. Har genomgått utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering och kommer att genomgå utbildning i alkohollagen. 
Kalkyl och lönsamhetsanalys har inte begärts eftersom verksamheten har 
varit igång ett antal år. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav (7 kap 7 § AL) och kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd är uppfyllda för att medge stadigvarande servering av 
alkohol till slutet sällskap, s.k. festvåningstillstånd. 
Serveringstider föreslås medges mellan kl. 11.00 till 01.00 (ordinarie 
serveringstid). 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att  med stöd av 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Café  
 Utkiken tillstånd att servera starköl, vin och sprit, till slutet sällskap   
 s.k. festvåningstillstånd alla dagar året runt mellan kl. 11.00-01.00.  
_____ 
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§ 128 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotel Siesta, 
Borgmästaregatan 5, 371 31 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Harrysson Hotell Värend AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera 
starköl, vin och spritdrycker stadigvarande till slutet sällskap, s.k. fest-
våningstillstånd, vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
är 11.00 till 01.00 dagligen året runt. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hotel Siesta är beläget i hyrd fastighet på Borgmästaregatan i Karlskrona. 
Hotellokalerna är belägna på andra och tredje våningen. Lobby, matsal 
och kök finns på andra våningen. Köket är registrerat som livsmedelslokal 
och uppfyller kraven för servering till slutet sällskap. 
Serveringen av alkoholdrycker är tänkt att äga rum i lobbyn och matsalen. 
I lobbyn finns bar. 
Lobbyn och matsalen har sammanlagt cirka 60 sittplatser, fördelade 
mellan bord - fåtöljer och stolar.   
Lokalerna har tidigare inte innehaft serveringstillstånd för alkohol. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Serveringen ska i första hand ske till slutna sällskap som bröllop och 
födelsedagsfester, men även till hotellets gäster. 
Mat kommer att erbjudas i form av en enklare meny vilken bereds på 
stället till fullständig meny som erbjuds som catering.    
Ägaren för diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
miljöavdelning angående ombyggnad av köket för att uppfylla krav om 
servering till allmänheten.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Ägaren, Lars Harrysson, har förutom erfarenhet från hotellverksamhet 
också drivit restaurang och importverksamhet av vin & spritprodukter. 
 
Han har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Ägaren 
bedöms därmed ha redovisat erforderlig branscherfarenhet. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda för s.k. festvåningstillstånd. 
Bedömningen om att tilldela Hotel Siesta stadigvarande tillstånd för slutet 
sällskap har följt tidigare av socialnämnden bedömd praxis för 
hotellverksamhet. Risken för olägenheter har i liknande ärende bedömts 
vara minimal.  
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att  med stöd av 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Hotel Siesta 
 stadigvarande tillstånd till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd för   

 servering av starköl, vin och sprit och villkor att det endast får ske till 
 hotellets inskrivna gäster  

 
att  servering medges från klockan 11.00 till 01.00 samtliga dagar året  
  runt. 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 november, 2007 
 
§ 129 Beslutsärende  sid 4 
§ 130 Redovisningsärende  sid 5 
§ 131 Redovisning av medarbetarenkät sid 6 
§ 132 Yttrande till Kammarrätten med anledning av överklagan av 
 länsrättens dom om vård jml 4 § LVM sid 7 
§ 133-135 Meddelande/Delegering  sid 8 
§ 136 Öppna frågor  sid 9 
§ 137 Budgetuppföljning oktober 2007 med prognos sid 10 
§ 138 Skriftlig redovisning av åtgärder som nämnden avser att vidta med 
 anledning av konstaterade brister  sid 11 
§ 139 Ansökan om utvecklingsmedel till socialstyrelsen för att motverka 
 hemlöshet   sid 12 
§ 140 Projektansökan Länsstyrelsen beroendeenheten sid 13 
§ 141 Serveringstillstånd  sid 14 



	 	 19 november 2007 2	

  

Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-16.00 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m)  
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m)  
  Dan Nielsen (fp) 
  Vladimir Zunkovic (sd) gick 15.30 § 130-136 
   
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c)  
tjänstemän  Jörgen Anehäll (s) gick kl 15.30 § 129-136 
  Kaj Jansson (s) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Maria Haag, socialsekreterare § 129-130 
  Kim Pedersen, socialsekreterare § 129-130 
  Pia Eriksson, socialsekreterare § 129-130 
  Malin Frej, ekonom § 136-137 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Thomas Nilsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Thomas Nilsson  Paragraf: 129–141 
    § 136-141 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 129 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 17 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 130 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 18 
      
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 131 
Redovisning av medarbetarenkät 
 
Medarbetarenkäten kommer att redovisas på socialnämndens sammanträde den 17 
december 2007. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 132 
Yttrande till Kammarrätten med anledning av överklagan av länsrättens dom 
om vård jml 4 1 LVM 
 
Bengt-Erik Eriksson redovisade upprättat yttrande daterat 2007-11-09. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att till Kammarrätten i Jönköping lämna ovanstående som sitt yttrande 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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§ 133 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-10-03 896-07 E 
-”- 2007-10-15 353-07 E 
-”- -”- 759-07 E 
-”- -”- 761-07 E 
-”- 2007-10-22 913-07 E 
-”- 2007-10-23 600-07 E 
Beslut 2007-10-22 1057-07 E 
 
 
 
§ 134 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
c) Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker PM Pub & Mat, K-na 
d) Yttrande gällande detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona 

kommun, Blekinge län 
e) Dödsboanmälningar 
f) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
g) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

socialtjänstlagen; gäller ÄO, HO och IFO 
_____ 
 
 
 
§ 135 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-10-22, 2007-11-05 samt 2007-11-08. 
_____ 
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§ 136 
Öppna frågor 
 
Dan Nielsen (fp), Kaj Jansson (s) samt Ali Abu-Iseifan (s) informerade om 
konferensen de varit på i Emmaboda angående ledningssystem för kvalitet i 
verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 
_____ 
 



	 	 19 november 2007 10	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 137 
Budgetuppföljning oktober 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-oktober uppvisar en 
negativ avvikelse med – 4,2 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Reviderad prognosen för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med 
budget på -4,0 mkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2007. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 138 
Skriftlig redovisning av åtgärder som nämnden avser att vidta med 
anledning av konstaterade brister. 
 
Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att granska dokumentation 
och handläggning av barnavårdsutredningar i länets samtliga 
kommuner och se till att handläggningen är rättssäker samt att barn 
kommer till tals. man har granskat 10 % av öppnade barnavårds-
utredningar under perioden 050901—060831. 
 
I tillsynsrapporten till Karlskrona konstaterade Länsstyrelsen brister i 
handläggning och dokumentation av barnavårdsutredningar i sådan 
omfattning att lagstiftningens krav ej kan anses uppfyllda. 
Länsstyrelsen riktar därför kritik mot nämnden och begär en skriftlig 
redovisning av vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta med 
anledning av konstaterade brister. 
 
Christine Held redovisade upprättad skrivelse daterad den 29 oktober 
2007 angående vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att de har tagit del av den skriftliga redovisningen till Länsstyrelsen 
 
att de ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna 
_____ 
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§ 139 
Ansökan om utvecklingsmedel till socialstyrelsen för att motverka 
hemlöshet. 

 
Socialstyrelsen har gått ut med inbjudan till kommuner, landsting, 
bostadsföretag, frivilligorganisationer och andra att ansöka om ut-
vecklingsmedel för projekt mot hemlöshet. 
 
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till ansökan till projekt för att 
motverka hemlöshet i Karlskrona. Socialförvaltningens förslag kräver 
inga ytterligare ekonomiska åtaganden från socialnämnden utöver de 
medel socialnämnden äskat om i förslag till budget. 
 
Projektet är avsett att pågå under tiden 2008-07-01 – 2010-06-30. 
 
Ansökan skall kompletteras med underskrifter från samverkanspartners. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos socialstyrelsen till projektet 
 Motverka hemlöshet i Karlskrona 
_____ 
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§ 140 
Projektansökan Länsstyrelsen beroendeenheten 
 
Sören Trolle samt Göran Bohman deltagit i planeringsmöte angående 
beroendeenhet i Blekinge. Alla kommuner var ej närvarande. På mötet 
beslutades att föreslå respektive ordförande omgående ta kontakt med 
landstingsrådet Marie Sällström. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 141 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 17 december, 2007 
 
§ 147 Öppna frågor  sid 8 
§ 148 Budgetuppföljning november 2007 med prognos sid 9 
§ 149 Överenskommelse med migrationsverket om grupphem för ung- 
 domar med flyktingbakgrund  sid 10 
§ 150 Utredning och yttrande med anledning av anonym anmälan av- 
 seende Grupphemmet XP  sid 12 
§ 151 Uppföljning av alkohol- och drogsektionens verksamheter 
 Karlskrona behandlingshem samt öppenvården sid 14 
§ 152 Socialförvaltningens medverkan till finansiering av arbetsmarknads- 
 enhets projekt ”Lyftet”  sid 15 
§ 153 Beslut om Tillsynsplan  sid 17 
§ 154 Uppföljning av verksamhetsplan för 2007 sid 18 
§ 155 Verksamhetsplan för 2008  sid 21 
§ 156 Förslag till jämställdhetsplan för socialförvaltningen sid 23 
§ 157 Serveringstillstånd  sid 24 
§ 158 Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården sid 25 
§ 159  Tack    sid 27 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-17.30 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) § 142-150 
  Ola Bergqvist (s) 
    
Tjänstgörande  ersättare Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
  Jörgen Anehäll (s) § 151-159 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Malin Frej, ekonom  
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Strömqvist 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Eva Strömqvist  Paragraf: 147–159 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 



	 	 17 december 2007 4	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 147 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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§ 148 
Budgetuppföljning november 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-november uppvisar en 
negativ avvikelse med – 5,0 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Reviderad prognosen för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med 
budget på -4,0 mkr. 
 
Programmet individ- och familjomsorg uppvisar ett ackumulerat underskott 
om -3,2 mkr per november månad varav 510 tkr är hänförligt till avsätt-
ningen för semesterlön. Prognos är oförändrad i förhållande till oktober 
månad och visar ett beräknat utfall om -2,5 mkr för helåret 2007. 
 
Underskottet består av att fler barn/unga och vuxna har varit i behov av att 
placerats på extern institution. Under hösten tillkom fler placeringar än vad 
som förutspåddes tidigare under året varför prognosen justerades tidigare 
månad. 
 
Utfallet för programmet ekonomiskt bistånd för perioden januari-november 
visar ett underskott om -1,8 mkr. Prognosen för programmet är oförändrat i 
förhållande till tidigare månad. 
 
I oktober sökte och beviljades fler hushåll ekonomiskt bistånd i förhållande 
till tidigare månader. Behovet har ökat även i november men kostnaden för 
biståndet har minskat vilket innebär att kostnaden per hushåll minskade i 
november i förhållande till oktober. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2007-12-19 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 149 
Överenskommelse med migrationsverket om grupphem för ungdomar 
med flyktingbakgrund. 
 
Bakgrund 
Antalet ensam kommande barn och ungdomar som ansöker om asyl i 
Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. De första åren av 2000-talet 
ansökte 300-500 ensamkommande barn- ungdomar med flyktingbakgrund 
om asyl i Sverige. Mirgrationisverket räknar med att antalet ensam-
kommande barn och ungdomar som söker asyl 2007 kommer att uppgå till 
omkring 1 200. 
 
Kommunfullmäktige i Karlskrona beslutade i november 2003 att Karlskrona 
kommun ska ingå överenskommelse med integrationsverket om att inrätta ett 
kommunalt grupphem för ensamkommande ungdomar med flyktingbak-
grund som har permanent uppehållstillstånd. 
 
I enlighet med den överenskommelse som ingicks med integrationsverket 
startade socialnämnden 2004 ett grupphem med plats för åtta ungdomar i 
åldern 16-17 år. Grupphemmet fick lokaler i området Galgamarken. Personal 
till grupphemmet rekryterades under våren 2004. 
 
Integrationsverket upphörde som myndighet 2007-07-01. Dessförinnan sa 
integrationsverket upp överenskommelse med Karlskrona kommun be-
träffande grupphemmet XP. Överenskommelsen gäller under en uppsäg-
ningstid om sex månader och går ut 2007-12-31. 
 
Ansvaret för överenskommelse med kommuner om flyktingmottagande har 
övergått från integrationsverket till migrationsverket. Migrationsverket har 
översänt förslag till ny överenskommelse med Karlskrona kommun om 
mottagande av ungdomar i grupphemmet XP efter 2008-01-01. Ansvarig 
nämnd i Karlskrona kommun för beslut om ny överkommelse om grupp-
hemmet för ensamkommande flyktingungdomar är socialnämnden 
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Socialnämnden beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ingå överenskommelse med migrationsverket beträffande boende för 
 ungdomar med permanent uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare 
 i Sverige enligt förslag. 
 
att överenskommelsen skall omprövas i samband med att ställningstagande 
 görs till migrationsverkets förfrågan till Karlskrona kommun om 
 överenskommelse beträffande asylsökande ungdom. 
_____ 
 
 
Vladimir Zunkovic (sd) deltog ej i beslutet. 
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§ 150 
Utredning och yttrande med anledning av anonym anmälan av-
seende Grupphemmet XP. 

 
En anonym anmälan har inkommit till Länsstyrelsen om brister på grupphemmet 
för ensamkommande flyktingbarn. Följande brister tas upp i den anonyma 
anmälan: 
 
1. Ledning och verksamhet fungerar ej, det finns ingen närvarande chef 
2. Tydliga riktlinjer saknas för hur arbetet ska fungera 
3. Ungdomarna lämnas vind för våg, alkohol förekommer och ungdomarna är ute 
 på natten, de har inga regler och de får inte den hjälp de behöver. Ungdomarna 
 får inte de tillsägelser som de behöver t.ex. att man inte får köra bil utan 
 körkort. 
 
Åtgärder 
När det gäller arbetsledarfunktionen måste åtgärder vidtas på såväl kort som lång 
sikt. På kort sikt har en vikarierande föreståndare tillsatts ur personalgruppen. För 
att ge den vikarierande föreståndaren stöd, finns sektionschefen att tillgå. Därmed 
är vår förhoppning att de mest betydande ledningsfrågorna fångas upp så att 
personalen känner sig trygg och får struktur i sitt arbete vilket gynnar ungdomarna. 
 
När det gäller arbetsledarfunktionen kommer förvaltningen att se över och vidta 
nödvändiga åtgärder för att få en väl fungerade ledning av Grupphemmet XP. 
Rapport om hur arbetet med ledningsfunktionen fortskrider, kommer att lämnas till 
socialnämnden under våren 2008.  
 
Regler och riktlinjer finns, men är inte fullt ut implementerade hos personalen 
därför skall personalen, under första halvåret 2008, arbeta med implementering av 
dessa och sedan redovisa arbetet till sektionschef. Därefter åligger det före-
ståndaren på Grupphemmet att tillse att personalens arbetssätt är sådant att 
gemensamma regler och riktlinjer efterlevs. 
 
Personalen har haft extra handledning efter sommaren och ordinarie handledning 
kommer att fortsätta kontinuerligt under hösten. 
 
Muntlig återföring av intervjuerna kommer att göras till föreståndare och personal-
grupp. 
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Länsstyrelsen har vid muntlig kontakt påtalat att grupphemmet måste ha personal 
på natten och därför kommer grupphemmets personal att återgå till sovande natt.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  särskilt utreda arbetsledarfunktionen på Grupphemmet XP och vidta 
 nödvändiga åtgärder  
 
att ställa sig bakom de föreslagna åtgärderna. 
_____ 
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§ 151 
Uppföljning av alkohol- och drogsektionens verksamheter Karlskrona 
behandlingshem samt öppenvården 
 
Socialnämnden beslutade i februari 2007 om verksamhetsplan för året. I 
socialnämndens beslut om verksamhetsplan heter det att socialförvaltningen under 
året ska ”Kvalitetundersöka Karlskrona behandlingshem samt öppenvårdsgruppen 
på alkohol- och drogsektionen”. 
 
Den utförda kvalitetsundersökningen har ett tydligt brukarperspektiv. Vi har i 
första hand varit intresserade av hur insatserna, gruppbehandling i öppenvård och 
vård vid Karlskrona behandlingshem, uppfattats av dem som fått insatsen och 
vilka förändringar som insatserna inneburit för klienterna. 
 
Kvalitetsundersökningen har huvudsakligen gjorts i två steg, först har vi intervjuat 
ett mindre antal klienter som genomgått behandlingar och därefter har en enkät 
skickats till personer som fått behandling det senaste året. Vi gjorde intervjuerna 
först för att kunna ta hänsyn till vad som framkom vid dessa, vid utformandet av 
enkäterna. 
 
En genomgång av aktmaterialet för dem som deltagit i undersökningen har också 
genomförts. Denna är gjord med avseende på utredning, beslut, vårdplan och 
dokumentation. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
_____ 
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§ 152 
Socialförvaltningens medverkan till finansiering av arbetsmark-
nadsenhets projekt ”Lyftet” 
 
 
JobbIntros målgrupp är ungdomar mellan 18 - 25 år som har behov av ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning. Varje ungdom ska ges hjälp efter sina behov och för-
utsättningar. Alla ungdomar har en handlingsplan mot målet egen försörjning. 
Denna handlingsplan kan innehålla flera steg på kort och lång sikt.  

 
Det behövs ett brett utbud av insatser för att stödja de ungdomar som saknar 
plattform för att gå vidare till studier eller arbete. Andelen ungdomar med hinder 
och som står långt eller mycket långt ifrån arbetsmarknaden är lågt räknat cirka 30 
%. För dessa ungdomar är avbruten skolgång, misslyckanden och personliga 
tillkortakommanden i väsentlig del överrepresenterat. 

En oroväckande del av ungdomarna uppvisar psykisk ohälsa och bedöms som 
sjuka av läkare. 

 
Under 2007 har arbetsmarknadsenhetens projekt ”Lyftet” varit ett alternativ för 
ungdomar med behov av extra stöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
”Lyftet” har finansierats med projektmedel från ESF, Europeiska socialfonden. 
Projektet upphör 2007-12-31.  
Det är ännu oklart vilka konkreta möjligheter som den arbetsmarknadspolitiska 
åtgärden jobbgaranti för ungdomar kommer att ge. På vilka villkor Vägvisaren ska 
fortsätta är fortfarande osäkert. Detta innebär att ungdomar aktuella på JobbIntro 
från årsskiftet inte självklart kan anvisas/erbjudas sysselsättning enligt målet att 
ingen ungdom passivt ska uppbära ekonomiskt bistånd till sin försörjning. 

  
För att bibehålla kvalitet och alternativ för ungdomar med behov av extra stöd på 
väg mot egen försörjning är det angeläget att ”Lyftet” får finnas kvar i den form 
som har börjat etableras under 2007. Att i nuläget säkerställa en fortsättning för 
”Lyftet” under 2008 är att betrakta som en akut åtgärd då alternativ saknas. Det är 
dock angeläget att i samverkan med övriga berörda aktivt verka för att verksamhet 
riktat till ungdomar med hinder erbjuds även kommande år.  
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Förslag till beslut 

att tillsammans med arbetsmarknadsenheten finansiera projekt ”Lyftet” under 
 2008. 
 
att del av personalkostnad för ”Lyftet” med 600 tkr belastas konto 750 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsenheen 
 utreda och lämna förslag på fortsatt permanent verksamhet för målgruppen 
 efter 2008. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att tillsammans med arbetsmarknadsenheten finansiera projekt ”Lyftet” under 
 2008. 
 
att del av personalkostnad för ”Lyftet” med 600 tkr belastas konto 750 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsenheen 
 utreda och lämna förslag på fortsatt permanent verksamhet för målgruppen 
 efter 2008. 
_____ 
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§ 153 
Beslut om Tillsynsplan 
 
Utifrån att Staten genom Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen förordar att 
kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen, göras utifrån en 
ansvarig nämnd beslutad plan, överlämnar socialförvaltningen förslag till 
tillsynsplan avseende serveringstillstånd samt detaljhandel/servering av folköl. 

Tillsynsplanen omfattar kontroll av serveringstillstånd för sprit, vin och starköl, 
samt detaljhandel/servering av folköl (max. 3,5 volymprocent). 

Förslaget till tillsynsplan har varit utsända till Länsstyrelsen, Polisen, 
Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Skatteverket för 
synpunkter. 
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Polisen har yttrat sig. 

Länsstyrelsen och Räddningstjänsten har lämnat sitt bifall till planen. Polisen 
anser, ”att ett serveringsställe som visar en hög omsättning vad det gäller 
alkoholförsäljning borde vara föremål för besök 2 ggr per år och att minst en 
gång per år genomföras som samordnad tillsyn med polisen.” 
Förvaltningens förslag anger besök 1 ggr per år och att besöket vid något tillfälle 
kan ske som samordnad tillsyn med polisen. 
Förvaltningen anser att tillsynen är tillräcklig med hänsyn till de resurser som 
finns inom ramen för alkoholhandläggarens tjänst. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att socialnämnden antar upprättad Tillsynsplan, att gälla from 2008-01-01. 
_____ 
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§ 154 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2007 
 
Socialnämnden antog i februari 2007 en verksamhetsplan för 2007. Förvaltningen 
har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i planen. Nedan 
kommenteras varje uppdrag var för sig: 
 
Övergripande 
Sektionsövergripande metoder för ung-
dom/unga vuxna med missbruksproblem. Skapa 
en vårdkedja på hemma plan. 

Pågår. Är under utveckling. 

I samarbete med våra jämförelsekommuner 
slutföra en gemensam undersökning av barn 
och ungdomars upplevelse av att vara familje-
hemsplacerade. 

Pågående. Ska slutföras under 
2008 

Fördjupa samarbetet med handikappnämnden 
för att förhindra att individer kommer mellan 
stolarna. 

Genomfört 

Tillsammans med landstinget starta beroende-
enhet i länet. 

Ej klart 

Kvalitetundersöka 2 verksamheter under året. Klart. Redovisas 2007 
Utvärdera den särskilda friskvårdssatsningen Genomfört 
Förbättra lokalerna för Råd och stöd gruppen Pågående 
Revidera det alkoholpolitiska programmets 
handlingsplan. 

Genomfört 

Särskilt uppmärksamma och föreslå åtgärder 
för individer som har svårt att få bostad. 

Genomfört 

Alkohol- och drogsektionen 
Medverka till att en Beroendeenhet till-
sammans med Landstinget och de kommuner 
i länet som vill vara kommer till stånd. 

Pågående 
 

Tillsammans med Karlskrona hem, fastighets-
förvaltningen och rep. från frivilliga organisa-
tioner tillskapa ett stödboende (Per-Albin-
boende) 

Pågående 
 

Tillskapa utslussningslägenheter på KBH. 
 

Två lägenheter har iordning-
ställts för KBH 
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Alkohol- och drogsektionen 
Verksamhetsöversyn 2006/2007. ADS 
kommer att påbörja en verksamhetsöversyn 
under 2006 med syfte att se över organisation 
och verksamhetsinnehåll i förhållande till de 
krav som ställs på verksamheten. 

Två heldagar har genomförts. 
Sammanställning och plan för 
genomförande pågår 
 

Ungdomsprojektet skall genomföras till-
sammans med FUS. 

Pågår enligt plan 
 

Nykter Trafik i Blekinge skall genomföras 
och slutredovisas 

Klart. Avvakta ekonomiskt 
utfall efter slutkonferens 
071122 

Vårdkedja kvinnors missbruk skall genom-
föras och slutredovisas.  

Klart 
 

Sigrid ett multidiciplinärt team kring miss-
brukande gravida kvinnor skall genomföras 
och slutredovisas  

Pågår 
 

Genomföra ett elektroniskt aktsystem på 
Alkohol och narkotikamottagningen till-
sammans med Nektar. 

Klart 
 

Genomföra ett strukturerat utrednings- och 
kartläggningsinstrument enligt DOK. 

Klart 
 

Tillsammans med med Handikappförvalt-
ningen, Äldreförvaltningen, Karlskronahem 
och fastighetskontoret planera för ett D.D. 
boende 2008 på Ringöhemmet. 

Pågår 
 

Ekonomisektionen  
Sektionen ska i nära samverkan med arbets-
marknadsenheten och andra aktörer medverka 
till att olika alternativ till åtgärder mot målet 
egenförsörjning skapas. 
Under 2007 prioriteras särskilt: Ungdomar 
18-25 år i verksamheten på jobbintro  
kvinnor med minderåriga barn och övriga 
barnfamiljer i verksamheten på ekonomi-
gruppen 

Pågår 
 

Sektionen ska fullfölja medverkan/med-
finansiering i Eu-projekt, ESMEC. 

Klart 
 

Sektionen ska vidareutveckla arbetet med och 
fördjupa kunskapen om barnperspektivet i 
arbetet med ekonomiskt bistånd.  

Pågående. Undersökning 
redovisas i början av 2008. 
 

I projektsamverkan utveckla program för 
kvinnor med målet egenförsörjning. 

Detta skjuts upp till 2008 
med anledning av indragna 
projektmedel. 

Sektionen ska genomföra en kvalitetsunder-
sökning avseende klienters upplevelse av be-
mötandet på ekonomisektionen.  

Ej genomfört 
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Ekonomisektionen  
Sektionen ska aktivt använda det länsöver-
gripande forumet för ”finansiell samordning” 
i syfte att hitta breda lösningar för individer i 
behov av rehabilitering och som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. 

Pågående 
 

Sektionens budget- och skuldrådgivare ska 
utveckla informationsprogram av före-
byggande karaktär med inriktning på mål-
gruppen ungdomar. 

Pågående 
 

Familj och ungdomssektionen 
Förbättra lokalerna för Råd och stödgruppen Pågående 
Utveckla samarbetet med Handikappförvalt-
ningen för att förhindra att barn hamnar 
mellan stolarna 

Pågående 
 

Att med stöd av Länsstyrelsepengar till-
sammans med ADS utarbeta en vårdkedja för 
unga missbrukare  

Pågår enligt plan 
 

Tillsammans med våra nätverkskommuner 
fortsätta arbetet med att göra en undersökning 
om hur barn som är placerade i familjehem 
upplever att vara placerade. 

Pågående 
 

Att med länstyrelsepengar tillsammans med 
kvinnojouren ytterligare förbättra arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och deras barn 

Klart 
 

Under året kommer en nysatsning att göras 
när det gäller medling/ungdomstjänst och 
särskilt kvalificerade kontaktpersoner i 
enlighet med den lagändring som träder i 
kraft den 1 januari 2007. 

Klart 
 

Sigrid är ett samverkansprojekt mellan 
Socialförvaltningen Alkohol och Drogsektion 
(ADS) och Råd och stödgrupeen (ROS) och 
Landstingets Mödrahälsovård (MHV) och 
Barnhälsovård (BHV) vars målgrupp är 
kvinnor som är gravida och befinner sig i 
riskzonen eller har ett missbruk av alkohol 
eller narkotika.  
 

Genomfört. Implementeras i 
ordinarie verksamhet 
 

 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna uppföljningen 
_____ 
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§ 155 
Verksamhetsplan för 2008 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för näst-
kommande år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall 
genomföras under året. Förvaltningens regelbundet återkommande 
uppgifter förutsätts genomföras utan att de upptas i planen. 
 
Nedan lämnas förslag till uppgifter som kommer att ledas från kansliet och 
beröra hela eller delar av förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till 
uppgifter som kommer att genomföras inom respektive sektion. 
 
Övergripande 
-  Kvalitetsundersöka två verksamheter under året 
-  Fortsatt fördjupat samarbete med handikappnämnden 
-  Fortsatt verka för att en beroendeenhet kommer till stånd i länet 
-  Jämställdhetsundersökning ska genomföras på samtliga enheter 
-  Genomföra en IFO-mässa tillsammans med nätverkskommunerna. 
-  Tillsammans med övriga förvaltningar vidareutveckla kommunens 
 kvalitetssystem 
 
 Alkohol- och drogsektionen 
-  Alkohol- och drogsektion DD-boendet 
-  Beroendeenheten 
-  Stödboende Dockegatan. 
 
Nytt för 2008:  
-  Kvalitetssäkring av rutiner och administration för våra  
  tillsynskontrakt 
-  Kvalitetssäkring av utredningar, dokumentation och ärendehantering 
-  Framtagning av en drogpolicyplan för företag i Karlskrona kommun 
-  Följa upp gruppbehandlingens öppna intag. 
-  Utifrån verksamhetsöversynen 2007, analysera och starta en process 
  för att möta 2010 års behov av missbrukas/beroendevård. 
-  Genomföra en brukarundersökning av HAP-programmet. 
-  Ta fram ett underlag för systematisk löpande brukarundersökning. 



	 	 17 december 2007 18	

  

 
Ekonomisektionen  
-  Sektionen ska i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten och andra 
 aktörer medverka till att olika alternativ till åtgärder mot målet 
 egenförsörjning skapas. 
- Sektionen ska fortsatt vidareutveckla arbetet med och fördjupa kunskapen om 
 barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.  
- I projektsamverkan utveckla program för kvinnor med målet egenförsörjning. 
-  Sektionen ska genomföra en internet-baserad kvalitetsundersökning riktat till 
 klienter i verksamheten på jobbintro 
- Sektionen ska aktivt använda det länsövergripande forumet för ”finansiell 
 samordning” i syfte att hitta breda lösningar för individer i behov av rehabili- 
 tering och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
- Sektionens budget- och skuldrådgivare ska undersöka och pröva möjligheten 
 att utveckla metod för självhjälpsgrupper 
- Aktivt söka extern finansiering för projekt riktat till personer som står  
 Långt ifrån arbetsmarknaden. 
- Genomföra en kartläggning av målgruppen ensamstående män. 
- Genomföra kompetensutveckling av socialsekreterare inom området 
 spelberoende. 
 
Familj och ungdomssektionen 
-   Förbättra lokalerna för råd och stödgruppen 
-  Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen 
-  Råd och stödgruppen ska starta projekt med finasiering från 
 Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet med våldsutsatta 
 kvinnor och barn 
-  Särskild satsning på verksamhet i Rödebyområdet. 
-  Implementera arbetsmetoden BBIC. 
-  Tillsammans med nätverkskommunerna slutföra undersökning av 
 barn i familjehem. 
-  Råd och stöd gruppen ska fortsätta att utveckla gruppverksamhet och 
 metoder  för barn, ungdomar och deras familjer i svåra livssituationer 
-  Fältgruppen ska tillsammans med skolan arbeta efter metodiken 
 SKRUV och ÖPP. 
- Analysera föregående års volymökning inom verksamheten. Föreslå 
 åtgärder. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2008. 
_____ 
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§ 156 
Förslag till jämställdhetsplan för socialförvaltningen 
 
Ärendet utgick 
_____
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§ 157 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
_____ 
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§ 158 
Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården 
 
Inledning 
Riksdagen har beslutat om ytterligare ett statsbidrag, ”Ett kontrakt för 
livet”. Bidraget är en statlig satsning på missbruksvården med totalt 
820 miljoner kronor under åren 2005-2007. För 2005 disponerade 
länsstyrelserna 49 miljoner, varav Blekinge 800 000 kronor, för att 
fördela till kommunerna. Anslaget har inför 2006 ökats med 200 
miljoner och inför 2007 med 350 miljoner. Blekinge har tilldelats 1,2 
miljoner för 2006 och 3,5 miljoner för 2007.  
 
Bakgrund 
Under 2006 sökte och beviljades Karlskrona kommun och Ronneby 
kommun Blekinges tilldelade del på 1,2 miljoner för att bygga upp en 
länsgemensam beroendeenhet. Trots en samstämmighet i frågan om 
behovet av en länsgemensam beroendeenhet i Blekinge har inte alla 
kommunerna kunnat sätta ner foten för denna gemensamma satsning.  
För att föra frågan framåt har olika arbetsgrupper träffats och 
kommunicerats, dels ansvariga politiker inom kommun o landsting och 
dels ansvariga tjänstemän. inom kommun, landsting och länsstyrelse  
Att fråga är stor och komplex visar inte minst de olika utgångspunkter 
och utgångsvärden som kommunerna och de olika politiska ledning-
arna haft att ta ställning till. Frågor om landstingets kontra kommunens 
ansvarsområde, den geografiska placeringen, bemanning, innehåll och 
inte minst finansieringen. För att få ytterligare svar och hjälp till ett 
beslutsunderlag anordnades av landstinget med finansiering av 2006 
års länspengar en studieresa till beroendeenheten i Örebro och 
Södertälje. Målgruppen för resan var ansvariga politiker, tjänste-män i 
kommunerna och landstinget som handhar frågan som berör mål-
gruppen. Länsstyrelsen deltog på resan och informerade om förutsätt-
ningar och utgångspunkter för 2007 års ansökningsförfarande. Resan 
som var mycket uppskattad gav en struktur för det fortsatta arbetet 
både politiskt som tjänstemannamässigt. 
I dagsläget säger Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg ja 
till en gemensam beroendeenhet enligt förslaget. Olofström har inte 
lämnat något definitivt besked så dörren står fortfarande öppen för ett 
deltagande.     
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Syfte 
Att stärka upp 1:a ledet i en vårdkedja genom att bygga upp en 
beroendeenhet i Blekinge med uppgift att ansvara för avgiftning, 
tillnyktring och medicinsk utredning. En beroendeenhet skulle tillföra 
kommunerna den extra kompetens och stabila samarbetspartner som 
behövs för att säkerställa en fungerande vårdkedja. F.n. bedrivs idag 
det första steget i vårdkedjan genom psykiatriska intensivvårdsavdel-
ningen (PIVA). 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att under förutsättning att landstinget i Blekinge bidrar med 50% av 
 kostnaderna. 
 
att  övriga kommuner i en avsiktsförklaring till länsstyrelsen stödjer 
 förslaget enligt ovan, samt bidrar med resterande 50% fördelat 
 efter kommunstorlek. 
 
att  socialnämnden i förslag till budget 2008/09, äskar och beviljas 
 medel motsvarande 1.309.699 Skr till kommunens del av 
 kostnaderna för en länsövergripande beroendeenhet. 
  
att  Karlskrona kommun ansöker om 3.500.000 Skr av länsstyrelsens 
 utvecklingsmedel för att bygga en gemensam och specialiserad 
 beroendeenhet. 
_____    
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§ 159 
Tack 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för det gångna året och 
önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla  
God Jul och Gott Nytt År. 
_____ 


