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Internbudget 2008
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Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid
socialförvaltningen i Karlskrona kommun.
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Tid och Plats

Måndagen den 28 januari kl 14.50-17.05, Ö Hamngatan 7 B

Beslutande:

Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Eva Abramsson (m)
Eva Strömqvist (s)
Thomas Nilsson (m)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Per Henriksson (sd)

Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Anna Månsson (m)
Dan Nielsen (fp)
Ingrid Trossmark (s)
Sture Nilsson (c)
Kaj Jansson (s)
Vladimir Zunkovic (sd) § 7 gick 16.05
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Malin Frej, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Ali Abu Iseifan

Justerade paragrafer

§§ 7-14

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ali Abu Iseifan
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§7
Öppna frågor
Inga frågor ställdes
_____
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§8
Internbudget 2008
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på
127,9 mkr för år 2008 och 127,6 för år 2009 samt 127,4 för år 2010.
Samtliga belopp i materialet är uttryckta i tusentals (tkr) och uttryckta i den
lönenivå som gällde 31 december 2007.
Enligt beslut av kommunfullmäktige i november 2007 har socialnämnden
tilldelats en förstärkt budget för 2008 för individ- och familjeomsorg
motsvarande 1 mkr. Resurstillskottet skall finansiera de föreslagna
satsningarna på ett nytt stödboende för hemlösa, boende för dubbeldiagnoser
samt utbyggnad av råd och stöds lokaler. Stödboendet för hemlösa och
utbyggnad av råd och stöds lokaler kommer tidigast att vara i bruk i slutet av
året medan boendet för dubbeldiagnoser kommer att starta tillsammans med
handikappförvaltningen under 2009. Socialnämndens budget för 2009-2010
har därmed förstärkts med ytterligare 1 mkr för 2009-2010 för att finansiera
helårseffekten av satsningarna.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2007-2009 att uppdra
åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna ta fram förslag till åtgärder
i syfte att förbättra kommunens resultat. Detta innebär att budgeten för
individ- och familjeomsorg reduceras med -790 tkr för år 2008, - 1 955 tkr
för år 2009 och – 2 175 tkr för 2010.
Nedan följer tilldelad ekonomisk ram för åren 2008-2010 för socialnämndens program, inkl tekniska justeringar för bl a löner, hyror, personalomkostnader, indexering av intäkter 3 %.
Årtal
Individ- och familjeomsorg
- försärkning
- avgår RUP-åtgärder
Belopp enligt budgetläge 2007-12-31

2008
91 967
1 000
- 790
92 177

2009
91 967
2 000
- 1 955
92 012

2010
91 967
2 000
- 2 175
91 792

35 595
127 772

35 595
127 607

35 595
127 387

Ekonomiskt bistånd
Belopp enligt budgetläge 2007-12-31

Totalt budgetbelopp 2007-21-31
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Förvaltningens förslag till beslut
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2008
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudgeten för 2008.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar en tilläggs attsats enligt följande
att kontinuerligt månadsvis uppföljning av försörjningsstödet med
beaktande av konsekvenserna i ändrade regler för A-kassa och
sjukersättning, i övrigt bifall.
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Jan-Anders
tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslutar således
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2008
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudgeten för 2008, samt
att kontinuerligt månadsvis uppföljning av försörjningsstödet med
beaktande av konsekvenserna i ändrade regler för A-kassa och
sjukersättning
_____
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§9
Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2008-01-01—12-31.
Kommunfullmäktige antog den 20 december 2007 Karlskrona kommuns
jämställdhetsprogram för 2008. Under året har en mall tagits fram att
användas vid förvaltningarnas jämställdhetsplaner.
Jämställdhetsprogrammet ska ligga som grund för förvaltningarnas
jämställdhetsplaner som görs utifrån en gemensam mall.
Mallen utgår i likhet med jämställdhetsprogrammet ifrån de fyra hörnstenarna.
Socialförvaltningen har upprättat förslag till jämställdhetsplan för år 2008.
Socialnämndens beslut
att anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2008-01-01—12-31.
_____
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§ 10
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid
socialförvaltningen i Karlskrona kommun.
Margaretha Jansson redovisade upprättat förslag till riktlinjer daterat den 14
januari 2008.
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning av
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun. Dessa
kompletterar främst Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter
och allmänna råd samt dokumentet Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handläggning. Dessa riktlinjer och anvisningar ska ses
som ett arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare vid
Socialförvaltningens ekonomisektion. Det görs en översyn av Socialförvaltningens ”riktlinjer” varje år och då eventuella förändringar föreslås.
Socialnämndens beslut
att godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
avseende 2008.
_____
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§ 11
Kostnad för IFO-mässa i november 2008
Presidiet för socialnämnden i Karlskrona har, tillsammans med övriga
kommuner i nätverksamarbetet KKKHV deltagit i diskussioner om en
gemensam IFO-mässa under två dagar i november 2008. Mässan skall
spegla de fem kommunernas nätverkssamarbete och verksamhet. Mässan
skall vända sig till politiker och anställda inom socialtjänstens individ- och
familjeomsorg.
Vid möten mellan presidierna i de fem kommunerna har förslag framlagts
om ett en person anställs på 40 % för att förebereda mässan. Anställningen
gäller helår 2008. Anställningsgraden 40 % är genomsnittlig under året. I
början av året kommer arbetsinsatsen att vara mindre för att sedan upptrappas under hösten fram till mässan.
Presidierna har enats om att föreslå socialnämnderna i de fem kommunerna att gemensamt finansiera IFO-mässan. Halmstads kommun skall vara
anställningsmyndighet för anställning av projektledare.
Projektbidrag för kostnaderna för mässan kommer att sökas från bland
annat socialstyrelsen och länsstyrelserna. Kostnaden för varje kommun för
anställning för projektledare och för mässan beräknas till högst 50 000
kronor under förutsättning att varje kommun solidariskt deltar i
finansieringen. Socialnämnden föreslås besluta att anslå högst 50 000
kronor till IFO-mässa 2008. Medel från socialnämndens reserv föreslås
ianspråktagas.
Förvaltningens förslag till beslut
att anslå högst 50 000 kronor från socialnämndens reserv till IFO-mässa
i november 2008 under förutsättning att samtliga kommuner i nätverksamarbetet KKKHV anslå medel till mässan
att godkänna att Halmstads kommun blir anställningsmyndighet för
projektledare för IFO-mässan.
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Alliansen genom Eva Abramsson (m) har yttrat sig i ärendet att man
pressar kostnaden och ifrågasätter projektledarens anställning.
Socialnämndens beslut
att anslå högst 50 000 kronor från socialnämndens reserv till IFO-mässa
i november 2008 under förutsättning att samtliga kommuner i nätverksamarbetet KKKHV anslå medel till mässan
att godkänna att Halmstads kommun blir anställningsmyndighet för
projektledare för IFO-mässan.
_____
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§ 12
Kvalitetsundersökning av verksamheter vid socialförvaltningen
Socialnämnden antog vid sammanträde i december 2007 förvaltningens
förslag till verksamhetsplan för 2008. I beslutet om verksamhetsplan heter
det att förvaltningens skall ”Kvalitetsundersöka två verksamheter under
året”. I beslut angavs emellertid inte vilka av socialförvaltningens verksamheter som ska bli föremål för kvalitetsundersökning 2008.
Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att följande två
verksamheter inom Familj- och utredningsgruppen skall kvalitetsundersökas 2008:
•
•

Familjehemsdelen av Utrednings- och Familjehemsgruppen
Fältgruppen

Yrkande:
Jan-Anders Lindfors (s) samt Eva Abramsson (m) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
att följande verksamheter skall kvalitetsundersökas 2008
Familjehemsdelen av utrednings- och familjehemsgruppen samt
Fältgruppen.
_____
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§ 13
Slutrapport till ’BRÅ’ avseende medling
Med ’medling’ avses att gärningsman och brottsoffer möts under strukturerade former inför en opartisk ’medlare’ för att tala om brottet och
följderna av detta. Framförallt verksamt är detta bland unga personer.
Samtliga kommuner ska enligt lag fr o m 2008-01-01 kunna erbjuda
’medling’ då unga personer begått brott.
Då fältgruppen sedan flera år, i mindre skala utfört medling i enskilda
ärenden, med gott resultat, och då socialnämnden betonat vikten av arbetet
med unga brottsoffer i de politiska målen för 2006, ansökte socialnämnden
060901 om utvecklingsmedel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för
uppstart av en fullskalig medlingsverksamhet i kommunen redan under
2007. Socialnämnden beviljades 061018 projektmedel enligt ansökan med
107.500 kr.
Medlingsverksamheten är sedan 080101 en del av socialförvaltningens
ordinarie verksamhet.
Med anledning av att projekttiden löpt ut skall socialnämnden avge slutrapport till BRÅ.
Socialnämndens beslut
att godkänna slutrapporten till Brottsförebyggande rådet.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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§ 14
Information angående beroendeenheten
Sören Trolle och Göran Bohman informerade efter ett möte med
Länsstyrelsen om den aktuella situationen angående bereondeenheten.
Jan-Anders Lindfors (s) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att uppmana
Landstinget att tillskriva Kommunstyrelsen i respektive kommun i länet om
deltagande och finansiering av en beroendeenhet i länet.
Socialnämnden beslutade
att förvaltningen ges i uppdrag att uppmana Landstinget att tillskriva
Kommunstyrelsen i respektive kommun i länet om deltagande och
finansiering av en beroendeenhet i länet.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 februari, 2008
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

Öppna frågor
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2007
Slutrapport till länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som missbrukar droger
(inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i riskzonen för detta
Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro
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Tid och Plats

Måndagen den 25 februari kl 14.30-15.40, Ö Hamngatan 7 B

Beslutande:

Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Eva Abramsson (m)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Ola Bergqvist (s)
Per Henriksson (sd)

Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Anna Månsson (m)
Sture Nilsson (c)
Dan Nielsen (fp)
Linda Ekström (s)
Ingrid Trossmark (s)
Kaj Jansson (s)
Vladimir Zunkovic (sd) kom 13.15 § 17-24
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Malin Frej, ekonom
Maria Stivén, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Walla Carlsson

Justerade paragrafer

§§ 21-24

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Walla Carlsson

25 februari 2008

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 21
Öppna frågor
Inga frågor ställdes
_____
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§ 22
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2007.
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamheter för 2007
uppvisar ett negativt resultat om totalt – 5 759 tkr varav - 4 610 tkr avser
individ- och familjeomsorg och -1 148 tkr avser ekonomiskt bistånd.
Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till
90 979 tkr för 2007. Trots att året har genomsyrats av olika besparingsåtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har
varit stort och fler har placerats på institution. Antalet vårddygn har ökat
med 40 % i förhållande till föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om ca 5 mkr. Framförallt har behovet av att placera fler barn
och unga på extern institution ökat. Vidare har tragedin i Rödeby medfört extraordinära kostnader med ca 300 tkr liksom att verksamheten
jobbintro flyttade till andra lokaler vilket medförde extra kostnader om
ca 200 tkr.
Under året har personalen tagit ut färre semesterdagar än tidigare vilket
har medfört en ökad semesterlönekostnad om 730 tkr. Orsakerna är bl a
att personalen har generat fler semesterdagar beroende på åldersstrukturen, julhelgen inföll efter veckoslutet samt att fler har varit föräldralediga och inte tagit ut semester.
Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till
36 856 tkr vilket är ett förbättrat resultat i förhållande till föregående år
med 1 695 tkr. I genomsnitt har sex färre hushåll varit i behov
ekonomiskt bistånd under året. Orsaken är bl a att situationen på
arbetsmarknaden har varit god och den är tydligt kopplad till utvecklingen av utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Snittkostnaden för ett
hushåll per månad har uppgått till 6 703 kr vilket är oförändrat i förhållande till förra året.
Socialnämndens beslut
att godkänna årsbokslutet för 2007 samt
att begära täckning av 2007 års underskott.
_____
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§ 23
Slutrapport till länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla
öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som missbrukar
droger (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i riskzonen för detta
Jesper Björnsson redovisade upprättad slutrapport daterad den 14
februari 2008.
Projektets målgrupp har varit barn och ungdomar upp till 25 år som påbörjat ett
missbruk av droger (inkl. dopingpreparat), eller som befunnit sig i riskzonen för
detta, då de rör sig i en umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet har
även vänt sig till dessa barns och ungdomars familjer och anhöriga. Särskild fokus
har lagts på samordning av hjälpen till familjer där fler än en person är i behov av
stödinsatser, så att man tar ett helhetsgrepp inte bara om den unges situation, utan
hela familjens.
Socialnämndens beslut
att godkänna slutrapporten och -redovisningen till länsstyrelsen
avseende ”Projekt för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn
och ungdomar som missbrukar droger (inkl dopingpreparat) eller
befinner sig i riskzonen för detta”.
_____
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§ 24
Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro
Med anledning av att nuvarande ekonom kommer att byta tjänst inom
kommunen behöver förvaltningens teckningsrätt revideras.
Från och med beslutsdatum föreslås att
Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, ersättare socialchef
Maria Stivén, 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

5520-7792
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
Ann-Helen Trolle
Madeleine Bengtsson
Eva Frölich-Berg
Marit Ramberg-Toropainen
Kristina Axelsson
Pernilla Collin
Björn Jönsson
Ann-Katrin Thorneus-Persson
Hans Olsson

590801-3328
550621-3346
540916-3309
540405-1665
591126-2706
471024-9147
670908-3304
560922-3333
541226-6966
531108-3300
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Anne Grönqvist
Angeli Larsson
Mikael Wickström
Heidi Melby
Cajsa Zettergren
Jenny Appelqvist
Annika Börjesson
Annika Johansson

571211-3306
780414-3324
650420-3339
730604-6488
740523-3342
760418-2969
630802-4386
810210-1980

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ovanstående personer får teckningsrätt till angivna konto.
_____

8

17 mars 2008

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 mars, 2008
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39

Öppna frågor
Budgetuppföljning
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2007
Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på utredning
och familjehemsgruppen
Överenskommelse med migrationsverket om boende för ensamkommande barn
Val av ledamot till socialnämndens allmänna utskott
Förstärkt närvaro i Rödeby
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17 mars 2008

Tid och Plats

Måndagen den 17 mars kl 14.50-16.20, Ö Hamngatan 7 B

Beslutande:

Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Eva Abramsson (m)
Eva Strömqvist (s) gick 15.00 § 33-34
Ali Abu-Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Per Henriksson (sd)

Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Anna Månsson (m)
Sture Nilsson (c)
Dan Nielsen (fp)
Tony Rigestam (s)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Maria Stivén, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Per Henriksson

Justerade paragrafer

§§ 33-39

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Per Henriksson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 33
Öppna frågor
Walla Carlsson (s) ställde frågan angående det aktuella läget för
dubbeldiagnosboende, stödboende samt beroendeenheten.
Sören Trolle svarade
_____
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§ 34
Budgetuppföljning februari 2008
Socialnämndens resultat efter två månader visar – 3,5 mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -0,5 mkr. Prognosen är mycket osäker
än så länge 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar
dock uppvisa ett negativt resultat m – 3,5 mkr för år 2008. Ekonomiskt
bistånd riskerar uppvisa ett negativt resultat om . 4,0 mkr för 2008.
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till
ekonomiskt bistånd och dels av en hög nivå av externa placeringar för främst
barn men även vuxna.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 29 februari 2008
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta
åtgärder för att minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 35
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2007
Under 2007 har det inkommit 35 synpunkter eller klagomål till socialförvaltningen. Detta är 15 fler än året innan. I snitt har det kommit in 27
synpunkter/klagomål per år sedan 2002.
Huvuddelen eller 24 av klagomålen handlar om händelserna i Rödeby den
6 oktober 2007. De allra flesta har kommit som mail och några som
vanliga brev.
Några innehåller positiva kommentarer till förvaltningens agerande efter
tragedin, medan de allra flesta innehåller kritik av socialtjänstens sätt att
arbeta. Inget av dessa har föranlett någon åtgärd.
Sju av klagomålen berör FUS verksamhet och gäller missnöje med handläggning av barnavårdsutredningar, familjehemsärende och i något fall en
vårdnadsutredning. I samtliga fall har samtal hållits med den som klagat. I
ett av fallen har anmälan gjorts till JO som inte haft skäl att rikta någon
kritik. Två av klagomålen berör ekonomisektionen. Båda är anonyma och
innehåller missnöje med biståndssystemet. Ett av klagomålen var riktade
mot samtlig behandlingspersonal vid ADS samt råd och stöd. Det har inte
gått att nå anmälaren för samtal.
Även om klagomålen totalt sett är något flera än tidigare år, är antalet
klagomål riktade mot den ordinarie verksamheten (handläggning, bemötande etc) betydligt lägre. Något som i sig inte behöver var positivt.
Det kan bero på osäkerhet över hur man ska göra för att lämna synpunkter/klagomål. Sedan 2007 använder socialförvaltning samma
broschyr för sypunkter/klagomål som övriga förvaltningar och det framgår
inte lika tydligt att det handlar om synpunkter på socialförvaltningen. Det
är viktigt att broschyren finns ute i verksamheten och att handläggarna
informerar sina klienter om hur man kan lämna synpunkter/klagomål.
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten
_____
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§ 36
Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på utredning
och familjehemsgruppen
Under flera år har vi sett volymökningar när det gäller anmälningar om barn
som far illa och placeringar. Länsstyrelsen har under året gjort tillsyn och
påtalat brister och även riktat viss kritik som har resulterat i ökade krav när
det gäller handläggningen av anmälningar.
I den medarbetarenkät som gjorts 2007 framkommer det att UFG på ett
negativt sätt sticker ut när det gäller området ”arbetsbelastning”. Annette
Gladher beskriver också i sin verksamhetsberättelse en allvarlig arbetssituation för personalen med stress, hög arbetsbelastning och mycket övertid.
Detta har resulterat i stressreaktioner hos några medarbetare.
Utöver volymökningen har UFG, under året haft en hög personalomsättning
fram för allt på grund av flera föräldraledigheter (6 st. 07/08), det innebär att
idag är det fler vikarier än fast anställd personal i gruppen.
Vi har tillsatt vikarier på samtliga föräldraledigheter och vi har strävat efter
att ge så långa vikariat som det är möjligt för att tillförsäkra oss om att få
behålla våra vikarier och att få en kontinuitet i arbetet och i arbetsgruppen.
Min bedömning är att detta inte är tillräckligt för att kunna behålla kvalitén
när det gäller arbetet med anmälningar om barn som far illa.
För att omgående kunna göra något åt situationen behöver vi förstärka med
mer personal.
Som framgår av verksamhetsberättelsen har vi under 2007 utvärderat våra
ROS-hem och konstaterat att det behov som en gång fanns av tre Ros-hem
har förändrats och vi har därför avslutat två Ros-hem. Vår avsikt är att under
2008 komma fram till vad som kan ersätta de två avslutade Ros-hemmen och
för att möta de nya behov som finns.
Eftersom det idag inte finns något klart vill vi få nämndens tillåtelse att
överföra pengar motsvarande två Roshem från familjehemskontot 754 till att
förstärka på Utrednings och familjhemsgruppen med mer personal konto
752.
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Under 2007 har det blivit uppenbart att vi måste hitta ett mer långsiktigt sätt
för att lösa arbetssituationen och vi kommer i samband med budgetarbetet att
föreslå förstärkning på personalsidan för Familj och ungdomssektionen för
att långsiktigt kunna tillförsäkra en hög kvalité när det gäller arbetet med
barn och ungdomar som far illa eller befaras fara illa.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att under 2008 som en tillfällig lösning överföra 860 000:- kronor från
familjehemskontot 754 till förstärkning av personal på utrednings och
familjehemsgruppen (752).
_____
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§ 37
Överenskommelse med migrationsverket om boende för ensamkommande barn.
Tore Svensson redovisade upprättad överenskommelse daterad den
4 mars 2008.
Integrationsverket upphörde som myndighet den 1 juli 2007. Dessförinnan
sa integrationsverket upp överenskommelsen med Karlskrona kommun
beträffande grupphemmet XP. Överenskommelsen gällde under en
uppsägningstid om sex månader och gick ut den 31 december 2007.
Ansvaret för överenskommelse med kommuner om flyktingmottagande
övergick den 1 juli 2007 från integrationsverket till migrationsverket.
Migrationsverket översände under hösten 2007 förslag till ny överenskommelse med Karlskrona kommun om mottagande av ungdomar i
grupphemmet XP efter den 1 januari 2008. Ansvarig nämnd i Karlskrona
kommun för beslut om överenskommelse om boende för ensamkommande
flyktingungdomar med uppehållstillstånd är socialnämnden.
Socialförvaltningen överlämnade i december förslag till överenskommelse
med migrationsverket om verksamheten vid XP till socialnämnden.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 17 december 2007 att
godkänna förslaget till överenskommelse med Migrationsverket.
Socialnämnden beslutade vidare att överenskommelsen skall omprövas i
samband med att ställningstagande görs till migrationsverkets förfrågan
till Karlskrona kommun om överenskommelse beträffande asylsökande
ungdom.
Det förslag till överenskommelse som socialnämnden godkände gällde
åtta platser med en uppsägningstid på sex månader. Eftersom fem av de
ungdomar som är inskrivna på XP fyller 18 år under första halvåret 2008
godkändes emellertid inte förslaget till överenskommelse av Migrationsverkets beslutsfattare. Migrationsverket har istället föreslagit en överenskommelse med uppsägningstid på tre månader.
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Karlskrona kommun har således i dag ingen överenskommelse med
migrationsverket om ersättning för verksamheten vid XP. Karlskrona
kommun får, trots att ingen överenskommelse finns, alla kostnader för
ungdomarna på grupphemmet täckta. Nackdelen med att sakna
överenskommelse med migrationsverket är att det kan på lång sikt
innebära en otrygghet för kommunen. Om samtliga ungdomar skulle
försvinna från grupphemmet får kommunen ingen ersättning för sina
kostnader. Det är emellertid extremt osannolikt att en sådan situation
skulle uppkomma under den närmaste framtiden.
Socialnämnden föreslås godkänna förslag till överenskommelse med
Migrationsverket. Förslaget är identiskt med det förslag som godkändes av
socialnämnden i december med undantag för att uppsägningstiden i
överenskommelsen § 9 ändrats från sex månader till tre månader.
Förslaget avser åtta platser för boende för ungdomar under 18 år med
flyktingbakgrund som kommit till Sverige utan sina föräldrar.
Förordningen innefattar också ungdomar som fyllt 18 år om ungdomarna
får fortsatt vård vid grupphemmet.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

att

ingå överenskommelse med migrationsverket beträffande boende för
ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd i
Sverige enligt föreliggande förslag till överenskommelse

överenskommelsen skall omprövas i samband med att ställningstagande görs till migrationsverkets förfrågan till Karlskrona kommun
om överenskommelse beträffande asylsökande ungdomar.
_____
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§ 38
Val av ledamot till socialnämndens allmänna utskott
Eva Abramsson (m) föreslog Ann-Christin Karlsson (fp) som Andréas
Reinholdsons (fp) efterträdare som ledamot i allmänna utskottet.
Socialnämndens beslut
att anta Ann-Christin Karlsson (fp) som ledamot i allmänna utskottet.
_____
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§ 39
Förstärkt närvaro i Rödeby
I oktober -07 drabbades kommunen av en allvarlig och mycket tragisk
händelse. En 15 årig pojke blev ihjälskjuten och en 16-årig blev allvarligt
skadad i Rödeby. Socialnämnden beslutade omedelbart om förstärkt närvaro
i Rödeby. Tragedin visar hur viktig socialförvaltningens roll är i vårt välfärdsbygge. Det förebyggande arbetet är avgörande för hur samhället lyckas.
Ett antal åtgärder har vidtagits efter händelsen. Fältgruppen har det samlade
ansvaret för uppsökande och förebyggande insatser bland barn och
ungdomar som befinner sig i riskzonen vad gäller kriminalitet, missbruk och
andra beteenden som kan medföra att barn/ungdomen utvecklas ogynnsamt.
En extra fältsekreterare och ett lokalt kontor i området är en förutsättning för
att lyckas med uppdraget. De senaste två åren har socialförvaltningen ställts
inför en kraftigt ökat behov av insatser och har därför inte kunnat bemanna
ytterligare ett kontor inom befintliga ramar.
En utav de åtgärder som presenterats i socialnämndens internutredning kring
händelserna i Rödeby innebär att verksamheten vid socialförvaltningens
fältgrupp kommer att kvalitetsundersökas under hösten 2008 för att nämnd
och förvaltning ska få kunskap om verksamheten behöver förändras eller
utvecklas i något avseende.
De verkställda åtgärderna kring förstärkt närvaro i Rödeby uppgår till 0,5
miljoner kronor för helåret 2008. I beloppet ingår lön för 1,0 tjänst, lokal, bil
samt kommunikation. Det har bedömts och bedöms fortfarande inte vara
möjligt att omprioritera befintlig verksamhet, varför socialförvaltningen nu
föreslår socialnämnden begära medel för förstärkt närvaro i Rödeby.
Socialnämndens beslut
att hos kommunstyrelsen begära 0,5 miljoner kronor för 1,0 fältsekreterare
samt ett lokalkontor i Rödeby.
_____
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 21 april kl 14.50-16.40, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Birgitta Ståhl (m)
Eva Abramsson (m), gick 16.00 § 47
Ann-Christin Karlsson (fp)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Ola Bergqvist (s)
Per Henriksson (sd)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Anna Månsson (m)
Ingrid Trossmark (s)
Dan Damsgård (fp) 49-53
Sture Nilsson (c)
Kaj Jansson (s)
Tony Rigestam (s)
Vladimir Zunkovic (sd)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Lennart Nilsson, socialsekreterare
Maria Stivén, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Jan-Anders Lindfors

Justerade paragrafer

§§ 47-53

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Jan-Anders Lindfors

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 47
Öppna frågor
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan om missbruket med drogen GHB har ökat i
Karlskrona.
Sören Trolle svarade
_____
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan angående tidningsartikeln om gäng som
greps för flera personrån på ungdomar i helgen
Lennart Nilsson svarade
_____
Sture Nilsson (c) ställde en fråga om hur samarbetet fungera mellan
socialförvaltningen och polismyndighets narkotikaenhet.
Sören Trolle samt Lennart Nilsson svarade
_____
Birgitta Ståhl (m) vill ha lite bakgrund till varför studieresan gick till
Bologna och inte till något här i Sverige.
Göran Bohman svarade
_____
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§ 48
Budgetuppföljning mars 2008
Socialnämndens resultat efter två månader visar – 5,8 mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -1,1 mkr. Prognosen är mycket osäker
för 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar dock
uppvisa ett negativt resultat om – 4,5 mkr för år 2008. Ekonomiskt bistånd
riskerar uppvisa ett negativt resultat om - 4,0 mkr för 2008.
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till
ekonomiskt bistånd och dels av en fortsatt hög nivå av externa placeringar
för främst barn men även vuxna.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (s) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lämna
löpande information om vilka nya hushållstyper som har tillkommit nu när
det ekonomiska biståndet ökar i kommunen.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors
(s) förslag.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2008
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta
åtgärder för att minimera prognostiserat underskott, samt
att förvaltningen får i uppdrag att lämna löpande information om vilka nya
hushållstyper som har tillkommit nu när det ekonomiska biståndet ökar
i kommunen.
_____
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§ 49
Ansökan om projektstöd till konsumentverket för målgruppen unga
konsumenter/Jobbintro
Bakgrund:
Jobbintro är den del av socialförvaltningen som ansvarar för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd till unga vuxna mellan 18-25 år.
Varje ungdom ska ha hjälp efter sina behov och förutsättningar. Det
görs i samråd med varje ungdom en handlingsplan mot målet självförsörjning.
Ekonomiskt bistånd utgår normalt inte till skulder som avser annat
än de som är kopplade till det aktuella boendet.
Många av de unga vuxna som socialtjänsten möter har svårigheter
att hantera sin ekonomi och är skuldsatta och i en del fall överskuldsatta.
Projektidé:
Vi vill förebygga ohälsa och besvärlig social situation till följd av
skuld- överskuldsättning och felaktiga ekonomiska val genom att
utforma och genomföra ett program för hushållsekonomisk planering riktat till målgruppen unga vuxna som söker/är aktuella för
ekonomiskt bistånd på Jobbintro. Vi vill under ett projektår knyta en
coach med hushållsekonomisk inriktning till Jobbintro. Alla unga
vuxna som kommer till Jobbintro ska erbjudas information och
kunskap om hållbar hushållsekonomi i strukturerat program
individuellt eller i grupp och därigenom få ett redskap för att kunna
klara sin aktuella ekonomiska situation nu och i framtiden.
Syfte:
Att förebygga och förhindra skuld- överskuldsättning för målgruppen. Att genom information, kunskap och dialog om hushållsekonomi
ge förutsättningar och redskap för att hantera vardagsekonomi och
förutsättningar för goda hushållsekonomiska val nu och i framtiden.
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Mål:
- Alla unga vuxna upp till 25 år som söker ekonomiskt bistånd i
Karlskrona kommun ska erbjudas information och kunskap om
hushållsekonomisk planering.
- Projektet har som mål att nå 25 % av målgruppen till att ta del av
erbjudandet.
- Alla unga vuxna upp till 25 år som samtyckt till erbjudandet i
projektet ska genom information och kunskap om hushållsekonomi
förbättra sina möjligheter att hantera sin aktuella ekonomiska
situation och därigenom ges förutsättningar till aktiva och bra
ekonomiska val.
Projekttid:
2008-09-01- 2009-08-31
Finansiering:
Egenfinansiering Socialförvaltningen
Lönekostnad för 50 % av 1.0 tjänst under ett år

300 tkr

Sökt projektstöd
Lönekostnad 50 % av en 1,0 tjänst under ett år

300 tkr

Kostnaderna avser lönekostnad inkl arbetsgivaravgifter, övriga personalomkostnader som semesterersättning och administrativa kostnader
Telefon, data samt kontorsmaterial

20 tkr

Utvärdering

25 tkr
Summa:
Egenfinans:
Återstår sökt projektstöd:

645 tkr
– 300 tkr
345 tkr

Yrkande
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ansöka om projektstöd hos konsumentverket med ett sammanlagt belopp av 345 tkr under projekttiden 2008-09-01-2009-08-31
_____
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§ 50
Sommarpraktik 2008
Bakgrund
Socialförvaltningen har sedan drygt 10 år från kontot för ekonomiskt bistånd
bekostat verksamhet med sommarpraktik, i någon form, för studerande ungdomar.
Detta har arrangerats i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningens ekonomisektion.
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten har varit att
begränsa behovet av ekonomiskt bistånd, under sommaren, bland studerande med
studiemedel.
Sommarpraktik för studerande
Sommarpraktik riktar sig i första hand till ungdomar som studerat med studiemedel under våren och som har behov av ekonomiskt bistånd under sommaren.
Ungdomarna anvisas till sommarpraktik enligt 4 kap § 4 Socialtjänstlagen. En
ansökan om ekonomiskt bistånd med påföljande biståndsprövning föregår anvisningen. Endast ungdomar som bedöms vara berättigade till ekonomiskt bistånd
anvisas till sommarpraktiken.
Antalet ungdomar som anvisades sommarpraktik har utvecklats på följande sätt de
senaste åren:
2000
26 st

2001
14 st

2002
13 st

2003
11 st

2004
22 st

2005
12 st

2006
9 st

2007
7 st

Behovet av sommarpraktik har minskat. Behovet av praktik avspeglar situationen
på arbetsmarknaden. Om det blir lättare för ungdomar att få anställningar under
sommaren minskar behovet av sommarpraktik.
Verksamheten sommarpraktik har riktat sig till ungdomar som har studiemedel
under våren och som har studieuppehåll under sommaren. De senaste åren har
ungdomarna haft sommarpraktik 4 – 6 veckor. Sommarpraktikanterna har fått
arbetspraktik vid arbetsmarknadsenhetens verksamheter eller vid kommunens
förvaltningar.
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Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande, som inte
fått arbete under sommaren, passivt uppbär ekonomiskt bistånd under sommaren.
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska
behovet av ekonomiskt bistånd bland studerande ungdomar under ferier.
Arbetsmarknadsenheten har tidigare år uppskattat sina kostnader för att ordna
sommarpraktik till högst 10 000 kronor.
Arbetsmarkandsenheten är positiv till medverkan kring sommarpraktik även 2008.
Ett antagande från socialförvaltningen är att 2008 bör ligga i samma nivå som år
förra sommaren det vill säga högst 10 000 kronor.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ge socialförvaltningens ekonomisektion uppdraget att i samarbete med
arbetsmarknadsenheten ordna sommarpraktik för studerande under sommaren
2008
att kostnaden för sommarpraktik med högst 10 000 kronor tas från kontot för
ekonomiskt bistånd (verksamhet 750)
_____
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§ 51
Feriearbete Karlskrona kommun 2008
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
Verksamhetens innehåll
Vår tanke är att arbetsplatserna kommer att vara inom olika delar av kommunen.
Det kommer att röra sig om arbete inom kommunal verksamhet, privata sektorn
samt inom föreningslivet.
Sysselsättningen kommer att vara under högst en fyraveckors period per ungdom.
Arbetstiden planeras att vara under dagtid och ungdomarna kommer att maximalt
erhålla en ersättning för sju timmars arbetsdag. I tid tillkommer obetald lunchtid.
Verksamheten kommer att vända sig till både pojkar och flickor.

21 april 2008

10

Förslag till finansiering av feriearbeten
Löner: totalt 35 ungdomar
35 kr/h x 7 h = 245 kr/dag/ungdom
245 kr x 20 dagar = 4.900 kr/ungdom
Semesterersättning tillkommer med 12 %,
d.v.s. 4.900 kr x 1,12 = 5.488 kr/ungdom
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 40 %,
d.v.s. 5.488 kr x 1,40 = total kostnad 7.683 kr/ungdom
total kostnad: 7.683 kr x 35 platser = 268.912 kr
OBS denna beräkning baserar sig på maximala lönekostnader för ungdomarna. Av
tidigare års erfarenheter så finns det goda skäl att tro att alla ungdomar inte
kommer att ha full närvaro under alla dagar på grund av t.ex. sjukdom eller annan
frånvaro.
Förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anordna feriearbete i kommunen.
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever.
att anslå 268 912 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen.
att kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt
belastar kontot 750, socialbidrag.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (s) samt Eva Strömqvist (s), Ali Abu-Iseifan (s), Ola Bergqvist (s) samt Ingrid Trossmark (s) yrkar att ersättningen för ungdom höjs till 40 kr
i timmen. Anslaget blir då 313 438 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen.
I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för diskussion i grupperna innan beslut
fattas.
Yrkande
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande.
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Socialnämnden beslutade således
att anordna feriearbete i kommunen.
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever.
att anslå 313 438 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen.
att kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt
belastar kontot 750, socialbidrag.
_____
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§ 52
Utvärdering av projekt – utveckling av öppenvårdsarbete riktat mot
barn och ungdomar som missbrukar droger (inkl. dopingpreparat) eller
befinner sig i riskzonen för detta.
Socialnämnden beslutade 2006-04-24 att ansöka om utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen för att förbättra insatserna för unga missbrukare. Projektarbetet
startade 2007-01-01, och avslutades 2007-12-31. Då projektåret är avslutat skall en
extern utvärdering av verksamheten sändas till Länsstyrelsen. Arbetet med målgruppen fortskrider sedan årsskiftet 07/08 inom förvaltningens ordinarie verksamhet.
Utvärderingen har genomförts av fil dr Gunilla Ingestad, utredare på barn- och
ungdomsförvaltningen. Slutsatsen av utvärderingen är att projektet skapat en
process och att man redan efter det första projektåret kan utläsa en hög grad av
måluppfyllelse utifrån de redovisade projektmålen. Sammantaget kan man också,
bland både delaktiga i och berörda av projektet, utläsa en i stort sett total uppslutning kring det som är projektets grundtanke, d.v.s. behovet av att stärka både
omfattning och samordning av insatser för ungdomar i riskzonen att utveckla
missbruksproblem. Såväl idé- som innehållsmässigt stämmer projektet väl överens
med såväl Socialstyrelsens riktlinjer (2007) som Karlskrona kommuns nyligen
fastställda handlingsplan för drogförebyggande arbete (Kf 2007-08-30). Det
arbetssätt som utvecklas genom projektet kan även sägas ligga i linje med aktuella
forskningsresultat på området.
Socialnämndens beslut
att godkänna utvärderingen av ”Projekt för att utveckla öppenvårdsarbete riktat
mot barn och ungdomar som missbrukar droger (inkl. dopingpreparat) eller
befinner sig i riskzonen för detta”, samt
att tillsända länsstyrelsen utvärderingen.
_____
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§ 53
Rapport över vidtagna åtgärder på grupphemmet XP
Christine Held redovisade upprättat rapport daterad den 26 mars 2008.
Bakgrund
Sommaren 2007 inkom en anonym anmälan till Länsstyrelsen om brister på
grupphemmet för ensamkommande flyktingbarn. De brister som togs upp i
den anonyma anmälan var:
1. Ledningen 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.
Hösten 2007 gjordes en utredning om förhållandena på grupphemmet XP
som i december redovisades för socialnämnden i utredningen konstaterades
att:
1. Arbetsledarfunktionen skulle ses över och nödvändiga åtgärder vidtas
2. Att regler och riktlinjer ska implementeras hos personalen
Utredningen lämnades därefter till Länsstyrelsen
Vidtagna åtgärder
För att styra upp ledningsfunktionen på grupphemmet XP tillsattes i januari
2008 Annette Hansson som föreståndare. Annette Hansson har flera års
erfarenhet som föreståndare för Ungbo och Roslund. Annetts uppdrag var att
fungera som föreståndare under tiden januari till maj och vidta de åtgärder
som behövdes för att grupphemmet XP ska vara en bra fungerande verksamhet. Efter maj ska en ny föreståndare utses.
I Annettes uppdrag har ingått att implementera regler och riktlinjer och att
personalen ska arbeta mot gemensamma mål. Att se över personalens
arbetstider och schema och att föra en dialog om förhållningssätt mot
ungdomarna.
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I mars gjordes en avstämning med Annette Hansson som kan konstatera att
det efter några justeringar fungerar mycket bra på Grupphemmet XP.
Implementeringen av gemensamma regler och riktlinjer har påbörjats och en
heldag i april finns inbokad för att ägna åt detta.
Bedömning
I samband med att anmälan kom till personalens kännedom och den utredning som då gjordes, påbörjades en process hos personalen. En process som
på ett positivt sätt har förändrat förhållningssätt och viljan till förändring var
stor när Annette Hansson tillträdde som tillfälligt förordnad föreståndare. De
socialsekreterare som ansvarar för ungdomarnas placering på grupphemmet
XP bekräftar att det idag fungerar mycket bra och att man ser en tydlig
förändring.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

ställa sig bakom de vidtagna åtgärderna

att ovanstående rapport lämnas till Länsstyrelsen.
_____
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______________________
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§ 60
Öppna frågor
Eva Abramsson (m) ställde frågan angående en tidningsartikel före Valborg
angående att idrott- och fritidsförvaltningen tänkte ordna ett drogfritt
arrangemang i Vedebyhallen. Var det många ungdomar där?
Jesper Björnsson svarade
_____
Walla Carlsson (s) ställde frågan på hur lång väntetid det är för att få komma
till ekonomisektionens mottagningsgrupp.
Margaretha Jansson svarade
_____
Jan-Anders Lindfors (s) ställde frågan angående knivslagsmålet utanför
Wachtmeister.
Sören Trolle svarade
_____
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§ 61
Delårsbokslut april 2008
Socialnämndens resultat efter fyra månader visar – 10,0 mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -1,6 mkr. Prognosen är fortfarande
osäker för 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar
dock uppvisa ett negativt resultat om – 6,0 mkr för år 2008. Ekonomiskt
bistånd riskerar uppvisa ett negativt resultat om - 6,0 mkr för 2008.
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till
ekonomiskt bistånd dels av en fortsatt hög nivå av externa placeringar för
främst barn men även vuxna.
Socialnämndens ram uppgår till 127,8 Mkr för 2008 inkl ramjusteringen för
stödboendet samt boendet för personer med dubbeldiagnos med 1 Mkr och
tekniska kompensationer för kostnadsökning av hyror och löner mm.
Eva-Britt Norrman redovisade personal nyckeltal. En jämförelse mellan åren
2006, 2007 och 2008 vad avser det första tertialet
Yrkande
Ordförande Ingrid Hermansson (c) yrkar en tilläggsattsats enligt följande:
att ge sektionschefen för Familj- och ungdomsektionen samt sektionschefen för Alkohol- och drogsektionen i uppdrag att se om det går att minska
antalet externa placeringar samt ta fram en konsekvens analys till augusti
månad.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om ovanstående tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslutade således
att anta delårsbokslut med prognos per den 30 april 2008 samt personal
nyckeltal
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta
åtgärder för att minimera prognostiserat underskott, samt
att ge sektionschefen för Familj- och ungdomsektionen samt sektionschefen för Alkohol- och drogsektionen i uppdrag att se om det går att
minska antalet externa placeringar samt ta fram en konsekvens analys
till augusti månad.
_____
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§ 62
Fördelning av föreningsbidrag för år 2008
Socialnämnden har i 2008 års budget 1 020 000 kronor att fördela
till föreningar med social verksamhet. 11 föreningar har ansökt om
föreningsbidrag alternativt tillgång till lokal till en sammanlagd
kostnad om 1 139 475 kronor
Förvaltningens förslag att fördela 892 220 kronor till föreningar enligt
nedanstående förslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fria Sällskapet Länkarna
Anonyma alkoholister /AA
12-stegsverksamhet
Verdandi Pantern
Tjej/ kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
Mansjouren i Blekinge
BRIS
RFSL Brottsofferjour

Lokalkostnad max
Lokalkostnad max

Totalt

136 000:25 608:62 132:87 000:373 980:90 000:2 500:40 000:65 000:10 000:0:892 220:-

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på
verksamheten föreningsbidrag
Yrkande
1. Ann-Christin Karlsson (fp) yrkar att bidraget till föreningen nr 10 Bris
ökas med 10.000:- samt att man minskar bidraget med 10.000:- till
föreningen nr 4 Verdandi Pantern i övrigt bifall till förvaltningens
förslag.
2.

Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Avslag
till Ann-Christin Karlssons (fp) yrkande.

3.

Eva Abramsson (m) yrkar att bidraget till föreningen nr 9 Mansjouren
i Blekinge skall utbetalas vid två tillfällen, varav den andra utbetalningen skall föregås av en uppföljning av verksamheten. I övrigt bifall
till förvaltningens förslag.
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4.

Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Ann-Christin Karlssons yrkande samt
bifall till Eva Abramsson yrkande.

5.

Per Henriksson (sd) yrkar att bidraget till föreningen nr 10 Bris ökas
med 10.000:- ökningen tas från återstående medel. I övrigt bifall till
förvaltningens förslag.

Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om bidragen till följande
föreningar:
1. Fria Sällskapet Länkarna
136 000:2. Anonyma alkoholister /AA
Lokalkostnad max
25 608:3. 12-stegsverksamhet
Lokalkostnad max
62 132:5. Tjej/ kvinnojouren Frideborg
373 980:6. Brottsofferjouren Boj
90 000:7. AC-sydöst
2 500:8. FMN
40 000:11. RFSL Brottsofferjour
0:Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag angående föreningen nr 10 Bris och Ann-Christin Karlssons (fp) yrkande angående
nr 10 Bris och fann Ann-Christin Karlssons yrkande antaget.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder AnnChristin Karlssons yrkande röstar nej. Vid votering avgavs 5 ja-röster
och 6 nej-röster

C
S
M
M
FP
S
S
SD
M
S
S

Namn
Ledamöter
Ingrid Hermansson, ordf.
Jan-Anders Lindfors,
Birgitta Ståhl
Eva Abramsson
Ann-Christin Karlsson
Eva Strömqvist
Walla Carlsson
Per Henriksson
Tj ersättare
Anna Månsson
Ingrid Trossmark
Kaj Jansson

OMRÖSTNING
JA
Nej
Avstår
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

6
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Ordförande ställde därefter proposition på Eva Abramssons (m) yrkande
angående att bidraget till föreningen nr 9 Mansjouren i Blekinge och
förvaltningens förslag och fann Eva Abramssons yrkande antaget.
Ordförande ställde proposition på Ann-Christin Karlssons yrkande
angående bidraget till föreningen nr 10 Bris och Per Henrikssons (sd)
yrkande.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
Den som stöder Ann-Christin Karlssons förslag röstar ja. Den som
stöder Per Henrikssons yrkande röstar nej. Vid votering avgavs 5 jaröster och 1 nej-röster samt 5 avstår.

C
S
M
M
FP
S
S
SD
M
S
S

Namn
Ledamöter
Ingrid Hermansson, ordf.
Jan-Anders Lindfors,
Birgitta Ståhl
Eva Abramsson
Ann-Christin Karlsson
Eva Strömqvist
Walla Carlsson
Per Henriksson
Tj ersättare
Anna Månsson
Ingrid Trossmark
Kaj Jansson

JA
x

OMRÖSTNING
Nej
Avstår
x

x
x
x
x
x
x
x

5

1

x
x
5
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Socialnämnden beslutade således
att fördela 892 220 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fria Sällskapet Länkarna
Anonyma alkoholister /AA
12-stegsverksamhet
Verdandi Pantern
Tjej/ kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
Mansjouren i Blekinge
BRIS
RFSL Brottsofferjour

Lokalkostnad max
Lokalkostnad max

Totalt

136 000:25 608:62 132:77 000:373 980:90 000:2 500:40 000:65 000:20 000:0:892 220:-

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på
verksamheten föreningsbidrag, samt
att bidraget till föreningen nr 9 Mansjouren i Blekinge skall utbetalas vid
två tillfällen, varav den andra utbetalningen skall föregås av en uppföljning av verksamheten.
_____
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§ 63
Yttrande över förslag om utredning avseende serviceförvaltning
Anders Nordberg redovisade upprättat yttrande daterat den 5 maj 2008.
Bakgrund
Socialnämnden har ombetts yttra sig över förslag framtagit av kommunledningsförvaltningen avseende inrättandet av en serviceförvaltning i Karlskrona kommun.
Uppdrag och direktiv gavs av kommunstyrelsen 2007-11-06 till kommunchefen, att utreda och lämna förslag samt planera för inrättandet av en
serviceförvaltning från den 1 juli 2008. Efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande har tidpunkten för inrättandet flyttats till hösten 2008.
Utredningen har föredragits vid kommunstyrelsens sammanträde
2008-04-08, varvid man beslöt att tillstyrka förslaget att inrätta en serviceförvaltning från och med 2008-10-01, samt att rekrytera en förvaltningschef
till serviceförvaltningen.
Följande tillägg togs dessutom till beslutet, ”att remittera förslaget till
kommunens samtliga bolag med uppdrag att senast den 31 maj 2008
återkomma med förslag på verksamheter som kan utföras alternativt
överföras till den föreslagna serviceförvaltningen.”
Efter remissomgång hos nämnderna och bolagen ska ett sammanvägt förslag
lämnas in till kommunfullmäktige för beslut i augusti 2008.
Sammanfattning av förslaget
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en serviceförvaltning inrättas i
kommunen för att kunna göra effektiviseringar och kvalitetsförbättringar av nedan
beskrivna stödverksamheter och administration.
Utredningen förutsätter att serviceförvaltningen politiskt kommer att lyda under
kommunstyrelsen.
En förvaltningschef ska tidigt tillsättas i den fortsatta processen. Denne ska vara
med och utforma förslaget på organisation och informera om processen i sig och
förvaltningens nya organisation.
Enligt förslaget kommer den nya serviceförvaltningen att kunna uppgå till 300
årsarbetare med en total omsättning om 250 mkr per år.
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Inrättandet av en serviceförvaltning kommer att kräva en omfördelning av
ekonomiska medel. De resurser som överförs till serviceförvaltningen måste
regleras med en motsvarande minskning av budgeten för övriga berörda
nämnder/förvaltningar.
Minskad sårbarhet, högre kvalitet, bättre styrning och lägre kostnader är fördelarna
med en serviceförvaltning. I vissa delar kan också en bättre fysisk arbetsmiljö
förväntas. Nackdelarna som berörd personal kan uppleva är, förändrade arbetsuppgifter, ny organisationstillhörighet och ny arbetsledning. Detta i sin tur kan
påverka den psykosociala arbetsmiljön. Vidare behöver en centralisering av arbetsuppgifterna inte alltid leda till lägre kostnader. Likaså kan mindre närhet till verksamheten medföra minskad möjlighet till flexibilitet och individuella anpassningar, allt enligt utredarna.
Dessutom konstaterar utredningen avseende konsekvenser i arbetsmiljön för
berörda av förslaget, ”att detta rör endast inrättandet av en serviceförvaltning.
Senare i processen får förslaget på innehåll hanteras i enlighet med samverkansavtalet och konsekvensbeskrivas när förändringarna blir aktuella.”
Följande verksamheter har föreslagits ingå i en ny serviceförvaltning:
1. Avdelning för konsult och service
2. Gemensam kostenhet
3. Gemensam organisation för leasingbilar, transporter och fordonshantering
4. Tryckeri och posthantering
5. Löne- och ekonomihantering
Förvaltningens förslag till beslut
att socialnämnden lämnar bifogade synpunkter kring hur socialförvaltningen
påverkas av förslaget till serviceförvaltning.
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) ställer sig bakom förslaget.
Socialnämndens beslut
att socialnämnden lämnar bifogade synpunkter kring hur socialförvaltningen
påverkas av förslaget till serviceförvaltning.
_____
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§ 64
Årsredovisning för donationsfonderna 2007
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för
donationsfonderna:
Major John Jeanssons donationsfond
Martin Thunells stiftelse
Familjen Westrings donationsfond
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder
_____
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§ 65
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för förlängning av
projekt ”Barnsamordnare”
Inledning
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit socialnämnden att söka utvecklingsmedel till bland annat tidiga insatser.
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 utsatt miljöer och där barnet kan visa svårigheter i till exempel
sociala relationer, aggressivitet och utagerande beteende.
Bakgrund till projektet
Projekt ”Barnsamordnare” startade 2007-10-16 med målsättning att uppmärksamma barn till föräldrar med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller barn som
lever i andra utsatta miljöer samt att utveckla gruppverksamhet för barn i syfte att
ge barnet ett forum att dela sina erfarenheter med andra barn. Projektets mål är
även att utveckla former för samverkan i syfte att skapa kontinuitet och delaktighet
kring gruppverksamhet för barn.
Två socialsekreterare arbetar vardera 50 % i projektet. Barnsamordnarna arbetar
parallellt med att uppmärksamma barns behov, informera om gruppverksamhet
samt skapa nätverk kring gruppverksamhet för barn. Tre grupper har startat, två
Ankaret-grupper och en grupp för social träning där sex pojkar deltar. När det
gäller barn till föräldrar med psykisk ohälsa pågår träffar med representanter från
barnpsykiatrin (BUP). Även om vi ser ett behov av gruppverksamhet för dessa
barn har rekryteringen ”lagts på is” då det är viktigt att samtalen med BUP om
ansvar, gruppledare mm får ta den tid det behöver. Att skapa nätverk och samverkan kring gruppverksamhet är en process som behöver tid, varför vi ser ett
behov av förlänga projektet med ett år. Under det andra projektåret beräknas
barnsamordnarinsatsen uppgå till 75 % då arbetsuppgifterna efterhand ska
inrymmas i ordinarie arbetsuppgifter.
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Syfte och mål med den planerade verksamheten
Genom särskild barnsamordnare på Råd och Stödgruppen vill det fortsatta
projektet
§ synliggöra barn till föräldrar med missbruksproblem eller med psykisk ohälsa,
med särskilt fokus på barn med invandrarbakgrund och barn som är placerade i
familjehem.
§ finna former för gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.
§ genom samverkan finna former för kontinuerlig rekrytering av barn till
gruppverksamhet, knyta gruppledare till verksamheten samt förankra
verksamheten.
§ sprida kunskap om gruppverksamhet för barn samt nyttan av denna genom
såväl allmän information som genom att ha en handledande roll för personal i
enskilda samtal med barn.
§ utbyta erfarenheter med andra kommuner när det gäller gruppverksamhet för
barn
Projektets tidsplan
Projektet förlängs 2008-10-16 till 2009-10-15.
Utvärdering
Två externa utvärderare följer projektet i en processutvärdering. Barnsamordnarna
dokumenterar sitt arbete och lämnar regelbundet detta till utvärderarna. Denna
dokumentation följs sedan upp i gemensamma möten med utvärderarna, de båda
barnsamordnarna samt 1:e socialsekreterare. Utvärderarens roll är såväl att granska
projektets utveckling som att aktivt bidra i en självreflekterande process.
Budget
Lönekostnad för 0,75 tjänst
Studiebesök samt utbildning 2 gruppledare
Kostnad för utvärdering
Informationsmaterial
Summa

345 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
405 000 kr

Egen finansiering
Sökt belopp

202 500 kr
202 500 kr

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till tidiga insatser för barn för
perioden 2008-10-16 – 2009-10-15 med 202 500 kronor.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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§ 66
Ansökan om medel för att utveckla och samordna öppenvårdsarbete riktat
mot barn och ungdom under 18 år med missbruksproblem, och deras
familjer
Inledning
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit socialnämnden att söka utvecklingsmedel
till förebyggande och tidiga insatser.
Projektets målgrupp
Projektets målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som påbörjat ett missbruk
av droger, eller allvarligt befinner sig i riskzonen för detta, då de rör sig i en
umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet vänder sig i lika stor grad till
dessa barn och ungdomars familj och övriga nätverk.
Mål för den planerade verksamheten
Projektet har som mål
• att utveckla bättre och mer skräddarsydda metoder för tidiga insatser
gentemot målgruppen
• att utveckla arbetet med föräldrar och nätverk till ungdomar med
missbruksproblem, så att förändring går att nå i hemmiljön, eller så nära den
som möjligt.
• att samordna arbetet så att insatserna präglas av helhetssyn på
barnet/ungdomens liv
• att stärka samverkan inom och utom förvaltningen utifrån ovanstående mål
Förväntade resultat av projektet
Genom projektet ska ungdomar och deras familjer kunna erbjudas en mer
individanpassad och mer intensiv hjälp, av högre kvalitet, i ett tidigare skede mot
missbruksproblematiken än vad som är möjligt idag.
Projektet förväntas också innebära ytterligare förstärkt samverkan både internt och
externt.
Projektets förväntade resultat kommer att införlivas i socialförvaltningens
ordinarie verksamhet och bidra till ökad kvalitet i arbetet med tidiga insatser för
missbrukande ungdomar och deras familjer.
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Tidsplan
Projektet beräknas starta 2008-09-01 och drivas ett år i taget med möjlighet till
förlängning.
Budget
Löner 2,0 tjänst, inkl. OB-kostnader
875 000:Utbildning Haschavvänjningsprogrammet
25 000:ART
30 000:Lösningsfokuserat arbete
10 000:Handledning
25 000:Utvärdering
35 000:Summa
1 000 000:-

= totalkostnad
(exkl OH-kostnader)

Egen finansiering
50 % av verksamhet
500 000:(Tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader)
Sökta utvecklingsmedel (exklusive OH- och
lokalkostnader)

500 000:-

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till
förebyggande insatser och tidiga insatser, för att utveckla och samordna
öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar under 18 år med missbruksproblem, och deras familjer, för perioden 2008-09-01—2009-08-31
med 500 000 kronor samt att egenfinansiering sker med motsvarande belopp
(exklusive OH-kostnader)
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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Kopia till
CR
Socialstyrelsen

§ 67
Svar till socialstyrelsen på remiss: Förslag till handbok om krisberedskap
inom socialtjänstens område.
Jesper Björnsson redovisade svar till socialstyrelsen på remiss daterad den 19 maj
2008.
Bakgrund
Socialstyrelsen har översänt remissutgåva av handbok om Krisberedskap inom
socialtjänstens område. Som ett komplement till handboken kommer också att
publiceras rapporten Krisstöd vid allvarlig händelse – ett underlag från experter.
Dessa publikationer är tänkta att ersätta Socialstyrelsens allmänna råd, Psykiskt
och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (1991:2, rev. 1996)
samt riktlinjerna Socialtjänstens beredskap för särskilda händelser (2002).
Socialstyrelsen har bett om synpunkter och bedömning av remissutgåvan senast
12 maj 2008, vilket efter telefonsamtal från utredaren förlängdes till 19 maj. Man
är särskilt intresserad av synpunkter kring handbokens detaljeringsgrad och
användbarhet.
Då ’Socialtjänstens områden’ i handboken förutom individ- och familjeomsorg,
även omfattar kommunens ansvar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta
personer, personer med stöd och service jml LSS, samt kommunal sjukvård, har
utredaren, via respektive förvaltningsledning, inhämtat synpunkter från Inger
Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, äldreförvaltningen och Inge
Boman, utredare, handikappförvaltningen, som tillfogats remissvaret.
Sammanfattning
• Utredaren finner att handboken har ett mycket gott och positivt
kunskapsunderlag att erbjuda, men även att följande synpunkter bör beaktas:
• Bedömningen försvåras av att den rapport som tillsammans med handboken
ska göra det samlade kunskapsunderlaget på området ännu inte presenterats.
Utredaren ifrågasätter även lämpligheten i denna uppdelning och menar att ett
mer omfattande dokument troligen skulle vara mer lättanvändbart, eftersom det
skulle ge ett bättre helhetsgrepp.
• Dispositionen och strukturen i handboken bör omarbetas för att bli mer
lättöverskådlig och användbar enligt utgivarens målsättning att ge vägledning
för krisberedskapsarbetet i faserna före, under och efter en allvarlig händelse.
• Diskussionen kring POSOM-begreppet bör utvidgas och avslutas med en
generell rekommendation.

19 maj 2008

Socialnämndens beslut
att avge ovanstående remissvar till socialstyrelsen
_____
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 16 juni kl 14.30-15.55, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Birgitta Ståhl (m), gick 15.35 § 74-78
Eva Abramsson (m)
Ann-Christin Karlsson (fp)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Per Henriksson (sd)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Sven Wallfors (m)
Dan Damsgård (fp) § 79-81
Ingrid Trossmark (s)
Sture Nilsson (c)
Kaj Jansson (s)
Tony Rigestam (s)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Maria Stivén, ekonom
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Eva Abramsson

Justerade paragrafer

§§ 74-81

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Eva Abramsson
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens

3

16 juni 2008

§ 74
Öppna frågor
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur kvällarna sett ut vid skolexamen.
Jesper Björnsson svarade
_____
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§ 75
Budgetuppföljning maj 2008
Socialnämndens resultat efter fem månader visar – 12,3 mkr. Resultatet för
motsvarande period föregående år var -2,7 mkr. Prognosen är fortfarande
osäker för 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar
dock uppvisa ett negativt resultat om – 6,0 mkr för år 2008. Ekonomiskt
bistånd riskerar uppvisa ett negativt resultat om - 6,0 mkr för 2008.
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till
ekonomiskt bistånd dels av en fortsatt hög nivå av externa placeringar för
främst barn men även vuxna.
Socialnämndens ram uppgår till 127,8 Mkr för 2008 inkl ramjusteringen för
stödboendet samt boendet för personer med dubbeldiagnos med 1 Mkr och
tekniska kompensationer för kostnadsökning av hyror och löner mm.
Socialnämndens beslut
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 maj 2008
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta
åtgärder för att minimera prognostiserat underskott, samt
_____
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§ 76
Inför budget år 2009 och plan för åren 2010 och 2011
Maria Stivén redovisade upprättat förslag till budget år 2009 och plan för
åren 2010 och 2011.
Ärendet kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde den 25
augusti 2008.
Informationen togs till protokollet
_____
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§ 76a
Medborgarkontrakt/ Kvalitetsdeklaration för socialförvaltningen
Kommunfullmäktige biföll 2007-06-20 Bo Löfgrens (fp) motion om medborgarkontrakt och att dessa ska tas fram av berörda nämnder/förvaltningar
senast till den 1 juli 2008.
Syftet med medborgarkontrakt är att medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa
krav på den kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen
lämnar om kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgarkontraktet de allmänheten större kunskap om och inflytande över den kommunala
servicen.
En arbetsgrupp med representanter för alla förvaltningar har sedan hösten 2007
träffats för att arbeta fram förslag. I arbetsgruppen har beteckningen medborgarkontrakt diskuterats och uppfattningen har varit att beteckningen kvalitetsdeklaration bättre beskriver vad det handlar om.
2001 var samtlig personal vid socialförvaltningen delaktig i att ta fram en
tjänstegaranti. Denna antogs av Socialnämnden i november 2001.
Denna skrivning är fortfarande aktuell och ger en bra beskrivning på vad
kommuninnevånarna kan förvänta sig vid kontakt med socialförvaltningens
personal.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta förslag till kvalitetsdeklaration
_____
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§ 77
Angående beslut om delegeringsordning
Socialförvaltningen anmäler härmed till socialnämnden gällande
delegeringsordning. Enligt den arbetsordning som gäller för socialnämnden
delegerar nämnden till socialchefen i samtliga ärenden som kan delegeras till
tjänstemän. Socialchefen vidaredelegerar sedan beslutanderätten till lämplig nivå.
Följande ändringar har genomförts sedan föregående år.
Sol 11 kap 1 §

Beslut om att utredning ska inledas behöver inte längre
fattas då någon har ansökt. I delegeringsordningen har
skrivits in att beslut om att inleda utredning endast ska
fattas då behov aktualiserats på annat sätt än genom
ansökan.

Sol 4 kap 1 §

Beslut om ekonomiskt bistånd som behövs för att den
enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå har höjts från
max 25 % av basbeloppet till max 50 % av basbeloppet

Sol 4 kap 1 §

Beslut om kostnader i samband med utredning angående
barn- max 10 % av basbeloppet har lagts på sektionschefen
FUS

Sol 4 kap 1 §

Beslut om placering samt ersättning till familje/feriehem/kontaktfamiljer/kontaktpersoner för vuxna
missbrukare har lagts på sektionschefen på ADS

Sol 4 kap 1 §

Beslut om placering av vuxna missbrukare på egen
institution. Har lagts på socialsekreterare ADS

Sol 4 kap 1 §

Beslut om ekonomiskt bistånd till uppehälle och boende
har getts till sociala beredskapen

Sol 11 kap 1 §

Beslut om att inleda utredning jml sol och LVM har getts
till sociala LVM § 7 beredskapen

I övrigt har smärre redaktionella ändringar gjorts. Därutöver har i ett par fall
beslutanderätt som tidigare av misstag fallit bort återförts till förteckningen.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt
socialtjänstlagarna, alkohollagen samt andra i delegationsordningen angivna
lagar och förordningar
att till socialchefen delegera rätten att besluta i samtliga ärenden som kan
delegeras till tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå
att till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer enligt
bifogad delegeringsordning
_____
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§ 78
Upphandling av familjerådgivningen
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda familjerådgivning för dem så begär sådan. ”Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det”. (socialtjänstlagen 5
kap 3 §).
Socialnämndens avtal med Svenska Kyrkan om samverkan beträffande
familjerådgivning går ut vid årsskiftet. Socialförvaltningen har gått ut med
anbudsförfrågan med syftet att en ny upphandling skall genomföras om
familjerådgivning från årsskiftet. Anbudet gäller familjerådgivning i två år
med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Socialförvaltningen kan
emellertid inte ännu presentera förslag om avtal. Socialförvaltningen
föreslår därför att socialnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att
besluta om avtal om familjerådgivning.
Förvaltningens förslag till beslut
att ge socialnämndens ordförande i uppdrag att besluta om avtal om
familjerådgivning.
Yrkande
Eva Strömqvist (s) yrkar följande ändrings yrkande att socialnämndens
presidier ges i uppdrag att besluta om avtal om familjerådgivning.
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Eva Strömqvist yrkande.
Proposition
Ordförande ställde förvaltningens förslag mot Eva Strömqvist yrkande och
fann Eva Strömqvist yrkande antaget.
Socialnämnden beslutade således
att ge socialnämndens presidier i uppdrag att besluta om avtal om
familjerådgivning.
_____
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Kopia till
16/6-08
Socialdepartementet
CR

Dnr: 2008.122.754

§ 79
Yttrande över Departementspromemoria – Värdesäkring av
riksnormen (Ds 2008:29). Dnr: S2008/3779/TS
Socialdepartementet har lämnat tillfälle för socialnämnden i Karlskrona att
inkomma med yttrande över departementspromemoria Värdesäkring av
riksnormen.
Förslag till yttrande
En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har analyserat alternativa sätt att
värdesäkra det ekonomiska bistånd som ges enligt socialtjänstlagen.
Arbetsgruppen föreslår i en departementspromemoria ändring i socialtjänstlagen 4 kapitlet 3 §. Enligt gällande socialtjänstlag beräknas riksnormen ”på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion”. Riksnormen föreslås fortsättningsvis anges i
procent av det prisbasbelopp som finns i lagen om allmän försäkring.
Regeringskansliet har lämnat tillfälle för remissinsatser att lämna
synpunkter.
Begreppet skälig levnadsnivå används vid beräkning av flera olika stödformer i det svenska trygghetssystemet. Arbetsgruppens förslag att riksnormen ska knytas till prisbasbeloppet innebär att det ekonomiska biståndet värdesäkras på samma sätt som andra stödformer som använder
begreppet ”skälig levnadsnivå” som utgångspunkt för nivån.
Socialnämnden i Karlskrona ser, liksom arbetsgruppen, ett värde i att
ökad enhetlig skapas mellan de olika system som använder ”skälig
levnadsnivå” som ett begrepp för att bestämma nivån för ekonomiska
stödet.
Med det nuvarande systemet blir riksnormen för det kommande året
offentligt endast kort tid före årsskiftet. Socialnämnden i Karlskrona
instämmer i att detta ger mycket dåliga planeringsförutsättningar.
Socialnämnden välkomnar därför ett system som bestämmer förändringar i riksnormen tidigare än i dag.
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I departementspromemorian påpekas att en nackdel med att knyta riksnormen till prisbasbeloppet kan vara att träffsäkerheten minskas, det vill
säga att utvecklingen inte tillräckligt väl speglar de specifika förändringarna för de kostnadsposter som ingår i riksnormen. Som exempel
nämns den kraftiga påverkan på KPI och därmed prisbasbeloppet som
ökade boendekostnader fick i början av 1990-talet. Arbetsgruppen menar
att den penning- och inflationspolitik som förs i dag ger mindre risk för
oförutserbara svängningar i KPI.
Det kan, enligt socialnämndens uppfattning, också framöver finnas risker
för stora förändringar i kostnadsläget i kostnadsposter som ingår i KPI,
men som inte bör påverka riksnormen. Exempelvis talas allmänt om
risken för ordentliga höjningar av priset på drivmedel. Socialnämnden
ser det därför som angeläget att uppföljningar av utvecklingen av riksnormen görs regelbundet.
En nackdel med att knyta riksnormen till basbeloppet är att förändringar
i konsumtionsmönstret inte får samma genomslag som i det nuvarande
systemet. Arbetsgruppen vill därför komplettera en löpande indexering
av riksnormen med regelbundna uppföljningar. Arbetsgruppen menar att
uppföljningar var tredje år är lämpligt.
Med tanke på den snabba samhällsutvecklingen finns risk att uppföljning
av nivån för riksnormen var tredje år inte är tillräckligt ofta.
Socialnämnden menar därför att möjlighet till uppföljning med kortare
intervall bör finnas.
Enligt departementspromemorian har regeringen för avsikt att i riksnormen införa en ny åldersgrupp, skolungdomar i åldersgruppen 18 – 20
år som föräldrarna har försörjningsplikt för. Socialnämnden välkomnar
att klarhet därmed skapas om vilken nivå på biståndet för denna grupp
som fortsättningsvis skall gälla.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna förslag till yttrande.
att paragrafen omedelbart justeras
_____
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§ 80
Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för ungdomar som
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.
Bakgrund
Karlskrona kommun har tidigare sökt och beviljats medel för arbete med
förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat
våld. En samverkansgrupp med socialtjänst, polis och skola har bildats och har
bland annat tagit fram en handlingsplan.
Denna samverkansgrupp kommer att fortsätta arbeta kring frågor som rör
hedersrelaterat arbete i akuta lägen och i förebyggande/konsulterande form.
Arbetet med hedersproblematiken görs idag inom befintliga ramar med medel från
Länsstyrelsen när det gäller extra kostnader för handledning, studiebesök, m.m.
Under tiden sedan ’Projekt för att öka insatserna för utsatta barn- och ungdomsgrupper’ startade har personalen deltagit i utbildningar och erfarenhetsutbyte med
andra kommuner. Tjejgrupper och andra verksamheter har genomförts där det
funnits inslag av hedersproblematik.
Målgrupp
Projektets målgrupp är personer som kan riskera att utsätta/utsättas för kränkningar
och begränsningar på grund av kön eller sexualitet utifrån kultur eller seder som
kan härröras till hedersproblematiken.
Mål för verksamheten
Projektet har som mål för målgruppen:
Ø Att öka samarbetet med andra myndigheter och frivilligorganisationer när det
gäller frågor kring hedersrelaterat våld.
Ø Att utbilda instruktörer för att bedriva föräldrautbildningar och
gruppverksamheter.
Ø Att starta upp föräldrautbildningar.
Ø Att utveckla metoder i att bedriva sex och samlevnadsundervisning för
ungdomar på högstadiet/gymnasiet.
Ø Att starta upp tjej- och killgrupper bland tonåringar med annan bakgrund än
svenska.
Ø Att erbjuda föreläsningar av Sharafs hjältar eller dylikt.
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Förväntat resultat av verksamheten
Genom att genomföra ett projekt där man fokuserar på samarbete när det gäller
verksamheter kring föräldrautbildningar, tjej/kvinnogrupper och grupper för män,
kan man öka möjligheterna till en väl fungerande integration.
Möjligheterna att höja statusen, för i första hand flickor och kvinnor, genom
kunskap om mänskliga rättigheter, könsroller och övrig samhällskunskap kan
underlätta för den enskilda att välja riktning. Detta kan leda till att
hedersproblematiken minskar på sikt.
Tidsplan
Projektet startar 2008-08-01 för att drivas ett år framåt.
Utvärdering
När det gäller utvärdering av projektet kommer en extern utvärderare att
kontrakteras.
Budget
Lön, 0,5 tjänst
Utvärdering
Handledning
Metodutbildning, ledarutbildning till gruppverksamheter
Gruppverksamheter
Föreläsningar
Studiematerial
Summa

200 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
40 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
15 000 kr
350 000 kr

Egen finansiering
50 % av verksamhet (tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader)175 000:Sökta utvecklingsmedel (exklusive OH- och lokalkostnad)175 000:Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge län till förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat
våld för perioden 2008-08-10 – 2009-08-01 med 175 000 kr samt att egenfinansiering sker med motsvarande belopp (exklusive lokal och OH-kostnader).
_____
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§ 81
Konsumentvägledning i Karlskrona
Inledning
Kommunstyrelsen fattade i april 2007 beslut angående ett resultatförbättrande utvecklingsprogram. Inom ramen för programmet skulle
förutsättningarna att genomföra förbättringar av kommunens
ekonomiska resultat inom en rad angivna områden utredas. Ett av de
områden som angavs i kommunstyrelsens beslut var den kommunala
konsumentvägledningen.
Kommunstyrelsens beslutade följande beträffande konsumentvägledningen:
”att utreda alternativ till nuvarande konsumentvägledning inom socialförvaltningen, t ex genom it-baserade tjänster”
Kommunledningsförvaltningen överlämnade i oktober 2007 utredning
med förslag att föreslå socialnämnden att avveckla tjänsten som
konsumentvägledare. Vidare föreslogs att kommunchefen skulle få i
uppdrag att inkomma med förslag om den framtida konsumentvägledningen enligt ett eller flera av alternativen – samverkan med frivilliga
aktörer, samverkan med andra kommuner, samverkan med privat aktör
och konsumentvägledning på bibliotek .
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2007 10 30 att återremitterar utredningen angående konsumentvägledningen. Som ett led i
den fortsatta utredningen har kontakta tagits med andra kommuner i
Blekinge för att utreda förutsättningarna för samverkan inom
konsumentvägledningen. Något förslag har ännu ej lämnats till kommunstyrelsen.
Socialnämnden visar i tertialbokslutet efter de första fyra månaderna
2008 ett oroväckande underskott. Socialnämnden har givit förvaltningen
i uppdrag att inkomma med förslag om åtgärder för att förbättra den
ekonomiska situationen. Av den anledningen har förvaltningen utrett
avveckling av tjänsten som konsumentvägledare.
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Sammanfattning och Överväganden
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunen. I vilken
utsträckning kommunen skall tillhandahålla konsumentvägledning är ett
politiskt ställningstagande som handlar om vilken service kommunen
skall erbjuda sina medborgare. En del kommuner har beslutat att avstå
från servicen konsumentvägledare. Kommunerna hänvisar istället
vanligen på sin hemsida till andra hemsidor med information i
konsumentfrågor, t ex konsumentverket, konsumenternas elrådgivningsbyrå och allmänna reklamationsnämnden. Dessa hemsidor ger
allmän information till konsumenterna men tillhandahåller inte rådgivning i enskilda ärenden.
I olika sammanhang har hävdats att det föreligger ett samband mellan
tillgänglighet av konsumentvägledning och kostnader för ekonomiskt
bistånd. Kommuner med dålig tillgänglighet av konsumentvägledning
antas riskera högre kostnader för ekonomiskt bistånd genom att enskilda
i onödan drar på sig kostnader som skulle kunna undvikas med en väl
utbyggd konsumentvägledning. Emellertid finns ingen närmare utredning av hur det ekonomiska sambandet mellan utbyggd konsumentvägledning och kostnaderna för ekonomiskt bistånd ser ut.
Kostnaden för kommunens konsumentvägledning består huvudsakligen
av lönekostnaderna för tjänsten som konsumentvägledare. Om en
besparing skall kunna genomföras måste den därför med nödvändighet
huvudsakligen göras genom att tjänsten som konsumentvägledare dras in
helt eller delvis. Alternativet med indragning av del av tjänsten som
konsumentvägledare har inte närmare analyserats, eftersom det bedöms
som svårt att finna en lämplig kombination av arbetsuppgifter.
Frågan om besparing kan göras i den kommunala konsumentvägledningen var föremål för utredning inom ramen för det resultatförbättrade
utvecklingsprogrammet (RUP). Kommunstyrelsen återremitterade i
oktober 2007 den utredning som utförts av kommunledningsförvaltningen. Utredningen genomför för närvarande en analys av olika möjligheter till att göra besparingar genom samverkan med andra kommuner.
Kontakt har tagits med andra kommuner i Blekinge om samverkan inom
konsumentvägledningen. I första hand kan det, under förutsättning av att
erforderliga beslut fattas, vara aktuellt att inleda samverkan med
Ronneby. Karlskrona kan erbjudas att köpa tid för konsumentvägledning
från Ronneby. Nästa steg i samverkan bör vara att utveckla samverkan
mellan kommunerna i Blekinge.
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Utredaren har inhämtat att Region Södra Småland planerar fortsatt
samverkan med gemensam konsumentvägledning från 2009. Det kan
finnas en möjlighet för Karlskrona kommun att ingå i den samverkan
som planeras. Ett samarbete med regionförbundet Södra Småland kan
vara ett alternativ till samverkan med de andra kommunerna i Blekinge.
Socialnämndens ekonomiska resultat uppvisar ett oroväckande underskott efter årets första fyra månader. Med anledning härav är det nödvändigt för socialnämnden att vidta åtgärder för att förbättra det
ekonomiska resultatet. Socialnämnden kan besluta att göra besparingar
på konsumentvägledningen oaktat att den utredning som återremitterats
av kommunstyrelsen ännu inte har lämnat förslag . Socialnämnden
föreslås, med tanke på det allvarliga ekonomiska läget, besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att vidta de arbetsrättsliga åtgärder som behövs
för att tjänsten som konsumentvägledare skall kunna avvecklas.
Förvaltningen bör vidare få i uppdrag att fortsätta utredningen av
alternativ till nuvarande den nuvarande konsumentvägledningen.
Målsättningen bär vara att det skall finnas ett fungerande alternativ när
tjänsten som konsumentvägledare avvecklas.
Ekonomiska konsekvenser
Besparingen för en indragen tjänst som konsumentvägledare blir på ett år
omkring 450 000 kronor. Den besparing som kan göras vid samverkan
med andra kommuner är avhängigt av hur konsumentvägledningen
utformas och vilken omfattning den får. De kontakter som tagits med
Region Södra Småland visar att kostnaden för Karlskrona att ingå i den
samverkan kan beräknas uppgå till mindre än 100 000 kronor. Det kan
således vara möjligt att göra en besparing på 350 000 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fackliga förhandlingar för att
indragning av tjänsten som konsumentvägledare ska kunna ske
att ärendet skall behandlas i socialnämnden efter genomförda förhandlingar
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda alternativ till nuvarande
konsumentvägledning genom samverkan med andra kommuner.
Yrkande
Ann-Christin Karlsson (fp) yrkar på ett tillägg i sista attsatsen enligt följande:
med kursiv tex i fetstil
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda alternativ till nuvarande
konsumentvägledning genom samverkan med andra kommuner så att lösning
finns klar när konsumentvägledaren slutar
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Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag på samtliga attsatser samt Ann-Christin
Karlssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag med Ann-Christin
Karlssons tilläggsyrkande och Jan-Anders Lindfors avslags yrkande och fann
förvaltningens förslag med Ann-Christin Karlssons tilläggsyrkande antaget.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
Den som stöder förvaltningens förslag med Ann-Christin Karlssons tilläggs
yrkande röstar ja. Den som stöder Jan-Anders Lindfors yrkande röstar nej.
Vid votering avgavs 6 ja-röster och 5-nej röster.

C
S
M
FP
S
S
S
SD
M
FP
S

Namn
Ledamöter
Ingrid Hermansson, ordf.
Jan-Anders Lindfors,
Eva Abramsson
Ann-Christin Karlsson
Eva Strömqvist
Ali Abu-Iseifan
Walla Carlsson
Per Henriksson
Tj ersättare
Sven Wallfors
Dan Damsgård
Ingrid Trossmark

JA
x

OMRÖSTNING
Nej
Avstår
x

x
x
x
x
x
x
x
x
6

x
5

Socialnämnden beslutade således
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fackliga förhandlingar för att
indragning av tjänsten som konsumentvägledare ska kunna ske
att ärendet skall behandlas i socialnämnden efter genomförda förhandlingar
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda alternativ till nuvarande
konsumentvägledning genom samverkan med andra kommuner så att lösning finns klar när konsumentvägledaren slutar
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 augusti, 2008
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

Öppna frågor
Budgetuppföljning juli 2008
Förslag till budget för 2009 planer för 2010-2011
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl
Åtgärder för att minska antalet externa placeringar för barn/ungdom
samt vuxna

sid
sid
sid

4
5
7

sid

9

sid 11
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 25 augusti kl 14.30-16.05, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Birgitta Ståhl (m)
Eva Abramsson (m)
Anna Månsson (m)
Ann-Christin Karlsson (fp)
Eva Strömqvist (s) § 92-94
Ali Abu-Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Ola Bergqvist (s)
Per Henriksson (sd)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Ingrid Trossmark (s) § 90-91

Sven Wallfors (m)
Sture Nilsson (c)
Kaj Jansson (s)
Tony Rigestam (s)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (s)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare
Lennart Nilsson, socialsekreterare
Lill Körling, ekonom
Maria Stivén, ekonom
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Katarina Lindell, sekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Anna Månsson

Justerade paragrafer

§§ 90-94

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Anna Månsson

2
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 90
Öppna frågor
Walla Carlsson (s) ville ha information angående dubbeldiagnos boendet på
Dockegatan.
Sören Trolle informerade
_____
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§ 91
Budgetuppföljning juli 2008
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-07-31 uppgår till -11,2 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt
följande:
•
Individ- och familjeomsorg
-6,3 Mkr
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och
avviker därför nu med – 6,6 mkr trots budgetanpassningen som ger 1,2
mkr för perioden. Placeringar barn och unga står för -5,7 mkr och vuxna
för -0,9 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för semester belastar perioden
med 0,8 mkr, medan reserven påverkar positivt med 1,1 mkr.
•
Ekonomiskt bistånd
-4,8 Mkr
Orsaken till avvikelsen ligger främst i att antalet hushåll har ökat på
vuxensidan, men beror också på att den genomsnittliga kostnaden per
hushåll har ökat. Utbetalningarna för juni och juli har fortsatt på en högre
nivå än tidigare år. Budgetanpassningen dämpar ändå avvikelsen med
1,8 mkr…
Prognos
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots
budgetanpassning med totalt 5,5 mkr.
Kommentarer till avvikelse
•
Individ- och familjeomsorg
-6,0 Mkr
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är
ifrågasättande av befintliga placeringar och sökande efter nya alternativ.
Ett nytt projekt, delfinansierat av Länsstyrelsen, planeras starta i
september och syftar till att erbjuda unga missbrukare ett fungerande
alternativ på hemmaplan.
Prognosen är fortfarande osäker. Antal externa placeringar av barn och
unga ligger fortfarande kvar på samma nivå som tidigare, vilket innebär
att prognosen som lämnades innan sommaren inte längre håller.
Prognosen bygger nu på att antal placeringar halveras mot nuvarande
nivå under september till december.
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•
Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mkr
Utfallet för juni sjönk ytterligare något jämfört med maj men steg åter i
juli till över 4,0 mkr igen. Utbetalningarna ligger fortfarande på en
mycket högre nivå jämfört med föregående år. Prognosen som lämnades
innan sommaren och baserades på en genomsnittlig kostnadsnivå på ca
3,2 mkr verkar nu inte längre trolig. Prognosen försämras därför till att
baseras på 3,5 mkr per månad under resten av året.

Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljningen för juli månad 2008.
_____
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§ 92
Förslag till budget för 2009 planer för 2010-2011
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommunfullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 136,5 mkr för år
2009 och 136,3 mkr för åren 2010 och 2011 (uttryckt i den lönenivå som
gällde vid utgången av 2007 och i prisnivån per juni 2008). Ramen för
Individ- och familjeomsorg uppgår till 96,8 mkr och för ekonomiskt
bistånd 39,6 mkr.
PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

2009

2010

2011

0

0

0

40

40

40

- 90

- 90

- 90

4 500

4 500

4 500

- 1 200

- 1 200

- 1 200

Stödboende

- 565

- 565

- 565

Beroendeenhet

- 100

- 100

- 100

Utbyggnad av Råd och stödgruppens
lokaler

-700

-700

-700

Social beredskap

-200

-200

-200

Personalförstärkning Familj- och
ungdomssektionen

-2 000

-2 000

-2 000

Rupen

-1 955

-2 175

-2 175

800

800

800

Vårdavgifter för 2009 för extern och intern
HVB-vård för vuxna missbrukare
Taxa alkoholhandläggning
Familjerådgivning
Utökad ram
Inrättande av särskilt boende och omvårdnadsteam för personer med dubbeldiagnos (DD)

Rationaliseringsåtgärder (RUP 2008)
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Friskvårdsprojekt och Konsumentvägledning

670

800

800

Ersättning migrationsverket

800

890

890

Socialnämndens ”säkerhetsreserv”

900

900

900

Nyttjande av ”säkerhetsreserv”

-900

-900

-900

Summa planerade förändringar

0

0

0

Finsam

0

0

0

Ramförstärkning

+ 4 000

+ 4 000

+ 4 000

Ökade behov ekonomiskt bistånd

- 4 000

- 4 000

- 4 000

0

0

0

Summa planerade förändringar

Yrkanden
Jan-Anders Lindfors (s), meddelar att s-gruppen, Eva Strömqvist , Ali AbuIseifan, Walla Carlsson, Ola Bergqvist, inte kommer att delta i dagens beslut och
överlämna en skriftlig röstförklaring. protokollsbilaga 1.
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Socialnämnden tillstyrker att röstförklaring får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2009 samt plan för åren
2010 - 2011.
_____
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§ 93
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl.
Anders Nordberg redovisade upprättat förslag till revidering daterat den
9 juni 2008.
Bakgrund
Det är en uppgift för socialnämnden att utreda och föreslå beslut om serveringstillstånd för restauranger i kommunen. stöd för avgiftsuttag föreligger i
alkohollagen 7 kap. 13 §. Avgifternas storlek ska följa den så kallade självkostnadsprincipen, dvs. avgifterna som tas ut skall motsvara den kostnad
kommunen har för arbetet.
Avgifterna tas ut genom en prövning av ansökan om serveringstillstånd s.k.
ansökningsavgift, alternativt en ändring av befintligt tillstånd. Detta betyder
att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås. Detta gäller även
tillfälliga tillstånd
För den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd för alkohol, samt för den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl, tas en s.k. tillsynsavgift ut. Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen, både med en fast
tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol, som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten.
För restauranger som får beslut om tillfälligt serveringstillstånd ingår, tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.
Förslag
Förvaltningen föreslår att en höjning görs avseende ansökningsavgiftern, för
”nytt tillstånd” med 500 kr till 7 500 kr, samt för ”tillfälligt tillstånd till
slutet sällskap” med 100 kr till 900 kr. Därutöver föreslås att en förändring
görs avseende kategorier av ansökningar, för att få en bättre tydlighet och
förståelse för vad som ingår i de olika avgifterna i taxan. För samtliga
”stadigvarande ändringar i gällande tillstånd” föreslås avgift utgå med
4 200 kr. Samtidigt som vi föreslår dessa ändringar föreslås också en
sänkning av avgiften för ”tillfällig ändring i gällande tillstånd” från 4 200
kr till 2 100 kr, samt avgiften för ansökan om ”tillfälligt tillstånd till
allmänheten” där vi föreslår att evenemang upp till en dag kostar 4 500 kr i
stället för som tidigare 6 200 kr. Evenemang överstigande en dag kostar som
tidigare 6 300 kr.
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I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre överensstämmelse
mellan avgiften och den aktiska kostnaden, samt att vissa omotiverade
avgiftsskillnader utjämnas. För socialnämnden beräknas denna del av
avgiftsförändringen bli kostnadsneutral.
Den fasta tillsynsavgiften, som är 800 kr, föreslås vara oförändrad jämfört
med idag.
När det gäller de rörliga tillsynsavgifterna föreslås avgiftsklassen
A 1,0 - 50 000, förändras från att det idag inte utgår någon tillsynsavgift, till
att beläggas med en tillsynsavgift om 600 kr. Konsekvensen blir att 28
restauranger med en årlig alkoholförsäljning upp till 50 000 kronor får en
höjning från 0 kronor till 600 kronor per år. Motivet för denna höjning är att
den tidigare avgiften inte täckte den verkliga kostnaden för tillsyn. Ur
rättvisesynpunkt ska inte dessa kostnader bäras av övriga tillståndshavare.
Övriga avgiftsklasser, A 2 –A E, har räknats upp generellt med 6 %
varierande mellan som minst 100 kr och som mest 700 kr. (Utjämning har
skett uppåt respektive nedåt till närmaste hundratal).
Tillsynsavgiften för folköl har räknats upp med 100 kr, från nuvarande 800
kr till 900 kr/år.
Höjningen av tillsynsavgifterna beräknas ge socialnämnden 40 000 kr i
ökade intäkter årligen.
Tillstånd- och tillsynsverksamheten utvecklas fortlöpande, varför man redan
nu kan konstatera att justeringar av avgifterna kommer att blir nödvändiga i
framtiden. Ett lämpligt intervall för sådana förändringar kan vara 3 år. Det
innebär att nästa översyn av avgifterna för serveringstillstånd bör ske 2011.
På så sätt kommer socialnämnden att anpassa avgifterna efter den allmänna
prisutvecklingen
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, om revidering
av ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt
att de nya avgifterna ska gälla from 2009-01-01, samt
att socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa förslaget.
_____
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§ 94
Åtgärder för att minska antalet externa placeringar för barn/ungdom
samt vuxna.
På socialnämndens sammanträde i maj 2008 fick sektionscheferna för Familj
och ungdomssektionen och Alkohol och drogsektionen i uppdrag att se om
det går att minska antalet externa placeringar samt ta fram en konsekvensanalys.
Christine Held redovisade Familj och ungdomssektionen rapport daterad
4 augusti 2008.
Sören Trolle redovisade Alkohol och drogsektionens rapport daterad
6 augusti 2008.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ställa sig bakom utredarnas rapporter och analyser
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 22 september, 2008
§ 103
§ 104
§ 105

Öppna frågor
Delårsbokslut socialförvaltningen augusti 2008
Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro

sid
sid
sid

4
5
7
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 22 september kl 14.30-16.05, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Birgitta Ståhl (m)
Eva Abramsson (m)
Anna Månsson (m)
Ann-Christin Karlsson (fp)
Walla Carlsson (s) § 101-102 gick kl 15.25
Per Henriksson (sd)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Ingrid Trossmark (s)
Kaj Jansson (s)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (s)
Sture Nilsson (c)
Dan Damsgård (fp)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Per Henriksson

Justerade paragrafer

§§ 103-105

Underskrifter
Sekreterare

2

________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Per Henriksson

22 september 2008

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 101
Öppna frågor
Dan Damsgård (fp) ställde frågan hur det går med stödboendet.
Sören Trolle och Göran Bohman svarade.
_____

4

22 september 2008

5

§ 102
Delårsbokslut augusti 2008
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per augusti
2008.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 134,0 Mkr enligt
budgetläge 31 augusti 2008.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-08-31 uppgår till -10,4 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-5,9 Mkr
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och
avviker därför nu med – 7,9 mkr. Placeringar barn och unga står för -6,4
mkr och vuxna för -1,5 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för semester har
närmat sig noll nu i slutet på sommaren medan reserven påverkar positivt
med 1,3 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett positivt resultat på
0,7 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från Migrationsverket
för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för placeringar på
Roslunden.
• Ekonomiskt bistånd
-4,5 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror fortfarande på att antalet vuxna hushåll
(över 25 år) har ökat och att den genomsnittliga kostnaden per hushåll
har ökat med 5 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2007. Såväl antal
hushåll som total utbetalning av bistånd minskade dock rejält i augusti
jämfört med tidigare månader. Utredning pågår kring orsakerna till den
kraftiga ökningen som skett 2008. Denna kommer att redovisas för
socialnämnden i september. Det som framkommit hittills är att det
generellt är svårare att få ut klienter till annan försörjning dels pga
förändrade regler kring sjukförsäkring och dels pga arbetsförmedlingens
minskade resurser till målgruppen. En annan viktig orsak är
förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Enligt utredningen
hittills uppskattas årets merkostnader pga den förändrade
introduktionstiden till 1,9 mkr. Dessutom finns kostnader för
kompletterande bistånd till denna grupp som uppskattas till 0,6 mkr för
året.
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Prognos
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots
budgetanpassning med totalt 5,0 mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
6,0 Mkr
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är
ifrågasättande av befintliga placeringar och sökande efter nya alternativ.
Prognosen är oförändrad mot föregående månad. Antal externa
placeringar av barn och unga ligger fortfarande högt under augusti men
har minskat mot slutet av månaden och kommer enligt plan att minska
ytterligare under september.
• Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mkr
Utbetalningen för augusti var lägst hittills i år men summerat ligger
utbetalningarna fortfarande på en mycket högre nivå jämfört med
föregående år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 3,5
mkr per månad under resten av året.
Eva-Britt Norrman redovisade upprättade personal nyckeltalen
mätperiod 061201—080731.
Socialnämndens beslut
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2008
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____

22 september 2008

§ 103
Teckningsrätt till socialförvaltningens Bankkonton och Bankgiro.
Med anledning av att nuvarande ekonom kommer att byta tjänst inom
kommunen behöver förvaltningens teckningsrätt revideras.
Från och med beslutsdatum föreslås att
Göran Bohman, (socialchef)
Tore Svensson (ersättare socialchef)
Lill Körling (ekonom)
Gunilla Pettersson (ekonomiassistent)
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens Bankkonto
och Bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton:
Bankkonto
Bankgiro

8169-5903529592-3
8169-5903529588-1
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
Ann-Helen Trolle
Madeleine Bengtsson
Eva Frölich-Berg
Marit Ramberg-Toropainen
Kristina Axelsson
Pernilla Collin
Björn Jönsson
Ann-Katrin Thorneus-Persson
Hans Olsson
Anne Grönqvist

590801-3328
550621-3346
540916-3309
540405-1665
591126-2706
471024-9147
670908-3304
560922-3333
541226-6966
531108-3300
571211-3306
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Angeli Larsson
Mikael Wickström
Heidi Melby
Cajsa Zettergren
Jenny Appelqvist
Annika Börjesson
Annika Johansson

571211-3306
650420-3339
730604-6488
740523-3342
760418-2969
630802-4386
810210-1980

Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottets förslag
att ovanstående personer får teckningsrätt till angivna konto.
_____
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Handläggare

Direkt telefon

Vår beteckning

Er beteckning

Datum

2008-09-30

Kallelse/Föredragningslista
Tid och plats för sammanträde:

Socialnämnden sammanträder måndagen den 20 oktober 2008 kl 13.00
Socialnämndens offentliga sammanträde startar mellan kl 14.30 och 15.00.
Plats: Kommunhuset lokal Freden plan 5, Ö Hamngatan 7B, Karlskrona.

Ärenden
1.
2.
1.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Utses att justera i socialnämnden
(i tur Jan-Anders Lindfors)
Ärenden att beslutas på socialnämndens slutna sammanträde
Föredragningsförteckningar
01-02
Informationsärenden på socialnämndens slutna sammanträde.
Redovisningsärende
Information angående Budget och skuldrådgivning
Rapport avseende mat-, alkohol- och övrig dryckesförsäljning under
Sail 2008
Meddelande/Delegering
Ärende att beslutas på Socialnämndens offentligt sammanträde
Öppna frågor
Budgetuppföljning
Angående konsumentvägledningen i Karlskrona
Ansökan om föreningsbidrag från KRIS (Kriminellas revanch i samhället)
Förslag till sammanträdesplan för 2009

30 september 2008
Ingrid Hermansson
Socialnämndens ordförande

Socialnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Telefon
0455-30 30 00 vx

Telefax
0455-30 42 68

E-postadress
socialforvaltningen@karlskrona.se

17 november 2008

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 november, 2008
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130

Öppna frågor
Budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2008
Redovisning av den sociala beredskapen i Karlskrona
Ensamkommande asylsökande barn – avtal. Ärendet utgick
Utvecklingsmedel till en obruten vårdkedja för en jämställd missbruks- och beroendevård, justering av tidigare beviljad projektansökan
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell Angöringen,
August Palmgrens väg 3, Karlskrona. Ärendet utgick

sid
sid
sid
sid

4
5
7
9

sid 10
sid 12
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

2

Måndagen den 17 november kl 14.30-15.25, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Birgitta Ståhl (m)
Eva Abramsson (m)
Anna Månsson (m)
Ann-Christin Karlsson (fp)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Per Henriksson (sd)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Ingrid Trossmark (s)
Sven Wallfors (m)
Mai-Kathe Westberg (m)
Sture Nilsson (c)
Dan Damsgård (fp)
Tony Rigestam (s)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (s)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Birgitta Ståhl

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 125-130

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Birgitta Ståhl

________________________
Katarina Lindell

17 november 2008

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 125
Öppna frågor
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) redovisade kring det planerade
stödboende på Dockegatan.
_____
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§ 126
Budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2008.
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-10-31 uppgår till -10,8 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per oktober kan kortfattat förklaras enligt
följande:
•
Individ- och familjeomsorg
-5,8 Mkr
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och
hösten och avviker därför nu med – 7,4 mkr. Placeringar barn och unga
står för -5,9 mkr och vuxna för -1,5 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för
semester belastar perioden med 0,6 mkr. Reserven är utfördelad och påverkar positivt med 1,6 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett positivt resultat på 1,4 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från
Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för
placeringar på Roslunden.
•
Ekonomiskt bistånd
-5,0 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror fortfarande på att antalet vuxna hushåll
(över 25 år) har ökat och att den genomsnittliga kostnaden per hushåll
har ökat med 5,5 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2007. Den relativt sett låga nivån avseende antal hushåll och kostnader för hushåll som
fick ekonomiskt bistånd i augusti och september fortsatte tyvärr inte i
oktober. Såväl antal hushåll som total utbetalning av bistånd har ökat
igen. Total utbetalning var den högsta för året. Fler nya ärenden har
noterats, både för såväl ungdomar som vuxna. Orsaker till den kraftiga
ökningen som skett 2008 redovisades i nämnden 2008-09-22. Det som
framkommit hittills är att det generellt är svårare att få ut klienter till
annan försörjning dels pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och
dels pga. arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen. En
annan viktig orsak är förkortningen av introduktionstiden för flyktingar.
Enligt utredningen uppskattas årets merkostnader pga. den förändrade
introduktionstiden till 4,1 mkr. Dessutom finns kostnader för kompletterande bistånd till denna grupp som uppskattas till 0,6 mkr för året.
Dessa kompletterande kostnader kan vi däremot fakturera Kommunledningsförvaltningen och detta påverkar därmed periodens resultat positivt
med 0,5 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,1 mkr.
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Prognos
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots budgetanpassning med totalt 5,0 mkr.
Kommentarer till avvikelse
•
Individ- och familjeomsorg
-6,0 Mkr
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt
söka alternativa lösningar. Prognosen är oförändrad mot föregående
månad. Antal externa placeringar av barn och unga har inte förändrats
jämfört med september men kommer enligt plan att minska något under
perioden november-december.
•
Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mkr
Utbetalningen för oktober ökade igen, och ligger nu på den högsta nivån
för i år. Därmed bröts den positiva trend vi sett i augusti och september.
Summerat ligger utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med
föregående år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 4,0
mkr per månad under resten av året.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2008.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 127
Redovisning av den sociala beredskapen i Karlskrona
Tore Svensson redovisade upprättad handling angående den sociala
beredskapen i Karlskrona daterad den 30 oktober 2008.
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i oktober 2007 att godkänna den nya organisationen av den sociala beredskapen, att kostnaden för beredskapen skall belasta socialnämndens verksamhet för
personalkostnader samt att den nya organisationen skall utvärderas
efter nio månader.
Den nya organisationen för den sociala beredskapen infördes i januari
2008. Avtal ingicks med åtta socialsekreterare som bildade en beredskapsgrupp. Avtalen med handläggarna gäller under ett år.
Beredskapsgruppen ansvarar för den sociala beredskapen under helgerna och därutöver vissa arbetsfria dagar. Måndag – torsdag ansvarar
Roslunden och KBH (Karlskrona behandlingshem) liksom tidigare för
den sociala beredskapen utanför kontorstid. Vid ärenden av mer allvarlig art ska Roslunden/KBH söka kontakt med arbetsledare eller
handläggare i bostaden för att dessa skall kunna överta ärendet.
Roslunden och KBH har bedömts kunna ha kvar ansvaret för beredskapen måndag – torsdag eftersom det då är lättare att nå kontakt med
arbetsledare eller handläggare än under helgerna.
Beredskapen under 2008
Den sociala beredskapen i Karlskrona är avsedd för samtal från polis
och sjukvård. Dessa kan ringa den sociala beredskapen om det finns
risk att barn kan fara illa eller om situationen för en missbrukare är
sådan att ett ingripande jml LVM (lagen om vård av missbrukare) kan
bli aktuellt.
En genomgång av de ärenden som aktualiserats vid den sociala
beredskapen under helger till och med september 2008 har gjorts.
Sammanlagt har 55 inkommande beredskapsärenden redovisats av
handläggarna i beredskapsgruppen. Omfattningen av det arbete som har
krävts varierar mycket. En del ärenden har endast erfordrat ett telefonsamtal. Andra ärenden kan ha lett till omfattande insatser under en stor
del av helgen.
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Förvaltningens förslag till beslut
att godkänna redovisning av den sociala beredskapen
att permanenta den nuvarande organisationen av den sociala beredskapen.
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisning av den sociala beredskapen
att permanenta den nuvarande organisationen av den sociala beredskapen.
_____
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§ 128
Ensamkommande asylsökande barn avtal
Ärendet utgick.
_____
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§ 129
Utvecklingsmedel till en obruten vårdkedja för en jämställd missbruksoch beroendevård, justering av tidigare beviljad projektansökan.
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 2 100 000:- för att bygga
upp en länsgemensam beroendeenhet. Trots en samstämmighet i frågan om
behovet av en länsgemensam beroendeenhet i Blekinge har inte kommunerna
kunna komma överens i frågan.
Landstinget har med anledning av osämjan mellan kommunerna i Blekinge
beslutat att driva en beroendeenhet i egen regi.
Denna beroendeenhet får en mindre omfattning och Karlskrona kommuns
finansiering blir förändrad.
Behovet av en utbyggd vårdkedja i kommunal regi har ökat med anledning av att
beroendeenheten kommer att erbjuda ett mindre vårdutbud.
Regeringen har i sin strategi för utveckling 2008-2010 angett tre övergripande mål.
1. Förbättrad kvalitet: en förutsättning för god kvalitet är bl.a. att insatserna är
samordnade och långsiktiga, att insatsen är tillgänglig när motivationen finns.
2. Ökad likvärdighet: innebär bl.a. att tillgången och kvaliteten på vården ska vara
likvärdig över hela landet.
3. Ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov tillgodosedda: grupper som avses här är bl.a. barn och familjer, kvinnor,
opiatmissbrukare, personer med samsjuklighet

17 november 2008
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Karlskrona kommun erbjuder för närvarande inte en jämställd missbruks- och
beroendevård.
Missgynnande grupper är framför allt kvinnor, personer med samsjuklighet,
personer med sociala handikapp som lever i ett utanförskap samt de som är i behov
av en tillnyktring och avgiftning. Personer med ett narkotikamissbruk är de som
har svårast att få sina behov av avgiftning tillgodosedda.
Mål
Målet med projektet är att skapa en jämställd missbruks- och beroendevård. Ett
brett utbud av boendealternativ ska vara en bas för samordnade vård och behandlingsinsatser från berörda huvudmän.
Missbruks- och beroendevården ska präglas av ett aktivt samarbete mellan berörda
huvudmän under hela vårdkedjan.
Arbetet ska vila på en evidensbaserad samsyn när det gäller missbruk- och
beroende.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att under förutsättning att länsstyrelsen i Blekinge bidrar med 45% av
kostnaderna.
att Karlskrona kommun ansöker om 2 100 000 Skr av länsstyrelsens
utvecklingsmedel för att bygga en obruten vårdkedja för en jämställd
missbruks- och beroendevård
att paragrafen justeras omedelbart
_____
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§ 130
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell Angöringen, August Palmgrens väg 3, 371 49 Karlskrona.
Ärendet utgick.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 15 december, 2008
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144

Öppna frågor
Budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2008
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell Angöringen,
August Palmgrens väg 3, 371 49 K-na
Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande barn
Angående handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun
Handlingsprogram mot Våld i nära relationer
Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008
Tack
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4
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sid 9
sid 11
sid 12
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15 december 2008

Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

2

Måndagen den 15 december kl 14.30- 16.30, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (c) ordförande
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf
Eva Abramsson (m)
Anna Månsson (m)
Ann-Christin Karlsson (fp)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Per Henriksson (sd)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (m)
Ingrid Trossmark (s)
Kaj Jansson (s)
Mai-Kathe Westberg (m)
Sture Nilsson (c)
Dan Damsgård (fp)
Tony Rigestam (s)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Eva Abramsson

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 137-144

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Eva Abramsson

________________________
Katarina Lindell

15 december 2008

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2008 anslagits på kommunens
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§ 137
Öppna frågor
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) informerade om nuläget angående det
planerade stödboende.
_____
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) informerade angående försäljningen
av lokalerna på Magistraten.
_____

4

15 december 2008

§ 138
Budgetuppföljningsrapport per november 2008.
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-11-30 uppgår till -12,0 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per november kan kortfattat förklaras
enligt följande:
• Individ- och familjeomsorg
-7,0 Mkr
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och
hösten och avviker därför nu med – 8,3 mkr. Placeringar barn och unga
står för -6,8 mkr och vuxna för -1,5 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för
semester belastar perioden med 0,8 mkr. Reserven är utfördelad och påverkar positivt med 1,7 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett positivt resultat på 1,4 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från
Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för
placeringar på Roslunden.
• Ekonomiskt bistånd
-5,0 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror fortfarande på att antalet vuxna hushåll
(över 25 år) har ökat och att den genomsnittliga kostnaden per hushåll
har ökat med 5,3 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2007. Den
relativt sett låga nivån avseende antal hushåll och kostnader för hushåll
som fick ekonomiskt bistånd i augusti och september fortsatte tyvärr inte
i oktober. Såväl antal hushåll som total utbetalning av bistånd ökade till
den högsta för året. I november sjönk antal hushåll med försörjningsbehov och kostnaden hamnade på strax under genomsnittet för året.
Dock kan noteras att det har varit ett stort inflöde av ansökningar under
november, vilket torde synas först i december/januari. Orsaker till den
kraftiga ökningen som skett 2008 redovisades i nämnden 2008-09-22.
Det som framkommit hittills är att det generellt är svårare att få ut
klienter till annan försörjning dels pga förändrade regler kring sjukförsäkring och dels pga arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen. En annan viktig orsak är förkortningen av introduktionstiden
för flyktingar. Enligt utredningen uppskattas årets merkostnader pga den
förändrade introduktionstiden till 4,1 mkr. Dessutom finns kostnader för
kompletterande bistånd till denna grupp som uppskattas till 0,6 mkr för
året. Dessa kompletterande kostnader kan vi däremot fakturera
Kommunledningsförvaltningen och detta påverkar därmed periodens
resultat positivt med 0,5 mkr. Nettokostnad för semester belastar
perioden med 0,1 mkr.
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Prognos
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots
budgetanpassning med totalt 5,0 mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-6,5 Mkr
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen är något förändrad mot
föregående månad. Några nya ärenden under senhösten har varit dyrare
än tidigare prognostiserat. Antal externa placeringar av barn och unga
har inte minskat i den takt vi trodde men kommer enligt plan att minska
något under december.
• Ekonomiskt bistånd
-5,5 Mkr
Utbetalningen för november minskade något. Summerat ligger utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med föregående år. Prognosen
baseras på en kostnad på 3,7 mkr under december, vilket är den genomsnittliga kostnaden för året.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2008.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 139
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell
Angöringen, August Palmgrens väg 3, 371 49 Karlskrona
ÄRENDET
Hovmantorp Restaurang & Motell AB har hos Socialnämnden ansökt om
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att
servera starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd, vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året
runt från klockan 11.00 till 01.00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Hotell Angöringen är beläget vid infarten till Karlskrona centrum, utmed
E 22:an. Serveringslokalerna utgörs av ett allrum samt frukostrum på
nedre plan, samt allrum/TV rum på övre plan.
Utomhus i direkt anslutning till entrén finns en terrass med plats för cirka
10 sittplatser. Denna del av serveringsstället är inte avgränsat.
Kök finns i anslutning till nedre plans allrum. Köket uppfyller krav om
godkänd livsmedelsanläggning. Köket är godkänt för uppvärmning av
prefabricerade rätter.
I serveringslokalerna har tidigare j funnits serveringstillstånd.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Hotell angöringen inriktar sig på resande gäster i arbete och gruppresor för
äldre och medelålders personer. Även gäster ingående i paketresor t.ex.
golfpaket förekommer.
Öppettiderna för serveringen planeras till klockan 20.00. förutom under
sommartid då serveringstiden utökas till 22.00.
Menyn består av ett varierat utbud av enklare rätter t.ex. pytt i panna m
ägg, pizza med sallad, toast skinka/ost, gulasch, pajer köttfärs/kyckling.
Omfattning av servering av alkohol kommer att vara mycket begränsad.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och servering av
alkohol.
Har erforderliga kunskaper och utbildning i alkohollagen.
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BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra.
Skattemyndigheten har inget att erinra.
Miljöförvaltningen påpekar kökets begränsningar.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Köket är godkänt för uppvärmning av prefabricerade rätter och uppfyller
därmed alkohollagens krav för serveringstillstånd för slutet sällskap.
Ansökan omfattar förutom ovan serveringslokal också annat avgränsat
utrymme i form av uteservering. Uteserveringen uppfyller inte
alkohollagens krav om en klart avgränsad yta, samt tillräckligt antal
sittplatser vid bord och kan därmed ej beviljas servering av alkohol.
För övrigt är Alkohollagens krav är uppfyllda.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd alla dagar året runt mellan klockan 11.00 – 01.00 i
följande serveringslokal; nedre allrum samt frukostrum samt övre
allrum/TV rum.
att avslå ansökan om servering av alkohol i annat avgränsat utrymme
såsom uteservering.
_____
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§ 140
Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande barn
Tore Svensson redovisade upprättad överenskommelse daterad den 25
november 2008.
Bakgrund
Migrationsverket gjorde i mars 2007 förfrågan till Karlskrona kommun
om att ordna boende för ensamkommande asylsökande barn.
Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade vid sammanträde 2008 06 03
att meddela migrationsverket att Karlskrona kommun avser att göra
överenskommelse om mottagande av ensamkommande asylsökande
barn.
Kommunledningsförvaltningen har 2008 09 04 hemställt att socialförvaltningen utreder och lämna förslag om mottagande av ensamkommande barn i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har vidare
2008 11 17 hemställt om socialnämndens yttrande över utredningen.
Ansvaret för flyktingintroduktionen ligger i Karlskrona kommun på
kommunstyrelsen. Socialnämnden har ansvar för kommunens boende för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd och har ingått överenskommelse med migrationsverket om att ordna boende för dessa barn.
Den föreliggande utredningen avser övergripande överenskommelse om
mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt överenskommelse om boende för båda kategorierna ensamkommande barn, det
vill säga asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd.
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Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om överenskommelse med migrationsverket om boende för
ensamkommande barn, för egen del besluta
att ge socialförvaltningen i uppdrag att organisera boende för ensamkommande barn
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag till
budget för verksamheten med ensamkommande barn, samt
Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn
att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige,
s.k. ensamkommande barn
att ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska
ligga på socialnämnden
Yrkande
Per Henriksson (sd) yrkar avslag.
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Per Henriksson avslag yrkande och
Jan-Anders Lindfors (s) bifalls yrkande och fann Jan-Anders Lindfors
bifalls yrkande antaget.
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Socialnämnden beslutade således
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om överenskommelse med migrationsverket om boende för ensamkommande
barn, för egen del besluta
att ge socialförvaltningen i uppdrag att organisera boende för ensamkommande barn
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag till
budget för verksamheten med ensamkommande barn, samt
Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn
att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige,
s.k. ensamkommande barn
_____
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§ 141
Angående handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun
Kommunledningsförvaltningen har översänt förslag till handlingsprogram
för etnisk mångfald i Karlskrona kommun till socialnämnden för yttrande.
Planen föreslås gälla perioden 2008 – 2011.
Den föreslagna planen skall ersätta den plan för mångfald som antogs av
kommunfullmäktige i juni 2003 och som gällde för perioden 2003 – 2006.
Avsikten är att nämnder och förvaltningar, efter att handlingsplanen antagits av kommunfullmäktige, skall göra egna planer för sin verksamhet.
Förslag till handlingsprogram anger som prioriterade områden för mångfalsarbetet:
Demokrati
Barnomsorg, skola och utbildning
Arbete
Lagstiftning
Tolerans/Tillväxt/Näringsliv
Boende
Kultur och fritid
Äldreomsorg, handikappomsorg
Enligt förslaget till handlingsprogram skall kommunens nämnder och
bolag årligen upprätta handlingsplaner för sin verksamhet. Nämnder och
styrelse skall varje år till kommunstyrelsen redovisa måluppfyllelse och
utvärdering av det mångfaldsarbete som nämnden/styrelsen bedrivit.
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Förvaltningens förslag till beslut
att tillstyrka förslag till handlingsplan för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun.
Yrkande
Per Henriksson (sd) yrkar avslag.
Ann-Christin Karlsson (fp) yrkar ett tillägg under rubriken Insatser mot
rasism, främlingsfientlighet och diskriminering andra stycket enligt
följande text i fetstil
Samtliga kommunens verksamheter skall arbeta och agera för att
motverka tendenser till rasism, främlingsfientlighet och diskriminering
med Karlskrona kommuns utgångspunkt för mångfald som grund.
Särskild vikt bör också läggas på problematiken kring den hedersrelaterade brottsligheten.
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag på Ann-Christin Karlsson (fp)
tilläggsyrkande i övrigt bifall till förslaget
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Per Henrikssons avslagsyrkande och
Jan-Anders Lindfors bifalls yrkande och fann Jan-Anders Lindfors
bifalls yrkande antaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på Ann-Christin Karlssons (fp)
tilläggsyrkande och Jan-Anders Lindfors (s) avslags yrkande och fann
Ann-Christin Karlssons tilläggsyrkande antaget.
Socialnämnden beslutade således
att tillstyrka förslag till handlingsplan för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun med tillägget under rubriken Insatser mot rasism,
främlingsfientlighet och diskriminering.
_____
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§ 142
Handlingsprogram mot Våld i nära relationer
1:e socialsekreterare Ann-Sofie Olsson redovisade upprättad handlingsprogram daterad den 7 november 2008.
1:e socialsekreterare på Jobbintro, Råd och Stödgruppen samt ADS har
fått i uppdrag att revidera socialförvaltningens handlingsprogram
”Kvinnofrid” som socialnämnden antog i november 2002.
Arbetsgruppen anser att ett mer adekvat namn på programmet är ”Handlingsprogram mot Våld i nära relationer”.
Vi har valt att inte särskilja särskilda grupper utan alla våldsutsatta ska
bemötas och erbjudas samma stöd och hjälp.
Arbetsgruppen anser att förvaltningens nuvarande resurser är otillräckliga
i vissa delar.
2007-07-01 skärptes kap 5 § 11 socialtjänstlagen, så att socialnämndens
åliggande att ge brottsoffer stöd och hjälp framgår tydligare. Ändringen i
lagen innebär en skärpning från bör till skall, att särskilt beakta att våldsutsatt kvinnor och deras barn får det stöd de behöver.
Med anledning av ovanstående förslår arbetsgruppen följande
förändringar:
• Programmet byter namn till Handlingsprogram mot Våld i nära
relationer.
• Ett skyddat boende inrättas för våldsutsatta kvinnor som ligger under
socialnämndens regi.
• Samverkansgruppen mot kvinnovåld ska ledas av sektionschefen på
FUS.
• En ledningsgrupp inom förvaltningen ska bestå av sektionschef på
FUS samt en 1:e socialsekreterare från varje sektion
• Metodutveckling och kompetensutveckling för all personal ska
bedrivas en dag
per år och att särskilda medel anslås.
• Handlingsprogrammet ska ingå i introduktionen av nyanställda.
Socialnämndens beslut
att anta handlingsprogrammet mot våld i nära relationer
_____
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§ 143
Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojorsverksamheter 2007-2008.
Ann-Sofie Olsson redovisade upprättad ansökan daterad den 11 december
2008.
Denna ansökan är en påbyggnad på tidigare ansökan och avser en ambitionshöjning av verksamheten under projektets andra år.
Socialnämnden i Karlskrona kommun har av Länsstyrelsen beviljats medel 2007
och 2008 till projektarbete riktat mot våldsutsatta kvinnor och barn som upplever
våld i nära relationer. Projektets mål är att utveckla samverkan, skapa struktur och
rutiner samt utveckla kvalificerade stöd- och hjälpinsatser. Bidrag har beviljats till
1,25 tjänst i Råd- och Stöds familjevåldsteam samt till kostnad för lokalen där
verksamheten riktad till våldsutsatta kvinnor och barn bedrivs, Utsikt. Bidrag har
även beviljats till kostnad för två utbildningsdagar med Utväg Skarabord
(gruppbehandling för kvinnor) samt till kostnad för extern utvärdering.
Under första projektåret har samverkan med framför allt landstinget och polisen
utvecklats. En arbetsgrupp med representanter från Råd- och Stöds familjevåldsteam samt landstinget tillsattes juni 2008.
Förutom former för samverkan har Arbetsgruppen diskuterat hur kvalificerade
hjälp- och stödinsatser ska kunna erbjudas såväl den som utsätts för våld i nära
relationer som den som utövar våldet. Under första projektåret har vikten av att
uppmärksamma den som utövar våldet blivit tydligt. Verkningsfulla insatser
behövs för förövare i syfte att förhindra att våldet upprepas.
När det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld i nära relationer
har det under senare år utvecklats former för stöd och hjälp. Utbildning av ledare
till gruppbehandling för kvinnor som utsatts för relationsbetingat våld är under
planering.
Däremot kan Arbetsgruppen konstatera att det idag saknas fördjupad kunskap
kring hur den som utövar våld i nära relationer dels kan bemötas och motiveras till
hjälp och dels ges kvalificerad behandling.
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Arbetsgruppen har formulerat som mål:
- Bilda ett gemensam mottagnings- och behandlingscentra ”Utsikt” med hög
tillgänglighet där landstinget avsätter 1,0 heltidstjänst för såväl enskilda samtal
som gruppbehandling för både kvinnor och män.
- Att mottagnings- och behandlingscentrat ”Utsikt” är väl känt av allmänheten.
- Gemensam utbildning och metodutveckling kring hur den som utövar våldet
kan erbjudas kvalificerad hjälp och behandling.
I syfte att ytterligare utveckla projektets verksamhet planeras följande
kompletterande aktiviteter under andra projektåret:
- Arbete pågår inom landstinget med att förankra Arbetsgruppens målsättning
om 1,0 heltidstjänst såväl politiskt som inom psykiatrins verksamhet. I syfte att
påskynda denna process planeras inom ramen för projektet en ”prövotid” där
socialnämnden under 2009 köper 400 timmar samtalsbehandling fördelat på
två samtalsterapeuter. Samtalsterapeuternas arbete kommer att bedrivas i
verksamheten Utsikt.
- I syfte att utveckla arbetet riktat mot den som utövar våldet planeras inom
projektet en gemensam utbildning om tre dagar på Alternativ Til Vold (ATV) i
Olso. Såväl Råd och Stöds familjevåldsteam som landstingets båda samtalsterapeuter kommer att delta i utbildningen. Erfarenheter från verksamheter i
andra kommuner visar bäst resultat när arbetet riktat mot våldsutsatta och
förövare sker i nära samarbete med gemensam kunskapsutveckling.
Efter utbildningen planeras handledning vid ett antal tillfällen under året. Ett
erfarenhetsutbyte planeras med Kalmar kommun som under hösten 2008 startat
ett arbete mot våld i nära relationer. Verksamheten i Kalmar har genomgått
utbildning på ATV och har handledning därifrån.
- I syfte att göra verksamheten Utsikt känd av allmänheten planeras ett
gemensamt informationsmaterial för kommun och landsting.
Informationsmaterialet ska ge kunskap om våld i nära relationer samt
upplysa om vilken hjälp som finns att få för såväl våldsutsatta som
förövare samt de barn som upplever våld i nära relationer.
Informationsmaterialet ska finnas tillgänglig på flera språk.
Socialnämndens beslut
att ansöka om kompletterande utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen
till projekt Stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn för
perioden 2008-01-01 – 2009-12-31 med 400.000:att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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§ 144
Tack
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete
under det gånga året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla
God Jul och Gott Nytt År.
_____
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