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§7
Stödboende Kvinnor i samverkan med kvinnojouren
Under vår genomlysning av alkohol och drogsektionens verksamhet 2007,
med fokus på vårdbehovet för åren 2007-2010, framkom stora brister i
boendet för samtliga ovanstående grupper. Det hade tidigare uppmärksammats men förtydligades ånyo att kvinnor inte fick/får institutionsvård i
sin närmiljö. Kvinnor erbjuds endast öppenvård eller extern institutionsvård. Missbrukande kvinnor som är utsatta för fortgående våld och övergrepp kan inte erbjudas ett fungerande skydd i Karlskrona. Deras möjlighet till vård och behandling är dessutom begränsad då deras livssituation
omöjliggör behandling i öppenvård.
Mål
•
Att bygga upp ett skyddat boende för kvinnor i Karskrona kommun
oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder eller social problematik.
•
Att möjliggöra en jämställd missbruks- och beroendevård i
Karskrona kommun oavsett kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder.
•
Att tillsammans med kvinnojouren i Karlskrona samverka och samarbeta för att ovannämnda mål kan genomföras i ett gemensamt
boende.
•
Att delge och öka kunskapen om målgruppens specifika behov
genom samverkan med andra huvudmän och förvaltningar.
Gemensamt boende i samverkan med kvinnojouren
Utifrån de diskussioner som förts med representanter från kvinnojouren
har vi tittat på ett antal visningslägenheter som tänkt trapphusboende i
Karlskronahems fastighetsbestånd. Trapphusen har bestått av 8-10
lägenheter med 1- 4 rumslägenheter med en totalhyra på 550 000:600 000:-/år exkl. hushållsel. En nödvändighet för att uppnå ett skydd för
målgruppen är att vi hyr och kontrollerar en hel trappuppgång.
Som av en händelse blev alkohol och drogsektionen erbjudna nyrenoverade lokaler i centrala Karlskrona. Lokalerna består av 13 rum fördelat
på två plan med en yta på totalt 488 kvm. Då lokalerna var tänkt som
komplement till ett hotell med långtidsuthyrning uppfyller rummen hög
och modern standard, samtidigt som det uppfyller kriteriet för ett skyddat
boende, med möjlighet till de inslag som vi formulerat i våra mål.
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Då rummen finns på två plan skulle kvinnojouren kunna bedriva sin
verksamhet på en våning och alkohol och drogsektionen med sin
målgrupp på det andra planet.
Parallellt kan vi tillsammans arbeta med kvinnornas gemensamma fråga
gällande utsatthet och skydd. För alkohol och drogsektionens del ger det
oss en möjlighet att bedriva motivationsarbete och behandling för kvinnor
i öppenvård, med vetskapen om att vi kan erbjuda ett skyddat boende på
hemmaplan.
Dessa centrala lokaler ägs av en privat fastighetsägare och hyran uppgår
till 600 000:-/år exkl. el sophämtning om ca: 50 000:-/år. Fastighetsägaren
har till fastighetskontoret presenterat ett 3-årigt avtal enligt ovanstående.
För att kommunen skall ta ansvar och uppfylla de krav som staten ställer
på kommunen i denna fråga, bör kommunen ADS hyra bägge våningarna,
för att sedan hyra ut en våning till kvinnojouren. Detta ger kommunen en
större möjlighet att ta ett utökat ansvar i denna fråga om så påkallas.
Kvinnojouren bör analogt behålla sitt kontor om den framtida kvinnojouren får en annan inriktning.
Förvaltningens förslag till beslut
att tillstyrka förslaget till skyddat boende för kvinnor oavsett etnisk
tillhörighet, funktionshinder eller social problematik.
att boendet organisatoriskt ligger under alkohol och drogsektionen.
att under förutsättning att kvinnojouren finansierar sin del av boendet
med 150 000:- årligen, finansierar alkohol och drogsektionen år 1
med 175 000:- ur kontot HVB-vuxna samt år 2 och 3 med 500 000:ur samma konto eller om socialnämnden beslutar annat.
Yrkande
Eva Strömqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Eva Abramsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt ett
tilläggsyrkande enligt följande:
att kvinnor med missbruksproblem erbjuds behandling i öppenvård.
Dan Damsgård (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar
följande tilläggsattsatser:
att undersöka möjligheten att utöka Karlskrona behandlingshem med sex
kvinnoplatser eller på annat sätt tillgodose kvinnors behandling inom
befintlig verksamhet
att undersöka möjligheter att använda alla eller delar av de erbjudna
rummen som endast skyddat boende
att undersöka om skyddat boende ska sortera under råd och stöd.
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Propositionsordning
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag fann
förvaltningens förslag antaget.
Därefter ställde ordföranden proposition på Eva Abramssons tilläggsyrkande och fann att socialnämnden beslutat enligt Eva Abramssons
tilläggsyrkande.
Ordförande ställde proposition på Dan Damsgårds tilläggsyrkande och
fann att socialnämnden beslutat avslå det samma.
Socialnämnden beslutade således
att tillstyrka förslaget till skyddat boende för kvinnor oavsett etnisk
tillhörighet, funktionshinder eller social problematik.
att boendet organisatoriskt ligger under alkohol och drogsektionen.
att under förutsättning att kvinnojouren finansierar sin del av boendet
med 150 000:- årligen, finansierar alkohol och drogsektionen år 1
med 175 000:- ur kontot HVB-vuxna samt år 2 och 3 med 500 000:ur samma konto eller om socialnämnden beslutar annat, samt
att kvinnor med missbruksproblem erbjuds behandling i öppenvård.
_____
Reservation
Dan Damsgård (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
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§8
Öppna frågor
Walla Carlsson (s) ställde frågan på hur många vi har idag som är
bostadslösa samt om de blir yngre och yngre.
Sören Trolle svarade
_____
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur det ser ut för yngre bostadslösa kvinnor
under 25 år.
Margaretha Jansson svarade
_____
Ali Abu-Iseifan (s) ställde frågan angående vem som bestämmer vad barnen
skall bo efter en skilsmässa
Christin Held svarade
______
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§9
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Coffeehouse,
N Kungsgatan 4, 371 33 Karlskrona
Ärendet
Coffeehouse i Karlskrona AB, 556765-6201, har hos Socialnämnden ansökt
om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att
servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.
Sökta serveringstider är året runt mellan klockan 11.00 -01.00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Coffeehouse är beläget på Klaipedaplatsen, centralt i Karlskrona.
Serveringslokalen består av en restaurangmatsal med plats för 32 sittande
gäster. Barservering ska förekomma från en bar placerad i bakre delen av
serveringslokalen.
Köket är godkänt för en allsidig matlagning som ger möjlighet till
tillagning av ett varierat och komplett utbud av lagad mat från råvaror.
I annat avgränsat utrymme, direkt utanför serveringslokalen, planeras en
uteservering cirka 8 x 10 m stor med plats för cirka 70 sittande gäster.
Besök har gjorts på serveringsstället vid två skilda tillfällen.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Verksamheten har en inriktning mot en ungdomlig ätande och drickande
publik, en s.k. Bistro-Bar-verksamhet, med tillhandahållande av lagade
rätter av kött, fisk och grönsaker. En ala`carte meny har presenteras vilken
innehåller minst tre förrätter, tre huvudrätter och tre desserter.
Även en meny med enklare rätter såsom bakad potatis, pasta, baguetter,
smörgåsar och bakverk kommer att finnas.
Dryckesutbudet består av starköl, vin samt sprit i form av ett varierat
utbud av drinkar.
Öppethållandet kommer att vara från måndag – söndag mellan klockan
11.00 – 22.00.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden tillika ägaren, Redouan Akhdim, har lång erfarenhet inom
restaurangbranschen och har erforderliga kunskaper och utbildning i
alkohollagen.
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BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra.
Skattemyndigheten påpekar att bolaget inte är skatteregistrerat.
Miljöförvaltningen har inget att erinra.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Alkohollagens krav är uppfyllda.
Bolaget ska senast då beslut tas om serveringstillstånd vara
skatteregistrerat hos Skatteverket.
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 allmänheten alla dagar året
runt mellan kl 11.00-01.00.
_____
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§ 10
Internbudget
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på
139,5 mkr för år 2009 och 137,2 mkr för år 2010 samt för år 2011.
Samtliga belopp i materialet är uttryckta i tusentals (tkr) och uttryckta i
den lönenivå som gällde 31 december 2008.
Enligt beslut av kommunfullmäktige i december 2008 har socialnämnden
tilldelats en förstärkt budget för 2009 för Ekonomiskt bistånd motsvarande
3 mkr. Resurstillskottet hänvisar man med anledning av förväntat utfall för
2008. Inom detta resurstillskott ska också kommunens årliga medlemsavgift till FINSAM om 250 tkr rymmas. Socialnämndens budget avseende Ekonomiskt bistånd för 2010-2011 förstärks däremot endast med 1
mkr. Samtidigt får Socialnämnden i uppdrag att i största möjliga mån och
med särskilda metoder söka begränsa den nuvarande kostnadsutvecklingen
inom denna verksamhet.
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 - 1955 tkr för år
2009, - 2 175 tkr för år 2010 och -2 175 tkr för 2011.
Nedan följer tilldelad ekonomisk ram för åren 2009-2011 för
socialnämndens program, inkl tekniska justeringar för bl a löner, hyror,
personalomkostnader, indexering av intäkter 3 %.
Årtal
Individ & familjeomsorg
- Förstärkning
- Avgår: RUP-åtgärder
Belopp enligt budgetläge 2008-12-31
Ekonomiskt bistånd
Belopp enligt budgetläge 2008-12-31
Totalt budgetbelopp 2008-12-31

År 2009
96 820
2 000
-1 955
96 865

År 2010
96 820
2 000
-2 175
96 645

År 2011
96 820
2 000
-2 175
96 645

42 595
139 460

40 595
137 240

40 595
137 240
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Yrkande
Eva Strömqvist (s) yrkar ett tilläggs yrkande enligt följande:
att förvaltningen varje månad lämnar uppföljning av ekonomiskt bistånd
till socialnämnden.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Eva Strömqvist (s) yrkande och fann att
socialnämnden antog Eva Strömqvist yrkande.
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2009.
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudgeten för 2009 samt
att förvaltningen varje månad lämnar uppföljning av ekonomiskt bistånd
till socialnämnden.
_____
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§ 11
Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonto och bankgiro
Med anledning av att nuvarande ekonomiassistent 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),
Marie Andersson (redovisningsekonom)
Tuovi Henriksson (redovisningsekonom)
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens Bankkonto
och Bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton:
Bankkonto

8169-5903529592-3
8169-5903529588-1

Bankgiro

5220-7792
5321-8608
5364-8424
5364-8630

samt att nedanstående personer två i förening får teckningsrätt för
checkutbetalningar på bankkonto 8169-5 903 529 592-3 (ekonomiskt
bistånd)
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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
Angeli Larsson
Mikael Wickström
Heidi Melby
Cajsa Zettergren
Jenny Appelqvist
Annika Börjesson
Annika Johansson

590801-3328
550621-3346
540916-3309
540405-1665
591126-2706
471024-9147
670908-3304
560922-3333
541226-6966
531108-3300
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.
_____
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§ 12
Uppföljning av verksamhetsplan för 2008
Socialnämnden antog i december 2007 en verksamhetsplan för 2008.
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i
planen. Nedan kommenteras varje uppdrag var för sig:
Göran Bohman informerade om en felaktighet i texten i tidigare utsänd handling
till ledamöter och ersättare under rubriken Övergripande punkten
- Jämställdhetsundersökning ska genomföras på samtliga enheter
(Ej genomfört pga. stor arbetsbelastningen) ska vara Genomfört
Övergripande
- Kvalitetsundersöka två verksamheter under året
Placeringar av barn i familjehem samt fältgruppen är de områden
som beslutades kvalitetsundersökas under året. Barn i familjehem
blir klart och beräknas presenteras för nämnden i mars. Det
omfattande arbetet har tagit längre tid i anspråk än förväntat.
Dessutom har vi lånat ut utredningsresurser till äldreförvaltningen
under hösten. Kvalitetsundersökningen av fältgruppen flyttas till
2009.
- Fortsatt fördjupat samarbete med handikappnämnden
Genomfört
- Fortsatt verka för att en beroendeenhet kommer till stånd i länet
Genomfört
- Jämställdhetsundersökning ska genomföras på samtliga enheter
Genomfört
- Genomföra en IFO-mässa tillsammans med nätverkskommunerna.
Genomfört
- Tillsammans med övriga förvaltningar vidareutveckla kommunens
kvalitetssystem
Genomfört
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Alkohol- och drogsektionen
- Alkohol- och drogsektion DD-boendet
Pågår
- Beroendeenheten
Pågår
- Stödboende Dockegatan.
Pågår numera Pantarholmen
Nytt för 2008:
- Kvalitetssäkring av rutiner och administration för våra tillsynskontrakt
Genomfört
- Kvalitetssäkring av utredningar, dokumentation och ärendehantering
Genomfört
- Framtagning av en drogpolicyplan för företag i Karlskrona kommun
Genomfört
- Följa upp gruppbehandlingens öppna intag.
Gruppbehandlingen har på försök 2008 genomfört öppet intag utan
biståndsbeslut. Fram tills dags datum har det fungerat bra och vi
kommer att fortsätta med denna möjlighet.
- Utifrån verksamhetsöversynen 2007, analysera och starta en process för
att möta 2010 års behov av missbrukas/beroendevård.
Genomfört och redovisats på SN i Maj månad. Processen är igång och
flera grupper arbetar med specifika frågor.
- Genomföra en brukarundersökning av HAP-programmet.
Ett grundmaterial finns genom DOK och kommer till våren 2009
- Ta fram ett underlag för systematisk löpande brukarundersökning.
Pågår
Ekonomisektionen
- Sektionen ska i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer
medverka till att olika alternativ till åtgärder mot målet egenförsörjning skapas.
Pågående
- Sektionen ska fortsatt vidareutveckla arbetet med och fördjupa kunskapen om
barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.
Pågående
- I projektsamverkan utveckla program för kvinnor med målet egenförsörjning.
Avslag ESF i tänkt samverkansprojekt
- Sektionen ska genomföra en internet-baserad kvalitetsundersökning riktat till
klienter i verksamheten på jobbintro
Genomförd enkät. Resultat redovisas separat.
- Sektionen ska aktivt använda det länsövergripande forumet för ”finansiell
samordning” i syfte att hitta breda lösningar för individer i behov av rehabilitering och som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Pågående. Projekt ”Rock” startat i oktober
- Sektionens budget- och skuldrådgivare ska undersöka och pröva möjligheten att
utveckla metod för självhjälpsgrupper
Under utveckling. Erbjudande om grupp finns 2009
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- Aktivt söka extern finansiering för projekt riktat till personer som står
Långt ifrån arbetsmarknaden.
Pågående. Flera projekt aktuella
- Genomföra en kartläggning av målgruppen ensamstående män.
Påbörjat. Större kartläggning under 2009
- Genomföra kompetensutveckling av socialsekreterare inom området
spelberoende.
Utbildning bokad i början av 2009
Familj och ungdomssektionen
- Förbättra lokalerna för råd och stödgruppen
Pågående
- Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen
Pågående
- Råd och stödgruppen ska starta projekt med finansiering från
Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor
och barn
Pågående
- Särskild satsning på verksamhet i Rödebyområdet.
Genomfört
- Implementera arbetsmetoden BBIC.
Pågående
- Tillsammans med nätverkskommunerna slutföra undersökning av barn
i familjehem.
Genomfört
- Råd och stöd gruppen ska fortsätta att utveckla gruppverksamhet och
metoder för barn, ungdomar och deras familjer i svåra livssituationer
Genomfört
- Fältgruppen ska tillsammans med skolan arbeta efter metodiken
SKRUV och ÖPP.
Genomfört
- Analysera föregående års volymökning inom verksamheten. Föreslå
åtgärder.
Genomfört
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna uppföljningen
_____
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§ 13
Verksamhetsplan för 2009
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för nästkommande
år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året.
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genomföras
utan att de upptas i planen.
Nedan lämnas förslag till uppgifter som kommer att ledas från kansliet och
beröra hela eller delar av förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till uppgifter som kommer att genomföras inom respektive sektion.
Övergripande
- Öka och utveckla samarbete med frivilligorganisationer
-

Kvalitetsundersöka fältgruppen

-

Öppna boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn/ungdomar.
I drift 1 maj.

-

Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och ungdomssektionen samt
i tillämpliga delar inom övrig verksamhet inom socialförvaltningen.
Utbildningsinsatser för personal och politiker

-

Fortsatt utvecklande av obruten vårdkedja inom Alkohol och drogsektionens verksamhetsområde

-

Under året särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta ett
ökat behov av insatser med anledning av lågkonjunktur och förändrad
lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet.
Utveckla samarbeten och metoder för att möta ett ökat tryck inom
Ekonomisektionens verksamhetsområde.

-

Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt resursutnyttjande i
samarbete med våra nätverkskommuner
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Alkohol- och drogsektionen
- Verkställa projektet obruten vårdkedja utifrån utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen
-

DD-boende

-

Stödboende

-

Beroendeenhet

-

Skyddat boende för kvinnor

-

Implementera ART i ungdomsgruppen

-

Fortsätta att utveckla nätverksamarbetet för fler grupper

-

Utveckla en interaktiv hemsida utifrån ADS-analys 2007-2010

-

Skapa en strukturerad samverkan med de viktigaste samverkansparterna.

Ekonomisektionen
- Aktivt delta i samordningsförbundet FINSAM med syfte att utveckla
samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
-

Påbörja verksamhet i samarbete med Lindra secondhand. Butiken
finns på Kungsmarksplan och erbjuder i nära samverkan med socialförvaltningens ekonomisektion praktikplatser för personer i behov av
förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering.

-

Under förutsättning att projektmedel beviljas från ESF kommer 3-årigt
Länsövergripande projekt ”Blekingeporten” att inledas. Projektet innebär
att personer med försörjningsstöd kommer att erbjudas aktivt förberedande arbetslivsinriktade insatser.

-

Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenhetens fasta verksamhet.
Under första delen av året genomförs en gemensam planering- och utvecklingsdag för verksamheternas samtliga medarbetare.

-

Aktivt deltagande i ESF-projekt som arbetsmarknadsenheten ansvarar
för. Projektet erbjuder arbetslivsinriktade insatser till personer aktuella
för försörjningsstöd.
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-

Genomföra en kartläggning av samtliga personer aktuella för försörjningsstöd i januari 2009. Kartläggningen görs i enkätform på handläggarnivå. Syftet är att få en samlad kunskap om den nu aktuella
klientgruppens situation för att kunna utveckla rätt behovsinriktade
insatser. Kartläggningen kommer fortsättningsvis att genomföras varje år
vid samma tidpunkt.

-

Jobbintro ska utveckla samverkan med gymnasieskolan gällande ungdomar som i förtid avslutar sina studier och som omfattas av kommunens
uppföljningsansvar.

-

Jobbintro ska utveckla samverkansformer med budget- och skuldrådgivningen

-

Budget- och skuldrådgivaren och en socialsekreterare från ekonomioch mottagningsgruppen ska erbjuda program för hushållsekonomisk
rådgivning till personer aktuella på ekonomisektionen.

-

Genomföra en brukarundersökning hos personer aktuella på ekonomioch mottagningsgruppen.

-

Ekonomi- och mottagningsgruppen ska utveckla rutinerna för arbetet
med arbetsplaner med syfte att hitta bättre former för uppföljning.

-

Två utbildningstillfällen inom området beroendeproblematik genomförs med hjälp av personal från ADS i början av 2009.

-

Kompetensutveckling med extern utbildare inom området utveckla
arbetet med försörjningsstöd är planerad med två utbildningstillfällen under 2009.

-

Översyn och förändring av den fysiska arbetsmiljön och mottagningen i
receptionen på Norra Kungsgatan.

Familj och ungdomssektionen
- Bättre lokaler till råd och stödgruppen
-

Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen

-

Implementera arbetsmetoden BBIC.

-

Utveckla och kvalitetssäkra rekrytering, utredning och utbildning av
familjehem
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-

Råd och stödgruppen och Fältgruppen ska tillsammans utveckla metoder
för att kunna hjälpa unga missbrukare och deras föräldrar på hemmaplan

-

Råd och stödgruppen fortsätter att utveckla arbetet med våld i nära relationer.
Länsstyrelsepengar har beviljats för att påbörja ett samarbete med
Psykiatrin med målsättningen att även kunna erbjuda hjälp till män
som utövar våld.

-

Verksamheten på Grupphemmet XP kommer att utökas med ytterligare
fyra platser. Grupphemmet kommer från och med våren 2009 att ta
emot både asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande
barn med uppehållstillstånd.

Yrkande
Eva Strömqvist (s) yrkar ett tillägg under rubriken övergripande enligt
följande: Översyn av Riktlinjer för serveringstillstånd
Proposition
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvist yrkande och fann yrkandet
antaget.
Socialnämndens beslut
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2009 med ovanstående tillägg
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 februari, 2009
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

Öppna frågor
Halvårsrapport till Länsstyrelsen angående projekt hedersrelaterat våld
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för folkölsförsäljning i Karlskrona kommun
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

2

Måndagen den 23 februari kl 14.30-17.30, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C) ordförande
Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)
Sven Wallfors (M), gick kl 16.50 § 21-22 del av § 23
Mai-Kathe Westberg (M)
Dan Damsgård (FP)
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)
Tony Rigestam (S) gick 15.35 § 21-22
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Bengt-Erik Eriksson, tf sektionschef
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Katarina Lindell, sekreterare
Ali Abu-Iseifan

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 21-24

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ali Abu-Iseifan

________________________
Katarina Lindell

23 februari 2009

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 21
Öppna frågor
Eva Abramsson (M) ställde frågan hur det går med boendet på
Pantarholmen.
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) samt socialchef Göran Bohman svarade
_____
Ali Abu-Iseifan (S) påtalade problem med att människor framför allt med
utländsk härkomst får ospecificerade räkningar på reparationer långt efter
slutbesiktningen av sin lägenhet.
_____
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan hur det gått för den ryska flickan.
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) svarade
_____
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§ 22
Halvårsrapport till Länsstyrelsen angående projekt hedersrelaterat
våld.
Ärendet utgick.
_____
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Kopia till
2/3-09
CR
KLF

§ 23
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2008
Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2008 uppvisar ett negativt resultat om totalt – 14 681 tkr varav - 8 225 tkr avser
individ- och familjeomsorg och -6 456 tkr avser ekonomiskt bistånd. Trots
att nämnden fick en utökad budgetram, enligt Kommun fullmäktiges
beslut den 18 juni 2008, på 2 500 tkr avseende individ- och familjeomsorg
samt 3 000 tkr avseende ekonomiskt bistånd har underskottet inte gått att
förhindra.
Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till
104 343 tkr för 2008, vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med 8 754 tkr. 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 när det gäller barn/ungdomar.
Antalet vårddygn har ökat med 21 % i förhållande till föregående år vilket
har medfört en kostnadsökning om drygt 8 mkr. Framförallt har behovet av
att placera fler barn och unga på extern institution ökat, 28 barn/ungdomar
har varit placerade på extern institution, en ökning med 4 jämfört med föregående år. Antal omedelbara omhändertagningar samt ansökningar om
vård enl. LVU har också ökat jämfört med föregående år.
Familj- och ungdomssektionen har under de senaste åren haft en stor ökning
av antal ärenden och denna trend har fortsatt under året. En orsak till detta
är de stora barnkullar som föddes under åren 1990 och 1991, som nu under
några år varit tonåringar.
När det gäller vuxna missbrukare har antalet vårddygn ökat med 3,6 %
jämfört med föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om drygt
500 tkr, trots att antalet personer aktuella på ADS har varit färre än året
innan. Kostnaderna per vårddygn har dock ökat, främst beroende på antalet
LVM-placeringar som i vissa fall varit långa och kostnadskrävande.
Karlskrona Behandlingshem har haft den högsta beläggningen i behandlingshemmets historia. Trots en mindre negativ avvikelse förbättrar man
resultatet med 137 tkr jämfört med föregående år.
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Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till 45 301 tkr
vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med 8 445 tkr.
Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till 7 147 kr vilket är
en ökning av snittkostnaden med 6,6 % i förhållande till förra året.
Totalt har 1 096 hushåll varit i behov av ekonomiskt bistånd under året,
vilket är en ökning med 29 hushåll jämfört med föregående år. Orsaken är
bl a att den, tidigare år, gynnsamma situationen på arbetsmarknaden ej har
fortsatt under 2008. Programmet har också påverkats av de beslut om åtgärder som regeringen har fattat och som påverkar försäkringskassan och
arbetsförmedlingen.
Farhågor finns att förändringarna kommer ge ännu större effekt under 2009.
Antal hushåll med behov av bistånd längre än 11 månader har fortsatt att
öka under året (+ 23 hushåll jämfört med år 2007). Förändrade regler för
introduktionstid och introduktionsersättning har också påverkat programmet
negativt. Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till hushåll
där någon person ingår som avslutat introduktionen har under året uppgått
till nära 4 mkr.
Socialnämndens beslut
att godkänna årsbokslutet för 2008 samt
att hos kommunstyrelsen begära täckning av 2008:års underskott
_____
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§ 24
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Anders Nordberg redovisade upprättade riktlinjer daterade den 30 januari
2009.
Sammanfattning
Socialförvaltningen fick under hösten 2008 i uppdrag av socialnämnden att
utarbeta ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden konstaterade att det fanns ett behov av en bred översyn av
nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd.
Nämnden beslutade att kommande riktlinjer särskilt skulle beakta ett
förtydligande/ändring inom följande områden i alkohollagen.
- ansvarsfull alkoholservering
- återhållsam alkoholservering
- serveringstider
- uteservering
- ungdomsmiljöer, sport- och musikevenemang
- olaga diskriminering i samband med restaurangbesök
- tillsyn
Utöver ovan områden har förvaltningen föreslagit förtydligande/ändringar
inom områden som; ”Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa”, ”Serveringslokal och matutbud”,
”Tillfälliga serveringstillstånd”, ”Avslag och återkallelse av tillstånd”,
Handläggningstid och service”.
Dessutom har en revidering av Riktlinjerna för folkölsförsäljning genomförts.
I riktlinjerna har i första hand de sociala aspekterna lyfts fram, eftersom
alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar. Dock har i något område också
förslaget till riktlinjer tagit hänsyn till en anpassning av dagens restaurangkultur.
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Yrkande
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar en ändring av texten i riktlinjerna för
alkoholserveringstillstånd under punkt 11 rubriken Avslag och återkallelse
av tillstånd andra stycket enligt följande:
I stället för återkallelse av tillståndet kan tillståndshavaren i vissa fall
meddelas varning, om särskilda skäl föreligger och varning kan anses vara
en tillräcklig åtgärd. Sådana särskilda skäl kan vara att tillståndshavaren
vidtar verkningsfulla åtgärder för att rätta till missförhållandena. (7 kap. 20 §
alkohollagen). För att varning skall komma ifråga krävs att det föreligger
grund för återkallelse, det vill säga att något av rekvisiten i 7 kap. 19 § punkt
2-5 är uppfyllt.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Ann-Christin Karlssons ändrings yrkande
och Jan-Anders Lindfors yrkande och fann Ann-Christin Karlssons yrkande
antaget.
Socialnämnden beslutade således
att att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning
samt,
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 mars, 2009
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41

Öppna frågor
Budgetuppföljning februari 2009
Förändring i socialförvaltningens internbudget 2009
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd
vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Delegeringsordning 2009
Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Redovisning till kommunstyrelsen
Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att samordna
arbetet kring hedersrelaterat våld i Karlskrona kommun
Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla
och samordna öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar under
18 år med missbruksproblem, och deras familjer
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 23 mars kl 14.40-16.55, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C) ordförande
Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)
Ingrid Trossmark (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Dan Damsgård (FP)
Kaj Jansson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Stig Carlsson, socialsekreterare
Åsa Jansson, socialsekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Walla Carlsson

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 33-41

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Walla Carlsson

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 33
Öppna frågor
Walla Carlsson (S) ställde frågan om det är vanligt i Karlskrona att
tonåringar som rymmer hemifrån blir fall för socialförvaltningen.
Christin Held samt Göran Bohman svarade
_____
Kenneth Nyström (S) ställde frågan angående boendet på Pantarholmen.
Göran Bohman svarade
____

4

23 mars 2009

Kopia till

§ 34
Budgetuppföljning februari 2009
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-02-28 uppgår till -2,9 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-0,3 Mkr
Externa placeringar har minskat som planerat under vintern men avviker
trots detta med – 0,4 mkr. Det är placeringar barn och unga som står för
hela avvikelsen. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,6
mkr. Reserven påverkar positivt med 0,5 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett positivt resultat på 0,1 mkr för perioden. Det beror främst
på intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande
karaktär samt för placeringar på Roslunden.
• Ekonomiskt bistånd
-2,6 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat och att den
genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 6,1 % jämfört med
genomsnittlig kostnad 2008. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) har
främst ökat beroende på att många i denna grupp är flyktinghushåll som
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. I februari var dock
både antal hushåll och kostnader lägre än i januari främst beroende på att
februari är en kort månad och många kom inte in med sin ansökan förrän
i början av mars. Dock kan noteras att antalet ungdomar har fortsatt att
öka, hittills i år är ökningen 21 % jämfört med snittet 2008. Fortfarande
är det så 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,
som nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för flyktingar.
Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden uppskattas
hittills till 0,7 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,2
mkr.
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Prognos
Prognosen är mycket osäker än så länge 2009. Prognostiserat utfall per
2009-12-31 kan beräknas till mellan -10 och -15,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
+/-0,0 Mkr
Under förutsättning att inga nya ärenden tillkommer och att planeringen
håller avseende de placeringar som ska avslutas under året, beräknas
budgeten inte överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande
prioriteras 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. Vid eventuell
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid en eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr.
• Ekonomiskt bistånd
-12,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste fyra månaderna har i snitt legat på 4,6
mkr per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående
år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 4,6 mkr per månad
under resten av året 2009.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 35
Förändring i socialförvaltningens internbudget 2009
Göran Bohman redovisade förslag till hur de nya besparingskraven avseende omställningspaket, semesterskuld och inköp skall balanseras i
internbudgeten för socialförvaltningen för år 2009.
Det totala besparingskravet för år 2009 är 603 tkr avseende programmet
Individ- och familjeomsorg.
Besparingskravet är fördelat på inköpsbesparing 123 tkr, semesterskuldbesparing 80 tkr samt omställningspaketet 400 tkr.
Förvaltningen föreslår att inköpsbesparingen fördelas ut procentuellt på
förvaltningens olika verksamheter fördelat på 2008 års inköpskostnader.
Besparingen avseende semesterskuld föreslås fördelas ut procentuellt på
förvaltningens olika verksamheter fördelat på 2009 års personalbudget.
Besparingen avseende omställningspaketet föreslås hanteras till hälften
centralt i den övergripande verksamhet som förvaltningschefen är ansvarig för, resterande fördelas jämnt på de tre sektionerna familje- och
ungdomssektionen, alkohol- och drogsektionen samt ekonomisektionens
övergripande verksamhet (vht 752).
Socialnämnden beslutar enligt
allmänna utskottets förslag
att godkänna ovan nämnda förändringar i 2009 års internbudget
_____
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§ 36
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid
socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Ekonomiskt bistånd täcker alla ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen.
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och avser de
vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna.
Försörjningsstödet besår dels av en norm för livsmedel, kläder, och skor, lek
och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och
tv-avgift, dels av skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. När det
gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom riksnormen.
Huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan
klara sig utan ekonomisk bistånd – hjälp till självförsörjning. I väntan på att
detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter en
individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp med försörjning.
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt
bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun kompletterar främst
Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter och allmänna råd samt
dokumentet Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handläggning.
Socialnämndens 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.
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Yrkande
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar att punkt 4.5 Avgift medlemskap
hyresgästföreningen utgår samt
ändring av befintlig text i sista stycket punkt 6:2 Hemmavarande barns
inkomst: Gymnasiestuderande ungdomar upp till 21 år som arbetar under
sommarlovet skall ha möjlighet att behålla 10 000 kronor av sin inkomst utan att
det påverkar familjens bistånd. Vid arbete under resten av året kan ungdomar för
egen del vid arbete behålla högst ett månatligt belopp motsvarande underhållstöd
under 10 månader utan att det påverkar familjens bistånd.
Ändra till följande: Gymnasiestuderande ungdomar upp till 21 år som arbetar
under sommarlovet skall ha möjlighet att behålla 22 730 kronor av sin inkomst per
kalenderår utan att det påverkar familjens bistånd.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag i punkterna 4.5
Avgift medlemskap hyresgästföreningen samt 6:2 Hemmavarande barns
inkomst.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Ann-Christin Karlssons yrkande att punkt 4.5
Avgift medlemskap hyresgästföreningen skall utgå och Jan-Anders bifallsyrkande
och fann Ann-Christin Karlssons yrkande antaget.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
Den som stöder Ann-Christin Karlssons yrkande röstar ja. Den som stöder JanAnders Lindfors yrkande röstar nej.
Vid voteringen avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster
Namn
Ledamöter

OMRÖSTNING
Ja Nej Avstår

C

Ingrid Hermansson,

X

S

Jan-Anders
ordförande Lindfors, vice

M

ordf.Abramsson
Eva

X

M

Anna Månsson

X

FP Ann-Christin Karlsson

X

X

S

Ali Abu-Iseifan

X

S

Walla Carlsson

X

S

Kenneth Nyström

X

SD Per Henriksson

X

Tjänstgörande ersättare
M

Sven Wallfors

S

Ingrid Trossmark

X
X
5
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Därefter ställde ordförande proposition på Ann-Christin Karlssons ändrings
yrkande i punkt 6.2 Hemmavarande barns inkomst och Jan-Anders
Lindfors bifallsyrkande och fann Ann-Christin Karlsson yrkande antaget
Socialnämnden beslutade således
att godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
avseende 2009 samt föreslagen ändring i punkt 6.2 Hemmavarande
barns inkomst.
_____
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§ 37
Delegeringsordning 2009
Tore Svensson redovisade förslag till delegeringsordning 2009.
En genomgång har gjort beträffande delegationen i alkoholärenden.
I övrigt föreslås att sektionscheferna får rätt att överklaga beslut när
förvaltningsdomstol ändrat beslut av tjänsteman, begära inhibition samt
avge yttrande till länsrätt och kammarrätt i ärenden där ursprungsbeslutet har fattats av tjänsteman.
Förändringar har också gjorts beträffande tecknande av hyreskontrakt
för ungdomar som fått bistånd till Ungbo. Tecknande av hyreskontrakt
har lagts på sektionschefen, vilket innebär en överensstämmelse med
förhållandet beträffande tillsynskontrakt på ADS.
Socialnämndens beslut
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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§ 38
Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterat den 4 mars 2009
avseende medborgarförslag angående medmänsklighet.
Föräldraföreningen mot narkotika har inlämnat medborgarförslag till
kommunfull-mäktige om ”Medmänskligheten”. FMN efterlyser ett
”samlat hus/ställe som medborgarna kan gå till och få hjälp om dem har
problem med missbrukande barn, eller är en misshandlad hustru, där
barn har missbrukande föräldrar m.fl.”
I motiveringen till förslaget skriver FMN att en person som har problem bör kunna vända sig till en person, ”som sedan ska dra i alla trådar
som behövs”. FMN menar att hjälpen skall finnas på ett och samma
ställe.
Socialnämnden beslutar enligt
allmänna utskottets förslag att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat
_____
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§ 39
Redovisning till kommunstyrelsen
Socialnämnden har blivit ombedd att redovisa följande till
kommunstyrelsen:
• Kommunstyrelsen önskar redovisning av hur arbetet fortskrider
beträffande dels ett nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för
personer med en dubbeldiagnos. Socialnämnden har blivit uppmanad
att inom givna budgetramar prioritera dessa satsningar.
• Kommunstyrelsen önskar redogörelse för hur samarbetet med och
stödet till de ideella föreningar som verkar inom socialtjänsten
utvecklas och utökas.
Lågtröskelboende och boende för personer med dubbeldiagnos
Socialnämnden har avsatt medel för lågtröskelboende och för boende för
personer med dubbeldiagnos i nämndens internbudget. Länsstyrelsen har
upphävt beslut om placering av lågtröskelboendet, vilket innebär att det
för närvarande är oklart när boendet kan börja fungera. Boendet för personer med dubbeldiagnos planeras tillsammans med handikappnämnden.
Boendet beräknas vara klart under hösten 2009.
Samarbete med ideella föreningar
Socialförvaltningen har bred samverkan med ett antal ideella föreningar
inom olika delar av socialnämndens verksamhetsområde.
Socialnämnden beslutar om föreningsbidrag till föreningar med social
verksamhet.
Under 2008 utbetalades föreningsbidrag till följande föreningar: Fria
Sällskapet Länkarna, Anonyma alkoholister, Verdandi, Tjej/ Kvinnojouren Frideborg, Brottsofferjouren i Blekinge, Adoptionscentrum Sydöst,
Föräldraföreningen mot narkotika, Mansjouren i Blekinge, BRIS (Barnens
rätt i samhället), ALANON (förening för anhöriga till alkoholmissbrukare), ACOA (förening för vuxna barn till alkoholmissbrukare), GA
(Spelmissbrukare) samt KRIS (Kriminellas revansch i samhället).
Sammanlagt utbetalades 2008 926 000 kronor i föreningsbidrag.
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Socialnämnden samarbetar med Svenska Kyrkan i verksamhet med
familjerådgivning.
I det dagliga arbetet har socialförvaltningens sektioner ett nära samarbete
med ett stort antal ideella organisationer och föreningar.
Ekonomisektionen har företrädesvis samverkan med Kvinnojouren beträffande våldsutsatta kvinnor och med Human Bridge, som är en förening
för bistånd som grundats gemensamt av Läkarmissionen och Erikshjälpen.
Personer som har ekonomiskt bistånd får praktik vid Human Bridges verksamhet i Karlskrona.
Familj- och ungdomssektionen samverkar för närvarande främst med
följande föreningar: Brottsofferjouren (i arbetet med unga lagöverträdare
och brottsoffer), Kvinnojouren (våldsutsatta kvinnor och barn), Föräldraföreningen mot narkotika (unga missbrukare), Svenska Kyrkan (projektet
Ankaret, som vänder sig till barn och ungdomar med förälder som är eller
har varit beroende av alkohol eller andra droger), Adoptionscentrum
(frågor om adoption), KAIF och hyresgästföreningen (verksamhet med
ungdomar på Kungsmarken).
Fältgruppen samordnar verksamheten med ”Nattvandrande föreningar”.
Alkohol- och drogsektionen samarbetar med Fria Sällskapet Länkarna.
Andra föreningar för stöd till missbrukare eller anhöriga till missbrukare,
till exempel AA, GA, ALANON och ACOA, har som en punkt i sin
ideologi att vara självständiga och oberoende av stöd från samhället.
Socialnämnden ger emellertid stöd till verksamhet i Karlskrona i form av
föreningsbidrag till lokaler. ADS samverkar med Kvinnojouren beträffande planerat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med missbruksproblem.
Utöver ovanstående samverkar socialsekreterare med många föreningar i
socialtjänstens arbete med individer och familjer. Exempelvis samverkar
ekonomisektionen med fackföreningar i arbetet med personer som har
ekonomiskt bistånd.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna redovisning till kommunstyrelsen.
_____
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§ 40
Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att samordna
arbetet kring hedersrelaterat våld i Karlskrona kommun.
Åsa Jansson redovisade om projektet.
Bakgrund/projektets verksamhetsinnehåll
Socialnämnden har beviljats utvecklingsmedel med 175 000 kr för perioden
080810-090809 till ”Projekt för att samordna arbetet kring hedersrelaterat
våld i Karlskrona kommun”. Ansökan från socialnämnden avsåg att öka
samarbetet med andra myndigheter och frivilligorganisationer när det gälelr
frågor som gäller hedersrelaterat våld, att utbilda instruktörer för att bedriva
föräldrautbildningar och gruppverksamheter, att starta föräldrautbildningar,
att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för ungdomar på högstadiet/gymnasiet, att starta tjej- och killgrupper bland ungdomar med annan
bakgrund än svenska samt att erbjuda föreläsningar av Sharafs Hjältar eller
dyligt.
Redovisning hur mål för projektet/verksamheten uppfyllts:
• Ett ökat samarbete mellan myndigheter och ideella verksamheter har
möjliggjorts genom inspirationsdagarna med Hanna Cithio.
• När det gäller att utbilda instruktörer för föräldrautbildningar och eller
gruppverksamheter kommer detta ske i BRIS regi genom föreläsning om
projektet ”Vuxensamtal”.
• En tjejgrupp har startats och kommer att pågå under läsåret 2008-2009.
• Föreläsningar av Sharafs Hjältar kommer att ske genom Blekinge
museum, där projektet är samarbetspartner.
Positiva effekter och erfarenheter av projektet/verksamheten
• Ett ökat samarbete mellan verksamheter har medfört ett ökat intresse för
att underlätta integration och hedersproblematiken.
• Då projektet har inneburit att det avsatts tid till frågorna har det inneburit
möjlighet till en djupare kunskapsspridning med nya metoder.
Socialnämndens beslut
att godkänna halvårsrapporten och redovisningen till länsstyrelsen
avseende ”Projekt för att samordna arbetet kring hedersrelaterat våld i
Karlskrona kommun
_____

15

23 mars 2009

§ 41
Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla och
samordna öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar under 18 år
med missbruksproblem, och deras familjer.
Stig Carlsson redovisade om projektet.
Bakgrund
Socialnämnden har beviljats utvecklingsmedel med 161 000 kr för perioden
080901-090831 till projekt för att utveckla och samordna öppenvårdsarbete
riktat mot barn och ungdomar under 18 år med missbruksproblem, och deras
familjer.
Syftet med projektet är att utveckla socialförvaltningens arbete med missbrukande ungdomar som bor hemma, så att förändringen i den unges liv kan
ske ni nära samverkan med familjen. Ungdomarna är starkt påverkade av sin
hemsituation, varför någon hållbar förändring inte bedöms som möjlig om
inte man arbetar för förändring både med och inom familjen och nätverket.
Positiva effekter och erfarenheter av projektet/verksamheten:
Ett betydligt bättre samarbete i dessa ärenden, där både ungdomarnas och
föräldrarnas behov lyfts på ett tydligt sätt, ansvarsfördelningen har tydliggjorts, och genom utbildningsinsatser har och kommer insatserna som sådana att förbättras i kvalitet. Ett exempel på detta är diskussioner kring en ny
boendeform för korttidsplaceringar av målgruppen.
Socialnämndens beslut
att godkänna halvårsrapporten och redovisningen till länsstyrelsen
avseende projekt för att utveckla och samordna öppenvårdsarbete
riktat mot barn och ungdomar under 18 år och med missbruksproblem,
och deras familjer
_____
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 20 april kl 15.00-16.00, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C) ordförande
Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)
Dan Damsgård (FP)
Ingrid Trossmark (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Kaj Jansson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Kenneth Nyström

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 52-57

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Kenneth Nyström

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 52
Öppna frågor
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan om vi känner till drogen DXM och om
den används här bland ungdomarna.
Jesper Björnsson svarade
_____
Dan Damsgård (FP) ställde frågan om man märkt av någon ökning av
missbruk av värktabletter.
Jesper Björnsson samt Sören Trolle svarade
____
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§ 53
Budgetuppföljning mars 2009
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-03-31 uppgår till -5,7 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt
följande:
•
Individ- och familjeomsorg
-1,3 Mkr
Externa placeringar har ökat något under mars och avviker på grund av
detta med –1,0 mkr. Placeringar barn och unga står för 0,6 av avvikelsen,
resterande 0,4 står placeringar vuxna missbrukare för. Familj- och ungdomssektionen har ett positivt resultat på 0,3 mkr för perioden. Det beror
främst på intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för placeringar på Roslunden.
Nettokostnad för semester belastar perioden med 1,0 mkr. Reserven
påverkar positivt med 0,7 mkr.
•
Ekonomiskt bistånd
-4,4 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat och att den
genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 10,3 % jämfört med
genomsnittlig kostnad 2008. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) har
främst ökat beroende på att många i denna grupp är flyktinghushåll som
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. I mars ser vi den
hittills högsta utbetalningen för året. Antalet ungdomar fortsätter att öka,
hittills i år är ökningen 23 % jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det
så 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. Just nu kan vi se ett stort
inflöde men knappt något utflöde. Det är stora hushåll med låga eller
ingen inkomst utöver bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig
orsak är, som nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för
flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden
uppskattas hittills till 1,2 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,3 mkr.
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Prognos
Prognosen är mycket osäker än så länge 2009. Prognostiserat utfall per
2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
•
Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mkr
Eftersom ett nytt ärende tillkommit och planeringen därför inte håller
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende
barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av
barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr.
•
Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste fyra månaderna har i snitt legat på 5,2
mkr per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående
år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad
under resten av året 2009. Historiskt sett har utbetalningarna legat på en
något lägre nivå senare hälften av året.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 54
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2008
Under 2008 har det kommit in 34 synpunkter eller klagomål till socialförvaltningen. Det är samma antal som året innan.
15 av klagomålen handlar om händelserna i Rödeby den 6 oktober 2007. De allra
flesta har kommit som e-post och några som vanliga brev.
Dessa innehåller kritik av socialtjänstens sätt att arbeta. Inget av dessa har föranlett
någon åtgärd.
1 anonymt klagomål är kritisk till boende för hemlösa.
1 positiv synpunkt på politikernas agerande avseende de hemlösa har också
inkommit.
1 anonym klagar över bristen på informationsmaterial riktat till HBT-personer.
1 anonymt klagomål gäller olämpligt beteende av socialkontorets tjänstemän.
12 av klagomålen berör UFG:s verksamhet och gäller missnöje med handläggning
av barnavårdsutredningar och familjehemsplaceringar. I 3 fall är det familjehem
som varit missnöjda. Samtliga klagande har erbjudits samtal med arbetsledaren
och i de allra flesta fall har samtal också hållits med den som klagat.
2 klagomål gäller missnöje med handläggare på ekonomisektionen och 1 på
familjerätten.
I ett fall har handläggarbyte skett i de övriga fallen har problemen kunnat redas ut.
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten
_____
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§ 55
IT- plan socialförvaltningen 2009
Bakgrund
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för kommunikationsverktyg,
som ska stödja verksamheten i Karlskona kommun. IT-tekniken är idag
inte bara ett stöd för verksamheten utan den utgör en viktig del av verksamheten. Allt fler uppgifter görs med stöd av datorn och olika programvaror. Kommunikationen med andra både internt och extern sker mycket
ofta med hjälp av datorn. Utvecklingen inom området går mycket snabbt
och ställer stora krav på användarna. IT-stödet kräver därför löpande
kompetensutveckling för personalen.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2007 om IT-vision för Karlskrona
kommun. För att förverkliga och konkretisera visionen skall samtliga
förvaltningar och bolag varje år upprätta en IT-plan som tydliggör vad och
hur man ska arbeta med IT-frågor under det kommande året.
Aktuell situation
Av socialförvaltningens anställda arbetar har 132 personer egen dator,
som dagligen används i arbetet. Övriga anställda har tillgång till dator i sitt
arbete.
Samtliga anställda har en egen mailadress.
Socialförvaltningen använder verksamhetssystemet ISOX för handläggning och dokumentation av ärenden. Socialnämnden har avtal om verksamhetssystemet med IT-företaget Nectar i Hässleholm. Det nuvarande
avtalet för användning av ISOX gäller till och med 2010 03 31, med rätt
till förlängning ytterligare 24 månader.
Merparten av personalen på socialförvaltningen använder ISOX dagligen
Pågående och planerade projekt under 2009
En ny version av verksamhetssystemet ISOX installerades i januari 2009.
Socialförvaltningen genomför för närvarande implementering av BBIC,
som är ett enhetligt system för handläggning och dokumentation av
ärenden med barn och unga. En särskild modul i verksamhetssystemet
ISOX kommer att tas i anspråk för BBIC. Från juni 2009 kommer familjoch ungdomssektionen att fullt ut handlägga ärenden enligt BBIC i ISOX.
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Socialförvaltningen utvecklar för närvarande, tillsammans med Nectar, en
särskild modul av ISOX för användning på XP, socialförvaltningens hvbhem för ensamkommande flyktingbarn. Modulen beräknas vara färdig att
tas i bruk maj 2009.
Under 2009 och 2010 slutförs övergång till MEX-telefoni, vilket innebär
att mobilnätet används för samtal till och från kommunen samt för interna
samtal. Övergången kommer att innebära att personal inte längre behöver
ha dubbla abonnemang, vilket innebär besparing för förvaltningen och för
kommunen.
Redan i dag använder omkring femton av personalen på socialförvaltningen MEX-telefoner, bland annat all personal på JobbIntro. I nästa steg
kommer personal som i dag har dubbla abonnemang att övergå till MEXtelefoner. Slutligen kommer övrig personal att få tillgång till MEX.
Övergången till MEX-telefoner beräknas vara avslutad under 2010.
Utbildningsbehov under 2009
Personalen på familj- och ungdomssektionen genomgår under 2009 utbildning i
BBIC. En särskild utbildning kommer att ges för BBIC-modulen i ISOX.
Personalen på XP kommer att få utbildning för den särskilda modulen för
ensamkommande flyktingbarn i ISOX.
Bearbetning av rapporter från ISOX görs huvudsakligen i Excel. Det finns
ytterligare behov av utbildning för arbetsledarna på socialförvaltningen i
användning av Excel, varför sådan utbildning kommer att ges under 2009.
Visioner för framtiden
En möjlig utveckling för framtiden kan vara att skapa tillgänglighet till
vårt verksamhetssystem via mobila funktioner. Detta skulle innebära att
handläggare får möjlighet att handlägga ärenden i verksamhetssystemet
utanför den fasta arbetsplatser.
En annan utvecklingsmöjlighet är att kunna erbjuda tjänster över Internet
för kommunmedborgarna. Därigenom skulle till exempel möjlighet kunna
skapas för medborgarna att själva kunna jämföra sin ekonomi med riksnormen för ekonomiskt bistånd och sedan göra ansökan om bistånd på
Internet.
Socialnämndens beslut
att anta IT-plan för 2009.
_____
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§ 56
IT-säkerhetspolicy 2009 för socialnämnden och socialförvaltningen
Siamak Zolfeghari redovisade It-säkerhetspolicyn för 2009 daterad den 15
april 2009.
Socialförvaltning tillhandahåller verksamhetssystem, E-post, Internet och
Telefoni som arbetsredskap för de anställda att användas för verksamhetsstöd, informationssökning och kommunikation relaterat till vars och ens
arbetsuppgifter.
Arbetsgivaren tillåter inte att kränkande eller frånstötande material med
inslag av t.ex. rasism, våld eller pornografi som laddas ner, produceras
eller distribueras via kommunikationssystemen.
Policyns omfattning
Policyn gäller för samtliga anställda oavsett anställningsform vid socialförvaltningen samt i tillämpliga delar för socialnämndens politiker.
Policyn täcker all användning av Internet inklusive World Wide Web, epost, filöverföring, Internettelefoni, kommunikation, elektronisk handel,
konferenser, chatt mm.
Det är respektive arbetsledares ansvar att tillse att denna policy är känd av
samtliga berörda anställda. Vid missbruk av IT-system och brott mot
denna policy gäller samma regler om disciplinära åtgärder som för andra
förseelser.
Yrkande
Kaj Jansson (S) yrkar att ordet bör byts ut mot skall i stycket med
rubriken Behörighetsadministration samt ett tillägg under rubriken
Efterlevnad enligt följande: It-samordnaren genomför regelbundet
utloggningskontroll.
Birgitta Sthål (M) yrkar bifall till Kaj Janssons (S) yrkande
Ordförande ställde proposition på Kaj Jansson yrkande och fann att
socialnämnden antaget Kaj Jansson yrkande.
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Socialnämndens beslut
att anta IT-säkerhetspolicy 2009 för socialnämnden och socialförvaltningen med ovanstående ändring och tillägg.
_____
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§ 57
Feriearbete Karlskrona kommun -2009
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. 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.
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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.
Ungdomarna kommer att vara en resurs utöver den ordinarie personalen
och skall med hjälp av en handledare få stöd i att kunna sköta de
arbetsuppgifter som det är tänkt. Vår tanke är att ungdomarna, förutom att
få en sysselsättning under sommaren, också skall få en introduktion i
arbetslivet. Vi tror att ungdomarna på detta sätt har möjlighet att odla egna
kontakter och på så sätt ökar chanserna inför framtiden att få ordinarie
sommararbete.
Verksamheten kommer att vända sig till både pojkar och flickor.
Tidsplan
Verksamheten beräknas pågå under hela sommarlovet, det vill säga från
och med 090615 till och med 090814. Verksamheten behöver vara flexibel
utifrån vilken period under sommaren som de olika arbetsgivarna har
möjlighet att ta emot ungdomarna.
Sammanfattning
Det som framkommit de senaste åren i samband med feriearbetena är att
både ungdomar och föräldrar varit oerhört positiva. De allra flesta
ungdomarna sköter arbetet och närvaron mycket bra. I de fall det inte har
fungerat har vi, i den mån vi kunnat, erbjudit platsen till annan ungdom.
Ferieplatserna är eftertraktade och populära.
Föräldrar har hört av sig till oss och berättat hur deras barn stolta kommit
hem och visat upp sig i sina arbetskläder. En del ungdomar, som tidigare
knappt gått i skolan, har haft bra närvaro på sina ferieplatser och inte varit
borta någon dag utan giltigt skäl.
Om vi får möjlighet att erbjuda feriearbete för ungdomar även i år är vårt
mål att det skall fungera på det sätt som vi beskrivit ovan. Vår
förhoppning är att gemensamt med våra samverkanspartners kunna
erbjuda ungdomar som vi delar en viss oro för, en positiv och utvecklande
sommar genom feriearbete.
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Förslag till finansiering
Löner: totalt 35 ungdomar
40 kr/h x 7 h = 280 kr/dag/ungdom
280 kr x 20 dagar = 5 600 kr/ungdom
Semesterersättning tillkommer med 13 %,
d.v.s. 5 600 kr x 1,13 = 6 328 kr/ungdom
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 23 %,
d.v.s. 6 328 kr x 1,23 = total kostnad 7 783 kr/ungdom
Total kostnad: 7 783 kr x 35 platser = 272 405 kr
OBS denna beräkning baserar sig på maximala lönekostnader för ungdomarna. På grund av t.ex. sjukdom eller annan frånvaro brukar dock den
totala kostnaden för verksamheten bli något lägre än budgeterat.
Förvaltningens förslag till beslut
1. att anordna feriearbete i kommunen.
2. att verksamheterna riktar sig till högstadieelever.
3. att anslå 272 405 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen.
4. att kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt belastar kontot 750, socialbidrag.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar ändring i attsats 3 föreslår att ersättningen för
ungdom höjs till 45 kr i timmen. Anslaget blir då 306 460 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Birgitta Ståhl (M) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande.
Ordförande ställde proposition på Jan-Anders Lindfors (S) yrkande och
fann att socialnämnden antagit Jan-Anders Lindfors yrkande.
Socialnämnden beslutade således
att anordna feriearbete i kommunen.
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever.
att anslå 306 460 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen.
att kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt
belastar kontot 750, socialbidrag.
_____
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2009 anslagits på kommunens
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§ 66
Öppna frågor
Birgitta Ståhl (M) ställde fråga om situationen i Rödeby
Göran Bohman svarade
_____
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§ 67
Budgetuppföljning Socialförvaltningen april 2009 samt personal nyckeltal.
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per april
2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 141,8 Mkr enligt budgetläge 30 april 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-04-30 uppgår till -8,1 Mkr inkl
ankomstregistrerat. Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt följande:
• Individ- och familjeomsorg
-2,2 Mkr
Externa placeringar har ytterligare ökat något under april och avviker på
grund av detta med –1,6 mkr. Just nu har vi 13 placerade barn och ungdomar
( 21 pågående ärenden motsvarande period 2008). Placeringar barn och unga
står för 0,7 av avvikelsen, resterande 0,9 står placeringar vuxna missbrukare
för. På vuxensidan är det främst ett ärende som har blivit betydligt dyrare.
Familj- och ungdomssektionen exkl. externa placeringar har ett positivt
resultat på 0,5 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för placeringar på
Roslunden. Reserven påverkar positivt med 0,9 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 1,6 mkr.
• Ekonomiskt bistånd
-5,9 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsätter att öka. Den
genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 8,8 % jämfört med
genomsnittlig kostnad 2008. I april var den totala kostnaden för utbetalningar 5,2 mkr. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) har ökat marginellt
jämfört med föregående månad. Många i denna grupp är flyktinghushåll som
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. Antalet ungdomar
fortsätter däremot även i april att öka, hittills i år är ökningen 25 % jämfört
med snittet 2008. Fortfarande är det så 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.
Situationen just nu är oförändrad jämfört med föregående månad, vi ser ett
inflöde men knappt något utflöde.

18 maj 2009

Totalt var nettoökningen 16 ärenden under månaden. Det är stora hushåll
med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och barnbidrag. En annan
viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för
flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden
uppskattas hittills till 1,5 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden
med 0,4 mkr.
Prognos
Prognosen är osäker än så länge 2009. Prognostiserat utfall per 2009-12-31
kan beräknas till ca -18,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-2,0 Mkr
Eftersom ytterligare ett nytt ärende tillkommit under månaden och planeringen därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Vid varje eventuell volymökning av en
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att ett nytt, dyrt ärende
tillkommit samt att de befintliga placeringarna har blivit dyrare.
Kommunstyrelsen har dock en särskild reserv avsatt för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr år 2009.
• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste fyra månaderna har i snitt legat på 5,2 mkr
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna på
en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående år, och vi tror
inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009. Historiskt
sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare hälften av året.
Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige har den 23 april 2009 beslutat att nämnderna för
kommunstyrelsen i samband med delårsrapport för april månad 2009 ska
redovisa följande punkter:
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det
medför kostnader för annan kommunal nämnd
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Socialnämnden har i huvudsak obligatorisk verksamhet med uppgifter till
skydd och stöd för enskilda barn och ungdomar samt vuxna med beroendeproblematik. Trots detta finns det enskilda delar som kan betraktas som icke
obligatorisk verksamhet, t ex fältgruppen och Ungbo. Det är möjligt att
avveckla dessa verksamheter men erfarenhetsmässigt vet vi att detta är
kontraproduktivt eftersom de externa placeringarna så småningom kommer
att öka med ökade kostnader som följd. De senaste åren har socialnämnden
avvecklat verksamheter, t ex friskvårdsprojektet och ambitionssänkningen
av konsumentvägledningen. Förvaltningen har en ständig översyn av
kostnadsbesparande åtgärder i samtliga verksamheter.
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder
till sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
Socialnämnden bedriver för närvarande inte några kvalitetsutvecklingsprojekt med kommunala medel. De projekt som bedrivs finansieras med
statliga medel och med befintlig personal.
Eva-Britt Norrman redovisade personal nyckeltal. En jämförelse mellan åren
2007, 2008 och 2009 vad avser det första tertialet. Personalsituationen ser
bra ut.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2009 samt
personal nyckeltal
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
att socialnämnden begär att kommunstyrelsens särskilda reserv för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr överförs till socialnämnden.
_____
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§ 68
Fördelning av föreningsbidrag
Socialnämnden har att fördela föreningsbidrag till föreningar med social
verksamhet.
Socialnämnden har att fördela 1 020 034 kronor att fördela för 2009.
Ansökningar till föreningsverksamhet har inkommit från 10 föreningar.
Därutöver har socialnämnden att ta ställning till fortsatt bidrag till kostnaden för hyra av lokaler som hyrs av socialförvaltningen och som används av olika föreningar.
Föreningarna har sammanlagt ansökt om 1 610 166 kronor i föreningsbidrag inklusive kostnad för lokaler. Socialnämnden har tidigare beslutat
att 250 000 av bidraget till kvinnojouren skall bekostas av medel för
ekonomiskt bistånd. Om denna del av bidraget frånräknas är den sammanlagda kostnaden för ansökningar inklusive lokalkostnader 1 360 166
kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
att fördela 984 134 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag
1. Fria Sällskapet Länkarna
2. Verdandi Pantern
3. Tjej/kvinnojouren Frideborg
4. Brottsofferjouren Boj
5. AC-sydöst
6. FMN
7. Mansjouren i Blekinge
8. BRIS
9. RFSL
10. KRIS
11. Anonyma alkoholister/AA
12. 12-stegsverksamhet
Totalt

Lokalkostnad max
Lokalkostnad max

136 000:77 000:378 040:90 000:2 500:40 000:65 000:20 000:15 000:70 000:26 628:63 966:984 134:-

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på
verksamheten föreningsbidrag
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Forts § 68
Synpunkter framkom på socialnämnden att diskussion bör tas med BRIS
om den obefintliga redovisningen av verksamhet i Blekinge.
Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring av bidragen enligt nedanstående
Nr 1 Fria Sällskapet Länkarna ökas till 140 000 kr.
Nr 2 Verdandi Pantern sänks till 60 000 kr
Nr 7 Mansjouren i Blekinge sänks till 50 000 kr
I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Birgitta Ståhls ändrings yrkande
nr 1 samt nr 7. Avslag på Birgitta Ståhls ändrings yrkande gällande nr 2.
att Verdandi Pantern sänks till 60 000 kr.
I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls (M) ändrings yrkande
angående nr 2 Verdandi Pantern sänks till 60 000 och Jan-Anders
Lindfors (S) avslags yrkande och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
Den som stöder Birgitta Ståhls ändrings yrkande röstar ja. Den som
stöder Jan-Anders Lindfors avslags yrkande röstar nej.
Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster.
Namn
Ledamöter

OMRÖSTNING
Ja Nej Avstår

C

Ingrid Hermansson,

X

S

Jan-Anders
ordförande Lindfors, vice

M

ordf. Ståhl
Birgitta

X

M

Eva Abramsson

X

M

Anna Månsson

X

S

Ali Abu-Iseifan

X

SD Per Henriksson

X

X

Tjänstgörande ersättare
M

Mai-Kathe Westberg

X

S

Ingrid Trossmark

X

S

Kaj Jansson

X

S

Nusreta Kurtanovic Nilsson

X
5

6
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Socialnämnden beslutade således
att fördela 973 134 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag
1. Fria Sällskapet Länkarna
2. Verdandi Pantern
3. Tjej/kvinnojouren Frideborg
4. Brottsofferjouren Boj
5. AC-sydöst
6. FMN
7. Mansjouren i Blekinge
8. BRIS
9. RFSL
10. KRIS
11. Anonyma alkoholister/AA
12. 12-stegsverksamhet
Totalt

Lokalkostnad max
Lokalkostnad max

140 000:77 000:378 040:90 000:2 500:40 000:50 000:20 000:15 000:70 000:26 628:63 966:973 134:-

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på
verksamheten föreningsbidrag
_____
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§ 69
Förslag om utredningsuppdrag
Karlskrona behandlingshem (KBH) rymmer sedan 2003 sin verksamhet på
Måsskär i Gullberna park. Behandlingen består av: Introduktion/utredning,
12-stegsgrupp, Motivationsgrupp samt Individuell behandling. I den
individuella delen ryms Miljöterapi, A.R.T, Lösningsfokuserat arbetssätt,
Akupunktur, HAP, Massage, Avslappnig, Friskvård samt Utsluss med
eventuell arbetspraktik/skola och träningslägenhet. Eftervården sker i
grupp och pågår under ett år med ca 25 träffar under kvällstid.
Ett alternativ som dykt upp den senaste tiden är det före detta behandlingshemmet Nävrasjöhemmet i Nävragöl som nu är till försäljning. En
flytt av KBH:s verksamhet upp till Nävragöl skulle innebära en kostnadssänkning på mellan 400 000:- - 500 000:-/år i hyresavgift.
Objektsbeskrivning se bilaga
Ett hinder för flyttning av verksamheten kan vara att kommunen är bunden
av hyresavtal med Dagon AB för de nuvarande lokalerna fram till 2016.
Emellertid kan möjlighet finnas att lösa hyresavtalet tidigare.
Socialförvaltningen föreslå att förvaltningen får i uppdrag från socialnämnden att utreda möjligheter till flytt till nya lokaler för Karlskrona
behandlingshem. Utredningen kommer att beskriva de ekonomiska
konsekvenserna av flyttning till nya lokaler samt konsekvenserna för den
vård och behandling som ges av behandlingshemmet. I utredningen skall
ingå en statusbeskrivning av fastigheten inkl. byggnader till en kostnad av
max: 15 000 kr som bekostas av alkohol- och drogsektionen.
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya lokaler
för Karlskrona Behandlingshem.
att kostnaden för en statusbeskrivning av fastigheten inkl. byggnader till en
kostnad av max 15 000 skall bekostas av alkohol- och drogsektionen
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forts § 69
Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring i sista attsatsen enligt följande:
att kostnaden för utredningen och en statusbeskrivning av fastigheten inkl.
byggnader till en kostnad av max 15 000 skall bekostas av alkohol- och
drogsektionen.
I övrigt bifall
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande.
Socialnämndens beslut
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya lokaler
för Karlskrona Behandlingshem.
att

kostnaden för utredningen och en statusbeskrivning av fastigheten inkl.
byggnader till en kostnad av max 15 000 skall bekostas av alkohol- och
drogsektionen.
_____
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§ 70
Tillsyn Solägget HVB AB, Skillinge, 370 24 Nättraby
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 22 april 2009
angående tillsyn
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 13 kap 5 § skyldighet att utöva
tillsyn av enskilda HVB-hem i kommunen.
Socialtjänstlagen 13 kap 5 § första stycket lyder:
”Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § första stycket står
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten
bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.
Av SoL 7 kap 1 § framgår att bestämmelserna bland annat gäller enskilda
HVB-hem
Solägget HVB har sedan 1989 tillstånd att driva enskilt hem för vård eller
boende. Enligt gällande tillståndsbevis från december 2007 får Solägget
samtidigt motta högst fyra ungdomar med social problematik p gr a eget
beteende eller familjeproblematik. Solägget tar inte emot ungdomar med
psykiska störningar och grövre missbruksproblem, då de ej anser sig har
resurser eller kompetens till detta. Utöver fyra platser i det egentliga hemmet
har Solägget två utslussningsplatser. Solägget har tillstånd att motta ungdomar från 13 års ålder fram till att ungdomen fyller 20 år.
Soläggets övergripande målsättning är att hjälpa barn att bryta ogynnsamma
beteendemönster, förbättra barnets relationer med samhället och hjälpa
barnet att fungera socialt.
Inget har framkommit som ger anledning till anmärkning mot verksamheten
vid Solägget.
Socialnämndens beslut
att godkänna tillsynsrapporten
_____
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§ 71
Tillsyn skolveckohemmet Riggen AB, Kestorp pl 841, 370 30 Rödeby.
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 22 april 2009
angående tillsyn.
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 13 kap 5 § skyldighet att utöva
tillsyn av enskilda HVB-hem i kommunen.
Socialtjänstlagen 13 kap 5 § första stycket lyder:
”Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § första stycket står
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten
bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.
Av SoL 7 kap 1 § framgår att bestämmelserna bland annat gäller enskilda
HVB-hem
Skolveckohemmet har sedan 2001 11 02 tillstånd från länsstyrelsen i
Blekinge län att bedriva enskild verksamhet i form av HVB-hem. Tillståndet
avsåg från början fem platser för pojkar och flickor i åldrarna 13-16 år med
sociala och emotionella svårigheter och med behov av en individ- och
specialanpassad skolgång samt ungdomar med diagnoser som
DAMP/ADHD.
Efter ändring av tillstånd har Riggen sedan 2006 10 14 länsstyrelsens tillstånd att motta åtta ungdomar i åldern 12-20 år. Av det åtta platserna avser
fem platser vård eller boende på det egentliga Riggen samt tre platser utslussning i lägenheter i den verksamhet som benämns Skeppet och är för ungdomar som går i gymnasiet.
Målsättningen är att ungdomarna på Riggen skall kunna åka hem till föräldrarna under helgerna. För en del ungdomar kan det emellertid vara lämpligt med glesare besök i hemmet eller med perioder av uppehåll i besöken.
Riggen lägger stor vikt vid att planera vården utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Om det inte är lämpligt för ungdomen att besöka sitt hem
under helger eller lov stannar ungdomen kvar på Riggen och får stöd av personalen där.
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Forts § 71
Inget har framkommit som ger anledning till anmärkning mot verksamheten
vid skolveckohemmet Riggen.
Socialnämndens beslut
att godkänna tillsynsrapporten
_____
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§ 72
Tillsyn Ekoxen AB, Göksjöholm, Pl 959, 370 30 Rödeby.
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 22 april 2009
angående tillsyn.
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 13 kap 5 § skyldighet att utöva
tillsyn av enskilda HVB-hem i kommunen.
Socialtjänstlagen 13 kap 5 § första stycket lyder:
”Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § första stycket står
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten
bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.
Av SoL 7 kap 1 § framgår att bestämmelserna bland annat gäller enskilda
HVB-hem.
Ekoxen har tillstånd att driva enskilt hem för vård eller boende sedan mars
2002. Ekoxen har tillstånd att ta emot högst fem ungdomar, varav en ungdom
i utslussningsboende. Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 12-21 år med
social problematik.
Inget har framkommit som ger anledning till anmärkning mot verksamheten
vid Ekoxen.
Socialnämndens beslut
att godkänna tillsynsrapporten
_____
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Kopia till

Dnr: 2009.110.047

CR
Länsstyrelsen

§ 73
Ansökan om utvecklingsmedel för metodutveckling av
öppenvårdsarbete
”Lösningsinriktad Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling i
kombination med kvalificerat familjehem”
Ansökan återtagen. Ny ansökan har inkommit med annan inriktning.
Informationen togs till protokollet
_____
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Kopia till:

Dnr: 2009.111.047

CR
Länsstyrelsen

§ 74
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för förlängning av
projekt ”Barnsamordnare”.
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka
utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser.
Målgrupp för projektet
Projektet riktar sig främst till barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Men
projektet riktar sig även till barn som lever i andra utsatta miljöer och där
barnet kan visa svårigheter i till exempel sociala relationer, aggressivitet och
utagerande beteende. Under den tid projektet pågått har en ny grupp barn
aktualiserats, barn som genom dödsfall förlorat en nära anhörig som
förälder eller syskon.
Mål med den planerade verksamheten
Genom särskild barnsamordnare på Råd och Stödgruppen vill det fortsatta
projektet
• synliggöra barn i utsatta livssituationer, främst barn till föräldrar med
missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa, barn i sorg samt barn med
aggressivt och utagerande beteende
• genom samverkan finna former för kontinuerlig rekrytering av barn till
gruppverksamheter, knyta gruppledare till verksamheten samt förankra
verksamheten. Under tredje projektåret är målet att starta
gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn i
sorg.
• 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
• som komplement till gruppverksamhet erbjuda barn med stora svårigheter att hantera ilska och aggressivitet enskilda samtal
• utbyta erfarenheter med anda kommuner när det gäller gruppverksamhet
för barn
Projektets tidsplan
Projektet förlängs 2009-10-16 till 2010-10-15.
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Budget
Lönekostnader för 0,75 tjänst
Utbildning Repulse 3 personer
Kostnad för utvärdering
Informationsmaterial
Summa

345 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
395 000 kr

Egen finansiering
Sökt belopp

197 500 kr
197 500 kr

Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till förebyggande och
tidiga insatser för barn för perioden 2009-10-16 – 2010-10-15 med
197 500 kr.
att förklara paragrafen omedelbart justerad
_____
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Dnr: 2009.112.047

CR
Länsstyrelsen

§ 75
Ansökan om utvecklingsmedel för metodutveckling i samtal med utsatta barn
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka
utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser.
Projektets verksamhet
Roslunden är Karlskrona kommuns eget HVB-Hem för barn (upp till 18 år)
och familjer. Under ett års placeras många barn på Roslunden som på olika
sätt är i kris och där beslut fattas som påverkar deras hela livssituation. Bara
att bli placerad är för ett barn ett stort ingrepp i deras liv och påverkar barnet
både negativt och positivt.
Under våren 2009 går personalgruppen utbildningen i BBIC (Barns behov i
Centrum). För att personalen fullt ut ska kunna jobba med BBIC behövs
utbildning i barnsamtal där personalen kan lära sig metoder och tekniker för
att samtala med det enskilda barnet.
Genom metoden Bara (Berätta, Avlasta känslor, Resonera kring gränser,
Acceptera och gå vidare) får barn som far illa hjälp att berätta sin egen berättelse.
En utbildning i metoden ger personalen många olika verktyg för att prata med
barn och samtalet anpassas till just det individuella barnet. Utbildningen startar
med en teoretisk genomgång med fallbeskrivningar och övningar i två heldagar.
Vidare får kursdeltagarna handledning och uppgifter fram till avslutningen som är
en heldag med fördjupning.
Projekttid
Utbildningen planeras att genomföras under perioden 2009-09-01 till
2010-06-30.
Budget
Kostnad för utbildningen är 5 990 kr per person. I kostnaden ingår förutom
utbildningen också böcker och manual.
På Roslunden arbetar nio personal vilket ger en sammanlagd kostnad på
53 910 kr.
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Egenfinansiering:
Personalens lön för tre heldagar utbildning blir 9 personal x 24 timmar =
216 timmar x 250 kr (timlön) = 54 000 kr
Personalens lön för handledning vid fem tillfällen à 2 timmar = 5 x 2 x 9 x
250 kr = 22 500 kr
Timvikariekostnad för tre heldagar 2 personal x 27 timmar = 54 timmar x
200 kr = 10 800
Handledning vid fem tillfällen 2 personal x 15 timmar = 30 timmar x 200 kr
= 6 000 kr.
Kostnader för resor och lokaler egenfinansiering.
Slutsumma för egenfinansiering blir 93 300 kr
Kostnader
Kostnader för löner
Kostnader för vikarier
Kostnader för utbildningen
Summa

76 500 kr
16 800 kr
53 910 kr
147 210 kr

Sökta utvecklingsmedel

53 910 kr

Egenfinansiering

93 300 kr

Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till
metodutveckling i samtal med utsatta barn med 53 910 kr samt att
egenfinansiering sker med 93 300 kr.
att förklara paragrafen omedelbart justerad
_____
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Dnr 2009.136.047

CR
Länsstyrelsen

§ 76
Ansökan om utvecklingsmedel till metodutveckling av föräldrastödsarbete
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka
utvecklingsmedel för förebyggande och tidiga insatser.
Huvudman för projektet
Socialförvaltningens Familj- och ungdomssektion i Karlskrona kommun.
Behov i kommunen
Råd och Stödgruppen, som tillhör Familj- och Ungdomssektionen, ansvarar
för det behandlingsarbete som riktar sig till barn och ungdomar 0-18 år och
deras föräldrar.
I många av de familjer som socialarbetarna kommer i kontakt med visar
föräldrarna stora svårigheter i sitt föräldraskap. Ofta finns annan problematik
i familjen som ytterligare försvårar i föräldraskapet. Vi ser ett behov av att
uppmärksamma några grupper som visar särskilda svårigheter och som
socialtjänsten har svårigheter att nå.
Mål för den planerade verksamheten
Projektet, som är ett utvecklingsprojekt, har som mål att utveckla
strukturerade former för föräldrastöd, enskilt och i gruppverksamhet för
småbarnsföräldrar med särskilda svårigheter, för föräldrar med utländsk
härkomst samt för föräldrar med tonåringar som riskerar eller har placerats
på institution
Projektets planering och genomförande
Inom ramen för projektet vill vi utbilda socialarbetare i ytterligare två
metoder för föräldrautvecklingsprogram:
§ ett föräldrautvecklingsprogram riktat till småbarnsföräldrar.
Mellow parenting är ett föräldrautvecklingsprogram som riktar sig till
föräldrar med barn under 5 år. Det är relationsbaserat. Det kombinerar
enskild hjälp till föräldrarna med videofilmade sekvenser och direkt hjälp till
förälder och barn utifrån deras enskilda bekymmer. Programmet är avsett för
gruppverksamhet.
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§ ett föräldrautvecklingsprogram som ännu mera fokuserar på att ge
föräldrar verktyg att förstå och hantera tonåringens beteende, bryta
destruktiva mönster och stärka föräldrarollen.
Föräldrautbildningsprogrammet COPE, The Community Parent Education
Program, riktar sig till föräldrar som har svårhanterliga barn.
Under projekttiden planeras
§ att ett föräldrautvecklingsprogram riktat till småbarnsföräldrar
introduceras i Unga föräldrargruppen.
§ att en ny gruppverksamhet för småbarnsföräldrar startar som baseras på
föräldrautvecklingsprogram riktat till småbarnsföräldrar
§ att med utgångspunkt från föräldrautvecklingsprogram för småbarnsföräldrar utveckla former för föräldrasamtal med SIGRID-pappor, enskilt
och i grupp
§ att med utgångspunkt från föräldrautbildningsprogrammet COPE
utveckla former för föräldrastöd för föräldrar med invandrarbakgrund,
främst i grupp men även enskilt.
§ att, som en del av ett intensivt arbete kring tonåringar som riskerar eller
har placerats på institution, utveckla former för föräldrastöd, både enskilt
och i grupp. I det behandlingsarbete som riktar sig till föräldrarna
kommer delar av föräldrautvecklingsprogrammet COPE att användas.
Samarbetsparter
När det gäller att utveckla former för föräldrastöd, som en del av ett intensivt
arbete kring tonåringar som riskerar eller har placerats på institution,
kommer samverkan att ske internt med socialförvaltningen Fältgrupp och
Utrednings- och familjehemsgrupp.
Då målgruppen är småbarnsföräldrar kommer samverkan att ske med
Mödra- och Barnhälsovården samt, då det gäller SIGRID-pappor, även med
Alkohol- och Drogsektionen.
Föräldrastödsarbetet som riktar sig till föräldrar med invandrarbakgrund
planeras ske i samarbete med Fältgruppens områdesansvariga i
Kungsmarken samt med Landstingets Familjecentral.
Tidsplan
Projektet inleds med en planerings- och utbildningsfas på tre månader,
2009-10-01 till 2009-12-31
Projektarbetet, med att utveckla former för föräldrastöd med utgångspunkt
från föräldrautvecklingsprogrammen, inleds 2010-01-01 och drivs ett år i
taget med förlängning. Socialtjänsten har svårigheter att nå de beskrivna
målgrupperna. De erfarenheter vi har från gruppverksamheter visar att två år
är en rimlig försökstid för att utveckla former för såväl rekrytering som
genomförande. Efter projekttiden är målsättningen att verksamheterna ska
ingå som en del av den ordinarie verksamheten.

23

18 maj 2009

Budget
Lönekostnad för 2,0 tjänst jan-dec 2010
Utbildning Mellow parenting, 3 personer
Utbildning COPE, 5 personer
Utbildning 3 dagar
Utvärdering
Summa

900 000 kr
30 000 kr
50 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
1 050 000 kr

Egen finansiering:
50% av projektverksamheten
525 000 kr
Kostnad för löner under den inledande planerings- och utbildningsfasen
Sökta utvecklingsmedel

525 000 kr

Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till
projekt ”metodutveckling av föräldrastödsarbete”
för perioden 2009-10-01 – 2010-12-31 med 525 000 kr samt att
egenfinansiering sker med motsvarande belopp
att förklara paragrafen omedelbart justerad
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 15 juni, 2009
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Öppna frågor
Budgetuppföljning maj 2009
Rapport av nämndens åtgärder med anledning av konstaterade brister
Uppföljning – tillsyn av Restaurang El Mundo
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Restaurang Vattenborgen, Stortorget, Karlskrona
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Saltö Sjökrog, Saltö Fiskhamn, Karlskrona
Årsredovisning för donationsfonderna 2008
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Stöd till
våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2010-01-01—2010-12-31
med 1 060 000 kronor.
Hälsning

sid 4
sid 5
sid 8
sid 12
sid 13
sid 15
sid 17
sid 18
sid 19
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 15 juni kl 14.30-15.40, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C) ordförande
Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)
ersättare

Sven Wallfors (M)
Ingrid Trossmark (S)
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Dan Damsgård (FP)
Tony Rigestam (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Jan-Anders Lindfors

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 84-92

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Jan-Anders Lindfors

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 84
Öppna frågor
Ali Abu-Iseifan (S) ställde frågan angående regler för aktivitetsersättning.
Margaretha Jansson svarade
_____
Walla Carlsson (S) ställde frågan hur det går med stödboendet samt
beroendeenheten.
Bengt-Erik Eriksson samt Göran Bohman svarade
_____
Mai-Kathe (M) ställde frågan om man kunde vara anonym när man ringer
socialförvaltningen för att få råd.
Göran Bohman svarade
_____
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§ 85
Budgetuppföljning Socialförvaltningen maj 2009.
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per maj
2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 141,8 Mkr enligt budgetläge 31 maj 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-05-31 uppgår till -10,3 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per maj kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-3,2 Mkr
Antal externa placeringar ligger kvar på samma nivå som i april, men
den genomsnittliga kostnaden per placering har ökat under månaden
både gällande barn/ungdomar och vuxna. Avvikelsen är nu –2,1 mkr.
Just nu har vi 13 placerade barn och ungdomar (20 pågående ärenden
motsvarande period 2008) samt 12 externt placerade vuxna. Placeringar
barn och unga står för 0,9 av avvikelsen, resterande 1,2 står placeringar
vuxna missbrukare för. På vuxensidan är det främst 2 ärenden som har
blivit betydligt dyrare.
Familj- och ungdomssektionen exkl. externa placeringar har ett positivt
resultat på 0,4 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från
Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för
placeringar på Roslunden. Familjehemskontot påverkar också resultatet
positivt med 0,3 mkr.
Reserven påverkar positivt med 1,1 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 2,0 mkr.
• Ekonomiskt bistånd
-7,1 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger
på en hög nivå. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med
7,4 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2008. I maj var den totala
kostnaden för utbetalningar 5,0 mkr. Antalet vuxna hushåll (över 25 år)
har minskat något jämfört med föregående månad.
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Många i denna grupp är flyktinghushåll som avslutat sin introduktion med
introduktionsersättning. Antalet ungdomar fortsätter däremot på samma nivå som
april, hittills i år är ökningen 27 % jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det så
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. Situationen just nu är oförändrad jämfört med
föregående månad, vi ser ett inflöde men knappt något utflöde. Det är ca 3 veckors
väntetid på nybesök. Det är stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver
bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan,
förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den
förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 1,8 mkr. Nettokostnad för
semester belastar perioden med 0,5 mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -18,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-2,0 Mkr
Eftersom inga avslut av ärenden gjorts under månaden och planeringen
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras
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. Vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har
blivit dyrare.
Kommunstyrelsen har dock en särskild reserv avsatt för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 som nämnden i delårsrapport per 30
april ansökte om att få nyttja.
• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste fem månaderna har i snitt legat på 5,2
mkr per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger
utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med samma period
föregående år, och vi tror inte denna trend kommer att förändras.
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad
under resten av året 2009. Historiskt sett har utbetalningarna legat på en
något lägre nivå senare hälften av året.

15 juni 2009

Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 86
Rapport av nämndens åtgärder med anledning av konstaterade brister.
Christine Held redovisade upprättad rapport daterad 2009-05-13.
Länsstyrelsen har gjort tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen, SOL över
Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen gjordes i december 2008.
I sin tillsyn har länsstyrelsen granskat 8 olika ansvarsområden
1. Uppsökande och förebyggande arbete
2. Kvalitet
3. Samverkan
4. Säkerhet
5. Handläggning och dokumentation
6. Insatser
7. Barnets behov
8. Vårdnad, boende och umgänge
Länsstyrelsen har inom de olika ansvarsområdena konstaterat flera olika
brister. Länsstyrelsen anser att omfattningen av bristerna är sammantaget så
stora att Länsstyrelsen finner skäl att rikta allvarlig kritik mot Karlskrona
Kommun.
Länsstyrelsen ser i sin tillsyn mycket positivt på det arbete som bedrivs på
”Utsikt”. Genom ”Utsikt” kan nämnden tillgodose flera av de behov av
insatser som våldsutsatta kvinnor har.
Länsstyrelsens konstaterade brister och våra åtgärder redovisas här.
1.

Socialtjänsten informerar inte tillräckligt om vilket stöd som finns i
kommunen för våldsutsatta kvinnor.
Vår åtgärd: Broschyr är framtagen som ska tryckas och därefter
översättas. Beräknas vara klart i slutet av hösten 2009.

2.

Socialtjänsten har inte tillräckliga rutiner för extern samverkan och
intern samordning av arbetet med våldsutsattta kvinnor, våldsutsatta
hbtpersoner, barn som bevittnat våld samt våldsutövare.
Våra åtgärder: När det gäller den externa och interna samverkan har vi
påbörjat ett arbete för att förbättra rutinerna för detta.
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3.

Socialtjänsten gör inte alltid riskbedömningar av en våldsutsatt kvinnas
behov av skydd
Vår åtgärd: Den interna samverkansgruppen kommer under hösten att
arbeta fram tydliga rutiner för all handläggning och dokumentation som
gäller våldsutsatta kvinnor barn som bevittnat våld.

4.

Socialnämnden gör inte förhandsbedömningar då de fått information om
att en våldsutsatt kvinna kan vara i behov av insatser
Vår åtgärd: se punkt 3

5.

Socialnämnden utreder inte våldsutsatta kvinnors behov av skydd och
stöd
Vår åtgärd: se punkt 3

6.

Socialnämndens handläggning av ansökningar och beslut om
kontaktfamilj tillgodoser inte den enskildes rättsäkerhet.
Vår åtgärd: Genom införandet av BBIC kommer alla ansökningar och
beslut om kontaktfamilj att göras i barnets akt, vilket tillgodoser den
enskildes rättsäkerhet.

7.

Barnperspektivet beaktas inte vid ansökningar och utredningar om
kontaktfamilj.
Vår åtgärd: Genom BBIC kommer barnperspektivet att bli tydligare.
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8.

Socialtjänsten har inte tillräcklig handlingsberedskap för att möta de
behov av insatser i form av boende till skydd som särskilt utsatta
grupper kan ha. t.ex. våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem eller
psykisk funktionsnedsättning
Vår åtgärd: När det gäller kvinnor med missbruksproblem har vi idag
ett skyddat boende När det gäller andra utsatta grupper som t.ex.
kvinnor med psykisk funktionsnedsättning kommer vi inte i kontakt
med så ofta, men när det händer finns en vilja och flexibilitet för att
hitta lösningar vid dessa tillfällen. Ett bra samarbete som vi håller på att
få igång med olika aktörer gör detta möjligt att lösa.

9.

Förhandsbedömningar av barns behov av skydd och stöd görs inte alltid
skyndsamt
Vår åtgärd: Enligt våra rutiner ska detta ske skyndsamt. Vi har hela
tiden haft ambitionen att kunna arbeta enligt dessa rutiner och har från
och med januari fått bättre förutsättningar för att lyckas eftersom vi fått
ett tillskott på fem socialsekreterartjänster. Ett kvalitetsarbete har
påbörjats utifrån Länsstyrelsens tidigare granskningar av förhandsbedömningar och utredningar

10. Socialnämnden har i ett ärende inte öppnat utredning då det fanns starka
skäl att anta att barnet skulle vara i behov av insatser från nämnden.
Vår åtgärd: Det kvalitetsarbetet som har påbörjats utifrån Länsstyrelsens
tidigare granskningar av förhandsbedömningar och utredningar och
införandet av BBIC kommer att leda till bättre bedömningar.
11. Socialnämnden tar inte alltid ställning till om en polisanmälan ska göras
vid misstanke om övergrepp mot barn.
Vår åtgärd: Vi tar alltid ställning men vi kommer att förbättra
dokumentationen så att det i akten tydligt framgår att vi har tagit ställning.
12. I barnavårdsutredningar framgår det inte alltid vilka konsekvenser
våldet haft för barnet
Vår åtgärd: se punkt 3
13. Våldet och dess konsekvenser för barnet uppmärksammas inte
tillräckligt i frågor som rör vårdnad, boende- och umgänge.
Vår åtgärd: Vi kommer att se över och utveckla de skriftliga rutinerna
för Familjerättens ärende när det har förekommit våld i familjen.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

godkänna de föreslagna åtgärderna

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och Länsstyrelsen
_____
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§ 87
Uppföljning – tillsyn av Restaurang El Mundo
Ärendet
Socialnämnden beslutade 2008-09-22, i samband med att man tilldelade
El Mundo AB en varning enligt alkohollagen 7 kap 20 §, att en uppföljning av restaurangens ekonomiska åtaganden utifrån alkohollagen 7
kap 7§, 8 kap 5§ samt 8 kap 5a § skulle genomföras. Tillsynen ska
kontrollera att El Mundo AB fortsättningsvis har skött den tillståndspliktiga rörelsen och följer alkohollagens bestämmelser.
Enligt genomförd uppföljning-inre och yttre tillsyn, föreligger det stöd för
antagandet att överträdelserna som låg till grund för att tilldela El Mundo
AB en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen var tillfälliga och att bolaget har visat vilja och förmåga att rätta till de brister som Skatteverket
påpekade vid sin revision av El Mundo AB för taxeringsåren 2006 och
2007.
Förutsättningar finns att anta att bolaget även i fortsättningen sköter den
tillståndspliktiga rörelsen och följer alkohollagens bestämmelser. Några
ytterliggare åtgärder utöver ovan påpekanden bör därför inte vara föremål
för El Mundo AB.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att socialnämnden godkänner genomförd uppföljning – tillsyn avseende
El Mundo AB.
att påpeka för El Mundo AB, att omgående rättelse sker avseende
kassaregisterklockan, samt
att fortsättningsvis ska dagskassorna vid restaurangen bokföras senast
påföljande arbetsdag.
______
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§ 88
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Restaurang Vattenborgen, Stortorget, 371 31 Karlskrona
ÄRENDET
Kulenovic Restaurang AB genom Senad Kulonovic, har hos Socialnämnden
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att
permanent servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten samt till slutet
sällskap vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är alla dagar
året runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Serveringsstället är beläget vid Stortorget i centrala Karlskrona och är inrymt i den
f.d. Vattenborgen. Vattenborgen har genomgått en restaurering och anpassning för
museé- och restaurangverksamhet det senaste året. Museum Leonardi da Vinci ska
vara inrymt i lokalerna tillsammans med café- och restaurangverksamhet.
Restaurangverksamheten bedrivs i en ny tillbyggnad, direkt ansluten till
Vattenborgen.
På platsen har för många år sedan funnits restaurangverksamhet med
alkoholservering. Dessa lokaler är sedan ett tiotal år rivna.
Serveringslokalen omfattar en matsal med plats för cirka 40 sittande gäster, samt
en uteservering med plats för cirka 100 sittande gäster. I matsalen samt på
uteserveringen finns en bardisk.
Museèdelen är beläget i den f.d. Vattenborgens ursprungliga vattenreservoar, samt
i en ny tillbyggnad i anslutning till denna. Här finns plats för cirka 50 sittande
konferensgäster.
Köket är godkänt för en allsidig matlagning.
Lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
Besök har gjorts vid två tillfällen på serveringsstället och lokalerna uppfyller
kraven på ändamålsenlighet.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Museet kommer att vara öppet dagtid, men även kvällstid för speciella evenemang
och aktiviteter.
För café- och restaurangdelen söks serveringstillstånd till allmänheten. Denna del
kommer att ha öppet dag- och kvällstid. Under lunchtid kommer det att erbjudas
lättare luncher och kaffe med tillbehör. Efter lunchtid och under kvällstid erbjuds
en a la carté meny.
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Menyn består av ett tillräckligt antal varierade förrätter, huvudrätter och desserter.
Serveringen riktar sig till karlskronabor såväl som till turister och gästande besök.
I museédelen söks serveringstillstånd till slutet sällskap. I denna del kommer det
att erbjudas möjlighet för företag, organisationer eller andra sällskap att anordna
dagkonferenser eller boka för aktiviteter, som t.ex. visningar av konstutställning. I
samband med dessa aktiviteter kommer också förtäring ingå i utbudet.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Senad Kulonovic har sedan många år erfarenhet av restaurangrörelse.
Han driver den i Karlskrona etablerade Restaurangen Mont Martré. Sökanden har
erforderliga kunskaper i alkohollagen och har sedan tidigare genomgått utbildning
i denna.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra.
Skattemyndigheten har inget att erinra
Miljöförvaltningen har inget att erinra.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Alkohollagens krav är uppfyllda
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året runt
mellan klockan 11.00-01.00 i den del som är benämnd restaurangdelen, samt
Servering av starköl, vin och sprit till slutet sällskap alla dagar året runt mellan
klockan 11.00-01.00 i den del som är benämnd museédelen.
_____
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§ 89
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera
alkoholdrycker vid Saltö Sjökrog, Saltö Fiskhamn, 371 37 Karlskrona
ÄRENDET
Malmbergs Fisk AB genom Håkan Malmberg, har hos Socialnämnden
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen
(1994:1738) om att permanent servera starköl, vin och spritdrycker vid
ovan rubricerat serveringsställe till allmänheten. Sökta serveringstider är
året runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Serveringsstället är beläget på Saltö i Karlskrona, närmare bestämt i Saltö
Fiskhamn.
Företaget är inrymt i lokaler som sedan 2007 har använts som affärslokal
för fisk- och fiskdelikatessförsäljning. Viss servering av enklare fiskrätter
på uteservering har pågått sedan 2007. Företaget har då endast haft
servering av folköl.
Serveringslokalen vid alkoholservering kommer att omfatta cirka 30
sittplatser inomhus, samt en uteservering om max. 75 sittplatser belägen i
direkt anslutning till serveringsstället. Därutöver en uteservering om max.
30 sittplatser cirka fem meter från serveringsstället i direkt anslutning till
Saltösund. På denna uteservering kommer en bar, inrymd i en stuga, att
finnas från vilken servering sker. De båda uteserveringarna är väl avgränsade mot allmänheten genom ett en meter högt trästaket.
Köket är godkänt för en allsidig matlagning.
Lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
Besök är gjort vid två tillfällen på serveringsstället och lokalerna uppfyller
kraven på ändamålsenlighet.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Företaget uppger att verksamheten inriktas framför allt på sommarservering, med lunch- såväl som alácarte servering. Serveringen hoppas
locka ätande karlskronabor såväl som gästande turister.
Matutbudet inriktas helt på fiskrätter av olika slag. En meny har inlämnats
vilken visar på ett tiotal förrätter och sex huvudrätter.
Öppetthållandet är normal serveringstid mellan 11.00 – 01.00.
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Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Håkan Malmberg, har erfarenhet av serveringsrörelse utan
serveringstillstånd. Vad beträffar kunskaper i alkohollagen har sökanden
genomgått utbildning i denna och uppfyller därmed lagens krav för
serveringstillstånd till allmänheten.
Inga negativa synpunkter har framkommit om sökandens vandel.
Sökanden uppfyller därmed kraven i alkohollagen.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra.
Skattemyndigheten har inget att erinra.
Miljöförvaltningen har inget att erinra.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Alkohollagens krav är uppfyllda
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året
runt mellan kl 11.00-01.00.
_____
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§ 90
Årsredovisning för donationsfonderna 2008
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för
donationsfonderna:
• Major John Jeanssons donationsfond
• Martin Thunells stiftelse
• Familjen Westrings donationsfond
Socialnämndens beslut
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder
_____
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§ 91
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Stöd till
våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2010-01-01 –
2010-12-31 med 1.060.000 kronor.
Regeringens övergripande mål för satsningen

• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i vilken
kommun de bor.
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld
skall
förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete skall bli mer
målinriktat, strukturerat och samordnat.
• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall
stärkas och vid behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar
med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.
Övergripande mål i arbetet mot våld i nära relationer
§ Alla kvinnor som utsatts för våld och deras barn ska garanteras snabbt och
säkert skydd.
§ Utsatta kvinnor skall få ett bra och kompetent bemötande.
§ Barnens situation skall alltid vara prioriterad.
§ Utveckla metoder och samverkansrutiner för arbetet med kvinnor, barn och
män.
§ Tillhandahålla utbildning inom området till berörda arbetsgrupper.
§ Utveckling av insatser som rör män som utövar våld bör särskilt
uppmärksammas.
§ Arbeta förebyggande för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn.
Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Stöd till
våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2010-01-01 – 2010-12-31
med 1.060.000 kronor
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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§ 92
Hälsning
Ordföranden önskar ledamöter och ersättare samt personal en skön sommar.
Vice ordförande önskar ordförande en avslappnad och skön semester.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 augusti, 2009
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Budgetuppföljning juli 2009
Begäran om utredning och yttrande (2972-2009)
Redovisning till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av alkoholoch narkotikamottagningen (Dnr 701-1113-09).
Tillsyn av familjehemsvården i Karlskrona kommun
Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Yttrande över departementsskrivelse – Insatser för en alkohol och
narkotikafri graviditet (Ds 2009:19)
Yttrande över departementsskrivelse – Behovsbedömning av annat än
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)
Socialnämndens plan för den interna kontrollen 2009
Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
Ansökan om medel till att förebyggande åtgärder för ungdomar som
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.
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Tid och Plats
Beslutande:
Ledamöter

Tjänstgörande

Måndagen den 24 augusti kl 15.00-16.55, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C) ordförande
Birgitta Ståhl (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)
Tony Rigestam (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Dan Damsgård (FP)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef gick 16.00 §§ 101-104
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare
Åsa Jansson, socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Anders Nordberg, Alkoholhandläggare gick 15.45 §§ 101-103
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Birgitta Ståhl

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 101-111

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Birgitta Ståhl

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 101
Öppna frågor
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) samt socialchefen Göran Bohman
informerade om planerna angående boende för hemlösa.
Birgitta Ståhl (M) föreslog att ordförande skriftligen skulle ge socialchefen i
uppdrag att bevaka socialnämndens intressen när det gäller försäljningen av
hotell Sunnavik.
_____
Kenneth Nyström (S) ställde frågan vad det är vi betalar för vid LVM samt
LVU placeringar.
Förvaltningen återkommer med svar i delårsbokslutet.
_____
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§ 102
Budgetuppföljning Socialförvaltningen juli 2009.
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per juli
2009.
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt budgetläge 31 juli 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-07-31 uppgår till -13,0 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-2,1 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger kvar på samma
nivå som i våras (13). 5 ärenden där vi får full ekonomisk kompensation
från Migrationsverket har dock tillkommit. Den genomsnittliga kostnaden per placering har ökat under våren och sommaren. Avvikelsen är
nu –1,0 mkr trots ett tillskott från kommunstyrelsens reserv för individoch familjeomsorg som påverkar positivt med 0,6 mkr (1 mkr helår
2009).
Familj- och ungdomssektionen exkl. externa placeringar har ett positivt
resultat på 0,4 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader
familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehemsplaceringarna har upphört.
Vuxna: Antal externa placeringar har ökat något, 17st är aktuella för
närvarande. Avvikelsen är nu -0,7 mkr trots ett tillskott från kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar positivt
med 0,6 mkr ( 1 mkr helår 2009).
Karlskrona behandlingshem har full beläggning, för närvarande 18 st
inskrivna. Avvikelsen är här -0,3 mkr.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 1,6 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 0,8 mkr.
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• Ekonomiskt bistånd
-10,9 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger
på en hög nivå. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med
6,8% jämfört med genomsnittlig kostnad 2008.I juli var den totala
kostnaden för utbetalningar 5,6 mkr. Antalet vuxna hushåll (över 25 år)
har ökat under sommaren. Många i denna grupp är flyktinghushåll som
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. Antalet ungdomar
fortsätter också att öka, hittills i år är ökningen 28 % jämfört med snittet
2008. Fortfarande är det så 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.
Situationen just nu är något försämrad jämfört med i våras.
Utbetalningarna per månad har ökat igen och risken är överhängande att
denna trend fortsätter i höst. Vi ser ett inflöde men knappt något utflöde
av ärenden. Det är drygt 3 veckors väntetid på nybesök. Det är stora
hushåll med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen av
introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 2,5 mkr. Nettokostnad
för semester belastar perioden med 0,2mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mkr
Eftersom inga avslut av ärenden gjorts under sommaren och planeringen
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Vid varje eventuell volymökning av
en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har
blivit dyrare.
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 § 197)
prognostiseras en total avvikelse om -1 mkr för individ- och familjeomsorg.
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• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste sju månaderna har i snitt legat på 5,3 mkr
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna
på en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående år, och
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009.
Historiskt sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare
hälften av året. Men som nämndes ovan har utbetalningarna per månad
ökat igen och risken är stor att denna trend fortsätter i höst. Vi väljer
ändå att avvakta utfall avseende augusti och lämnar härmed en oförändrad prognos jämfört med maj.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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Dnr: 2009.148.705

§ 103
Begäran om utredning och yttrande (2972-2009)
Anders Nordberg redovisade upprättat yttrande daterat den 3 augusti 2009.
Socialnämnden i Karlskrona kommun har av Justitieombudsmannen
anmodats yttra sig i ärende om ”provköp av folköl”
Bakgrund
Riksdagens ombudsmän, JO, inspekterade den 21 -23 april 2009 socialnämnden i Karlskrona kommun. Granskningen avsåg handläggningen av
ärenden enligt alkohollagstiftningen.
JO:s inspektionsverksamhet är av rättslig art och inriktad på att de regler som
gäller för handläggningen av ärenden m.m. efterlevs. Det övergripande syftet
är att påtala eventuella brister och ge rättslig vägledning, för att på så sätt
underlätta för de inspekterade myndigheterna att efterleva de regler som
gäller.
I granskningen av socialnämndens verksamhet uppmärksammade JO att man
bedrev tillsyn med tillämpning av s.k. ”provköp av folköl”. JO beslutade att
utreda detta inom ramen för ett särskilt upplagt initiativärende (dnr. 29722009)
I yttrandet ska socialnämnden redogöra för när provköpen dokumenterats
samt vilket syfte provköpen haft och vilka rättsliga överväganden som gjorts
inför dessa.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att socialnämnden antar upprättat yttrande som sitt eget, om JO:s begäran
om yttrande, i ärendet ”provköp av folköl”.
_____
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§ 104
Redovisning till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av alkohol- och
narkotikamottagningen (Dnr 701-1113-09).
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 3 augusti 2009.
Bakgrund
Länsstyrelsen har i tillsynsbeslut 2009 04 17 riktat kritik mot alkohol- och
narkotikamottagningen. Kritiken berör dokumentation och kvalitetssäkring
vid mottagningen
Länsstyrelsen skriver i beslutet att
• alkohol- och narkotikamottagningens dokumentation av genomförande
av beslut om stödinsatser är otillräcklig
• systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av kvalitet saknas
Länsstyrelsen skriver vidare att socialnämnden senast 2009 09 15 skall
redovisa de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade
bristerna.
Dokumentation
Alkohol- och narkotikamottagningen har numera fastlagda rutiner för
dokumentation under genomförandet av en insats. Vid varje insats finns en
genomförandeplan. Rutinerna för genomförandeplanen framgår av bilaga.
Genomförandet av insatsen dokumenteras fortlöpande i den enskildes
journal. Den enskilde hålls underrättad om de anteckningar som görs i
journalen och om sin rätt att läsa innehållet.
Kvalitetssäkring
Alkohol- och drogsektionens ledningsgrupp har inlett arbetet med att
kontinuerligt och långsiktigt säkra kvaliteten vid ADS hela verksamhet enligt
”Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS”
(SOSFS 2006:11). Arbetet innebär att vi genom att inrätta ett ledningssystem
för det systematiska kvalitetsarbetet kommer att säkra kvalitén för alkohol
och narkotikamottagningen.
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Alkohol- och narkotikamottagningen har infört rutiner för varje insats som den
enskilde kan erhålla vid mottagningen. Rutinerna innehåller en beskrivning av
varje insats och vad den enskilde kan förvänta sig av insatsen.
Uppföljning av rutinerna skall göras minst en gång per år av föreståndaren.
Alkohol- och narkotikamottagningens huvudsakliga insatser är urintester och
akupunktur. Urintester tas för att spåra förekomst av narkotika. Akupunktur
ges som komplement till annan behandling.
Insatserna ges av personal med erforderlig kompetens.
Alkohol- och narkotikamottagningen skall införa som rutin att med jämna
mellanrum göra enkätundersökningar som lämnas till personer som avslutar
insats vid mottagningen. Enkäten behandlar bemötande, tillgänglighet och
huruvida den enskilde har fått den hjälp han hade förväntat sig. Enkäterna
skall ge mottagningen information om hur enskilda människor uppfattar den
hjälp som de har fått av mottagningen och används vid utveckling av
verksamheten vid mottagningen.
Förvaltningens förslag till beslut
att anta förslag till redovisning till länsstyrelsen
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag om uppföljningsbara mål för alkohol- och narkotikamottagningen.
Yrkande
Ann-Christine Karlsson (FP) yrkar ändring i sista attsattsen enligt följande:
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag om uppföljningsbara mål för alkohol- och narkotikamottagningen senast den 30
november 2009
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin Karlsson
ändringsyrkande
Socialnämndens beslutade således
att anta förslag till redovisning till länsstyrelsen
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag om uppföljningsbara mål för alkohol- och narkotikamottagningen senast den 30
november 2009.
_____
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§ 105
Tillsyn av familjehemsvården i Karlskrona kommun
Christine Held redovisade upprättat skrivelse daterad 11 juni 2009.
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Karlskrona kommun
för följande brister:
1. nämndens handläggning innebär att familjehemsplacerade barn bor i
familjehem utan biståndsbeslut
2. nämnden handläggning innebär att rättsäkerheten för enskilda åsidosatts
eftersom det inte framgår vad ett samtycke till placering omfattar samt då
möjligheten att överklaga begränsas
3. det framgår inte alltid i nämndens beslutsformuleringar eller motivering
av beslut om nämnden avslutar utredningar jml 11 kap 1§ SoL med eller
utan insats
4. i åtta av 13 granskade ärenden dröjer det flera månader upp till ett år innan
förhållandena i det hem som barnen placerats i är utredda
5. nämnden har inte klarlagt om en 16-årings uttalande om eget boende var
att anse som en ansökan om bistånd. Nämnden avslutade utredningen
genom att bevilja fortsatt familjhemsplacering utan den unges samtycke
och den unges rättsäkerhet har därmed åsidosatts
6. vårdplaner är inte tillräckligt tydliga och behöver utvecklas och ett barn
har placerats utan vårdplan
7. barnens uppfattning om den planerade vården framgår inte alltid av
dokumentationen
Länsstyrelsen gjorde tillsyn av familjehemsvården hösten 2008. Man riktar
allvarlig kritik enligt ovan men man tar också upp lika många punkter som
man ser positivt på.
Samtliga kommuner i Blekinge har fått kritik/allvarlig kritik av Länsstyrelsen
när det gäller tillsynen av familjehemsvård.
Våren 2009 gjorde Karlskrona Socialförvaltning en egen kvalitetsgranskning
av familjehemsplacerade barn där man tittade på sammanbrott i familjehemsplaceringar till och med 2007. I samband med redovisningen av denna
kvalitetsgranskning till nämnden togs ett åtgärdsprogram fram som nämnden
antog.
Åtgärdsprogrammet bifogas och detta åtgärdsprogram åtgärdar också de
brister som Länsstyrelsen har påtalat.
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Familjehemsekreterarna kommer under hösten 2009 att gå en utbildning i
”Kälvestens intervju och tolkningsmetod”.
Länsstyrelsen begär också att få ta del av socialnämndens rutiner för handläggning av familjehemsärenden. Vi har för avsikt att göra nya rutiner för
bl.a. handläggning av familjehemsarbetet och kommer att skicka dessa till
Länsstyrelsen senare under hösten 2009.
Socialnämndens beslut
att godkänna skrivelsen till länsstyrelsen.
_____
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§ 106
Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Tore Svensson redovisade upprättat ärende daterat 3 augusti 2009
Föräldraföreningen mot narkotika har inlämnat medborgarförslag till
kommunfullmäktige om ”Medmänskligheten”. FMN efterlyser ett ”samlat
hus/ställe som medborgarna kan gå till och få hjälp om dem har problem
med missbrukande barn, eller är en misshandlad hustru, där barn har
missbrukande föräldrar m.fl.”
I motiveringen till förslaget skriver FMN att en person som har problem
bör kunna vända sig till en person, ”som sedan ska dra i alla trådar som
behövs”. FMN menar att hjälpen skall finnas på ett och samma ställe.
Medborgarförslaget från FMN har översänts till socialnämnden för
beredning. Socialnämnden lämnade vid sammanträde 2009 03 23 yttrande
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde
2009 05 12 att återremitera ärendet för ytterligare beredning. Vid behandlingen yrkades att ärendet skulle återremitteras och att kopplingen till
psykiatri och polis ska framgå av det svar som lämnas.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att
medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 107
Yttrande över departementsskrivelse – Insatser för en alkohol- och
narkotikafri graviditet (Ds 2009:19).
Bakgrund
Socialdepartementet har för yttrande översänt till Karlskrona kommun
departementsskrivelse med förslag om insatser för en alkohol- och
narkotikafri graviditet. Departmentsskrivelsen har överlämnats till
socialnämnden för besvarande.
I departementsskrivelsen föreslås att skyddet för ofödda barn förstärks
genom att en ändring i lagen om vård av missbrukare (LVM). Ett fjärde
rekvisit införs i LVM § 4, enligt vilken tvångsvård ska beslutas om en
gravid kvinna utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med
skada orsakad av missbruket under förutsättning att övriga villkor i lagen
är uppfyllda.
Enligt departementsskrivelsen bör möjligheterna till stödet till gravida
kvinnor med missbruksproblem och till kvinnor som befinner sig i riskzonen förbättras. Hälso- och sjukvård och socialtjänst bör inom ramen för
sina respektive ansvarsområden vidta åtgärder för att kunna möte de behov av vård och stöd som finns.
Skrivelsen från socialdepartementet föreslår vidare att tre millioner kronor
skall avsättas för att stödja kunskapsuppbyggnad och utveckling av
metoder för diagnostisering beträffande barn som skadats av moderns
missbruk under graviditeten.
Socialnämndens synpunkter
Socialnämnden är positiv till de förslag som lämnas i departementsskrivelsen. Socialnämnden instämmer i att ett förstärkt skydd för ofödda
barn till kvinnor med missbruksproblem är mycket angeläget.
Socialnämnden instämmer därför i skrivelsens förslag till ändringar i
LVM.
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Socialstyrelsen har i sin rapport ”Gravida kvinnor med missbruk och barn
som lever i familjer med missbruksproblem ” påtalat att vården för
kvinnor med missbruksproblem är otillräcklig. Det är därför mycket angeläget att vården av kvinnor med missbruksproblem utvecklas och förbättras. Ett differentierat vårdutbud bör finnas för kvinnor med olika grad av
missbruk.
Socialnämnden instämmer också i att det finns behov att utveckla insatserna för gravida kvinnor med missbruksproblem. Karlskrona kommun
har goda erfarenheter av den samverkan som byggts upp mellan
kommunen och landstinget i Blekinge och som gett upphov till öppenvårdsverksamheten Sigrid. I verksamheten Sigrid samverkar ett multidisciplinärt team med representanter för landstinget och kommunen och
med flera yrkeskompetenser i ett brett arbete med gravida kvinnor med ett
problematiskt förhållande till alkohol och andra droger. Sigrid följer upp
barnen upp till två år.
Kommunernas ekonomi är för närvarande mycket ansträngd.
Socialnämnden uppmärksammar att skrivelsens förslag, enligt departementets uppfattning, endast ger marginella kostnadsökningar för staten.
Socialnämnden menar att bör det därför finnas utrymme för staten att
bidra till utbyggnaden av vårdalternativ för kvinnliga missbrukare.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta förslag till yttrande till socialdepartementet, samt
att paragrafen omedelbart justeras
_____
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§ 108
Yttrande över departementsskrivelse – Behovsbedöming av annat än
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)
Bakgrund
Socialdepartementet har för yttrande översänt till Karlskrona kommun
departementsskrivelse med förslag om tillägg i socialtjänstlagen.
Departmentsskrivelsen har överlämnats till socialnämnden för besvarande. Samråd har ägt rum med äldreförvaltningen och handikappförvaltningen.
I departementets skrivelse föreslås ett tillägg till 4 kap 1 § socialtjänstlagen så att det tydligt framgår att ekonomiska behovsprövningar inte får
göras om kommunens rätt att ta ut avgift för beviljat bistånd regleras i
socialtjänstlagen 8 kapitel.
Regeringsrätten har i en dom 2008 09 23, mål nr 6371-07, kommit fram
till att det inte finns något hinder för en kommun att göra ekonomiskt
behovsprövning av annat bistånd än ekonomiskt bistånd. Regeringsrättens
dom har, enligt departementet, gjort det uppenbart att det finns behov av
förtydligande av socialtjänstlagens biståndsparagraf.
Socialnämndens beslut
att avstå att lämna remissyttrande.
_____
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§ 109
Socialnämndens plan för den interna kontrollen 2009.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:
- Vad ska kontrolleras?
- När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras?
- Hur ska kontrollen genomföras?
- Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?
Nedanstående kontrollmoment föreslås för socialnämndens verksamheter 2009.
Rapporteringen till socialnämnden av resultatet ska ske under december månad
2009.
Process
Rutin/system
Kvalitetsundersökning
Riskhantering
Arbetsmiljö
Redovisning av enskilda
Utbetalningar av löner
och ersättningar

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Frekvens

Metod

Enkät om
Dokumentens
Aktualitet
Redovisning
Socialnämnden
Löner och ersättningar till uppdragstagare

Socialchef
Socialchef

2009
2009

Socialchef

Löpande

Sektionschefer

2009

Enkät
Komplett
Inventering
Ärenden
Lottas
Stickprov/kvartal

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta internkontrollen för 2009.
_____

Rapportering
till
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
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§ 110
Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för ungdomar som
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
Samordningsprojekt
Bakgrund
Under perioden augusti 2008- augusti 2009 har det pågått ett projekt i
Socialnämndens regi utifrån samordning kring hedersfrågor.
Under projektets gång har det framkommit flera områden där arbetet med att
förebygga hedersrelaterat våld kan utvecklas ytterligare.
När det gäller arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld handlar det till stor
del att arbeta med integrationsfrågor på en strukturell nivå.
Projektet har utbildat ett 60-tal deltagare i frågor kring migration/integration samt
frågor som
Utbildning har även getts till ett 20 tal personer kring BRIS projekt ”Vuxensamtal”. Metoden och materialet kring Vuxensamtal har spridits för att användas i
sammanhang där grupper av invandrare och svenskar möts för att underlätta
diskussionsämnen.
I projektet har en grupp tjejer/unga kvinnor med invandrarbakgrund haft möjlighet
att träffas under strukturella former med inslag av samhällsinformation och sociala
aktiviteter.
En grupp med högstadieflickor har också bildats under våren med tyngd på
aktiviteter och diskussioner kring att vara tonåring.
Under projekttiden har även samarbete i integrationsfrågor ökat med fler aktörer.
Exempel på detta är arbetet med Familjens Hälsotorg, Bo Bra - projektet och BVC
där samarbetet har utmynnat i en grupp som arbetar med kvinnofrågor, Internationella Kvinnoklubben.
Behov i kommunen
Utifrån projektet som pågår har man kommit fram till att ytterligare insatser för att
underlätta integration i Karlskrona kommun är önskvärda.
Projekttiden har kunnat påvisa en positiv utveckling i nya metoder och en
fördjupning i nuvarande arbete som en del i en kvalitetshöjning när det gäller
mottagande av nyanlända samt i arbetet med invandrarfamiljer för att förebygga
hedersrelaterat våld.
Målgrupp
Projektets målgrupp är personer som kan riskera att utsättas för kränkningar och
begränsningar på grund av sitt kön eller sexualitet utifrån kultur eller seder som
kan härröras till hedersproblematiken.
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Mål för verksamheten
Projektet har som syfte för målgruppen
Ø Att vidareutveckla metoder och samverkan när det gäller frågor kring
integration och hedersrelaterat våld.
Ø Att starta och följa upp samtalsgruppsverksamheter på SFI-utbildningen utifrån
BRIS ”Vuxensamtal”.
Ø Att bedriva verksamheter och föreläsningar med internationella kvinnoklubben.
Ø Att utöka tjejgruppsverksamheten.
Ø Att se över möjligheterna att erbjuda kontakt till unga flickor/kvinnor som
kommer till Sverige på anknytning.
Planering och genomförande
Genom att förlänga och utöka nuvarande projekt kring frågor som rör integration
kan man arbeta för att på sikt minska hedersproblematiken. Genom att starta upp
och fördjupa metoder i arbete som rör dessa frågor kan man ytterligare förbättra
strukturen kring möjligheter till bättre och konkreta insatser när det gäller såväl
nykomna som redan boende nya svenskar.
Förväntat resultat av projektet
Under projekttiden har det framkommit att det är positivt att ha en person som är
samordnare i frågor som rör hedersproblematiken.
Genom att fortsätta att utveckla projektet som har genomförts under ett år kan man
erbjuda flera personer kunskap om samhällsfrågor, rättigheter och jämställdhet.
Genom att erbjuda flickor/unga kvinnor som kommer till Sverige på anknytning
samtalskontakt kan man öka deras möjligheter till en bättre integration. Även
möjligheter till utveckling av samarbete mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer ökar om redan påbörjade kontakter kan förbättras ytterligare.
Detta kan möjliggöra att fler flickor/kvinnor kan stärkas i sin roll och därigenom
kan hedersrelaterat våld minska på sikt.
Tidsplan
Projektet startas den 2009-09-01 och drivs ett år.
Utvärdering
För utvärdering av projektet kommer en extern utvärderare att användas.
Budget
Lön 0.5 tjänst
Utvärdering
Handledning
Gruppverksamheter
Föreläsningar
Litteratur
Summa
Egen finansiering
50 % av verksamhet
(tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader)
Sökta utvecklingsmedel (exlusive OH- och lokalkostnad)

250 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
10 000 kr
380 000 kr
190 000 kr
190 000 kr
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Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge län till förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat
våld för perioden 2009-09-01 – 2010-09-01.
_____
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§ 111
Ansökan om medel till att förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar
att utsättas för hedersrelaterat våld
Utbildning
Bakgrund
Karlskrona kommuns socialförvaltning har under ett antal år beviljats medel för
arbete med frågor som rör hedersproblematiken. I det arbetet har en samverkansgrupp kring denna fråga bildats där man bland annat har framtagit en handlingsplan.
Ett samordningsprojekt kring hedersfrågor bedrivs sedan ett år där man har
utbildat ett 60 tal personer kring migrations- integrationsprocessen samt
hedersproblematiken.
Parallellt pågår ett projekt på Socialförvaltningen kring Våld i nära relationer
sedan 2004. Sedan våren 2009 kommer projektet i hedersrelaterat våld att
samarbeta med projektet i Våld i nära relationer vilket innebär att handläggningen
av utlandsfödda flickor/ kvinnor kan underlättas utifrån en samlad kunskap.
I takt med att arbetet har utvecklats i de båda projekten har antalet flickor/kvinnor
både upptäckts tidigt och vågat söka hjälp. Behoven av stöd och skydd har blivit
större och denna utveckling kommer troligen att fortsätta.
Våld i nära relationer avser till stor del mäns fysiska och eller psykiska våld mot
kvinnor som de lever med eller har haft en relation med. Projektet våld i nära
relationer arbetar med samtliga familjekonstellationer där våld förekommer såsom
samkönade par, äldre och handikappade. Våld mellan syskon räknas även in här.
I arbetet med det hedersrelaterat våld hänvisas det ofta till patriarkala familjestrukturer där de manliga personerna i familjen har makt över kvinnorna.
Arbetet med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer har många beröringspunkter men även skillnader. Det är av största vikt att kunskapen om dessa
fenomen sprids i hela socialförvaltningen.
För att få en förståelse och öka den professionella kompetensen hos socialtjänsten
är det viktigt att ha alla delarna om hur våldets struktur se ut. Utifrån kunskap
kring våldets uppkomst och konsekvenser för samtliga inblandade i en relation kan
man få en ökad förståelse för det hedersrelaterade våldet och den komplexitet detta
innebär.
Personer med utländsk bakgrund kan vara utsatt för både våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld.
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Behov i kommunen
I samarbetet mellan projekten kring Hedersproblematiken och Våld i nära
relationer har man kommit fram till att ett antal personer inom vår förvaltning har
en bra kunskap i bemötandet av personer med ovan nämnda problematik. När ett
ärende kommer till vår kännedom finns det rutiner för hur den våldutsatte
personen får hjälp och man har metoder för att hjälpa barn som upplevt våld.
Projekten kring Hedersrelaterat våld och Våld i nära relationer ser dock ett behov
av att kunskapsnivån höjs hos samtliga handläggare som kan komma i kontakt
med problematiken.
Då frågorna till stor del hör samman, planerar man att anordna en utbildningsserie
för hela socialförvaltningen i Karlskrona kommun. Platser kommer även att kunna
erbjudas till Blekinges övriga socialförvaltningar samt till Äldre och
handikappförvaltningen i Karlskrona.
Målgrupp
Utbildning/fortbildning för samtliga personal inom Socialförvaltningen i
Karlskrona kommun. Platser kommer även att erbjudas till de övriga
socialförvaltningarna i Blekinge samt Äldre och Handikappförvaltningen i
Karlskrona kommun.
Målsättning och förväntat resultat
Genom att ge samtliga personal inom socialtjänsten i Karlskrona utbildning i våld
i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld är målsättningen att samarbetet
kring dessa frågor blir bättre och kan på sikt innebära att flera klienter kan få
relevant hjälp.
Utvecklingen och integreringen när det gäller våld i nära relationer inberäknat
hedersrelaterat våld kan leda till att samverkan kring frågorna kan belysas
ytterligare över sektionsgränserna på socialförvaltningen i Karlskrona. Personer
som är utsatta för våld i nära relationer finns i samtliga delar av förvaltningen.
Rutiner till hur vi ska kunna upptäcka och stödja personer finns i förvaltningen och
utvecklas kontinuerligt. När det gäller personer som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld pågår det arbete med att integrera detta i verksamheten.
Genom en samlad utbildningssatsning ökar möjligheterna att fler personer kan få
det stöd som de har rätt till och de befintliga nätverken kan på så sätt bli mer
tydliga för samtliga handläggare inom förvaltningen. Möjligheterna till en ökad
samverkan kring personer som är utsatta för våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld, kan innebära en kvalitetshöjning när det gäller att upptäcka
samt stödja personer som är utsatta för något slags våld i sin närhet.
Tidsplan
Projektet kring utbildnings/fortbildningsdagarna kring våld i nära relationer/
hedersrelaterat våld kommer att bedrivas under tiden 2009 och 2010.
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Budget
Föreläsningar ( fyra heldagar )
Arbetstid 8 st socialsekreterare ( 8 st * 60h *230 kr/h)
(arbetstid beräknat på planeringstid inkl. utbildningsdagarna)
Lokalhyra
Summa:

125 000 kr
110 000 kr
25 000 kr
260 000 kr

Egen finansiering
50 % av verksamhet
(Tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader)

130 000 kr

Totalt ansökta medel (exkl Oh-och lokalkostnader)

130 000 kr

Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge län till
förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för
hedersrelaterat våld för perioden 2009-09-01 – 2010-09-01
_____

21 september 2009
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 september 2009
§ 117
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§ 121
§ 122

Öppna frågor
Delårsbokslut augusti 2009-09-28
Medborgarundersökning 2008
Rutiner kring rapportering av ej verkställda biståndsbeslut
Överenskommelse om anordnande av boende för ensamkommande
asylsökande barn
Förslag till sammanträdesplan för 2010
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21 september 2009

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 21 september kl 14.30-16.00, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M)
Dan Damsgård (FP)
Kaj Jansson (S)
Tony Rigestam (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Eva Abramsson

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 117-122

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Eva Abramsson

________________________
Katarina Lindell
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21 september 2009

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 117
Öppna frågor
Eva Abramsson (M) och Birgitta Ståhl (M) ställde öppen fråga angående eventuell
illegal användning av läkemedel.
Sören Trolle svarade
_____
Christine Held redovisade ersättningsnivån till familjehemmen.
_____
Birgitta Ståhl (M) ställer frågan till fältgruppen om utbredning av tradolan.
_____
Birgitta Ståhl (M) ställer frågan om länsrättens bedömning hur vi arbetar
med boende för hemlösa.
Ingrid Hermansson svarade
_____
Ingrid Hermanssoon (C) ställde frågan om nuläget angående hotell
Rosenbom.
Sören Trolle svarade
_____
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Dnr: 2009.105.042

§ 118
Delårsbokslut augusti 2009
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
augusti 2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt budgetläge 31 augusti 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-08-31 uppgår till -11,6 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-0,6 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger kvar på samma nivå
som i våras (13). 5 ärenden där vi får full ekonomisk kompensation från
Migrationsverket har dock tillkommit. Den genomsnittliga kostnaden per
placering har ökat under våren och sommaren. Avvikelsen är nu –1,4 mkr
trots ett tillskott från kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar positivt med 0,7 mkr ( 1 mkr helår 2009).
Familj- och ungdomssektionen övriga verksamheter har ett positivt resultat
på 0,5 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av
förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehemsplaceringarna har
upphört.
Vuxna: Antal externa placeringar har minskat något under månaden, 12st är
aktuella för närvarande. Avvikelsen är nu -0,6 mkr trots ett tillskott från
kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar
positivt med 0,7 mkr ( 1 mkr helår 2009).
På Karlskrona behandlingshem är det för närvarande 13 st inskrivna.
Avvikelsen är här -0,3 mkr.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 1,6 mkr.
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Ekonomiskt bistånd
-11,0 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger på
en hög nivå, i snitt har vi haft 144 fler hushåll i år jämfört med snittet förra
året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,4% jämfört
med genomsnittlig kostnad 2008.I augusti var den totala kostnaden för
utbetalningar 4,3 mkr, alltså den lägsta månadskostnaden för i år. Det
förklaras med att retroaktiva ersättningar från sjukförsäkringssystemet har
betalats ut, studenter har återgått till studier, löner har betalats ut till de som
haft sommarjobb, skatteåterbäring m.m. Många i gruppen vuxna hushåll är
flyktinghushåll som avslutat sin introduktion med introduktionsersättning.
Antalet ungdomar minskade också under månaden, men trots det är
ökningen hittills i år 27% jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det så 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. Vi ser att inflödet av ärenden har
bromsats upp under sommaren jämfört med perioden april-juni. Det är ca 3
veckors väntetid på nybesök. Det är stora hushåll med låga eller ingen
inkomst utöver bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig orsak är, som
nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Årets
merkostnader pga den förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till
2,8 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,2 mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mkr
Eftersom inga avslut av ärenden gjorts under sommaren och planeringen
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller familjehemsplaceringar kompenserar i viss mån de uteblivna avsluten av externa
placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av
barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har blivit
dyrare.
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 §197) prognostiseras en
total avvikelse om -1 mkr för individ- och familjeomsorg.
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• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 8 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr per
månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna på en
betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och vi tror
inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009. Historiskt
sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare hälften av året.
Trots att augusti månads utbetalning var betydligt lägre än snittet för i år, är
risken ändå stor att den negativa trenden fortsätter i höst. Vi väljer därför att
lämna en oförändrad prognos jämfört med juli.
Eva-Britt Norrman redovisade upprättade personal nyckeltalen mätperiod
071201—090731.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 augusti 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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Dnr: 2009.131.106

§ 119
Medborgarundersökning 2008
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad 1 september 2009
Bakgrund
Statistiska centralbyrån erbjuder årligen kommunerna i Sverige att delta i SCB:s
medborgarundersökning, Undersökningen skall ge svar på medborgarnas
uppfattning om kommunen inom tre områden:
A. Kommunen som en plats att bo och leva på
B. Kommunens verksamheter
C. Inflytandet i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2009 att remittera resultatet av medborgarundersökningen 2008 till styrelser och nämnder med uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som ska vidtas med anledning av medborgarundersökningens resultat.
Medborgarundersökningen har diskuterats av ledningsgruppen på
socialförvaltningen. Ledningsgruppen vill i första hand peka på två faktorer som
förklaring till att Karlskrona för ”Stöd till utsatta personer” 2008 har lägre
betygsindex än vid undersökningen 2006 och lägre än nätverkskommunerna:
Uppmärksamheten kring händelserna i Rödeby och situationen med hemlösa i
kommunen.
Socialnämnden har emellertid gjort stora insatser efter händelserna i Rödeby. Ett
mycket aktivt fältarbete bedrivs bland ungdomar i kommunens olika delar.
Socialnämnden agerar också mycket aktivt på olika sätt för att lösa situationen för
människor som saknar egen bostad.
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisning till kommunstyrelsen med anledning av
medborgarundersökningen 2008.
_____
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Dnr: 2009.203.750

§ 120
Rutiner kring rapportering av ej verkställda biståndsbeslut
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad 1 september 2009.
På begäran av Länsstyrelsen i Blekinge län redovisade socialnämnden i Karlskrona
i januari 2009 samtliga biståndsbeslut avseende kontaktperson, kontaktfamilj och
familjehem vid socialnämnden under perioden 2008 01 01 – 2008 10 01. Av
redovisningen framgick att ett beslut avseende kontaktfamilj inte hade verkställts
på nio månader. Beslutet hade inte rapporterats av socialnämnden i enlighet med
bestämmelserna i Socialtjänstlagen 16 kap 6 f §.
Länsstyrelsen har i remiss till socialnämnden i augusti 2009 begärt redovisning av
hur socialnämnden ska säkerställa att nämnden uppfyller skyldigheterna att
rapportera ej verkställda beslut enligt jml SoL 16 kap 6 f §.
Socialnämnden är enligt SoL 16 kap 6 f § skyldig att rapportera all gynnande
biståndsbeslut som ej verkställs inom tre månader från dagen för beslutet.
Socialnämnden är också skyldig att rapportera beslut om bistånd med avbruten
verkställighet om avbrottet pågått tre månader eller längre tid räknat från dagen för
avbrott i verkställigheten.
Socialförvaltningen har tagit kontakt med det företag som är ansvarig för socialnämndens verksamhetssystem, ISOX. Socialförvaltningen har givit företaget i
uppdrag att tillsammans med förvaltningens personal utveckla ett system som
möjliggör för förvaltningen att ta fram bevakningslistor med ej verkställda beslut
och beslut med avbruten verkställighet. Avsikten är att socialnämnden på
bevakningslistor ska kunna se alla beslut som nämnden är skyldig att rapportera
enlig SoL 16 kap 6 f §.
Samtliga ärenden med barn kommer från och med september att handläggas enligt
BBIC (Barns Behov I Centrum), som är ett enhetligt system för dokumentation och
handläggning av ärenden beträffande barn. Införandet av BBIC garanterar att alla
beslut beträffande barn som inte verkställts och beslut med avbruten verkställighet
kan rapporteras till länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i SoL 16 kap 6 f §.
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Systemet med bevakningslistor från verksamhetssystemet kommer att kompletteras
med manuell kontroll beträffande beslut om insatser för missbrukare eftersom
missbruksvården inte har något system som motsvarar BBIC. Socialförvaltningens
kansli kommer därutöver regelbundet och minst en gång per månad att kontrollera
förekomsten av ej verkställda beslut beträffande ekonomiskt bistånd
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

godkänna förslag till yttrande till länsstyrelsen beträffande rutiner för
rapportering av ej verkställda biståndsbeslut.
__________
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Dnr: 2009.224.751

§ 121
Överenskommelse om anordnande av boende för ensamkommande
asylsökande barn
Socialnämndens allmänna utskott beslutade vid sammanträde att föreslå
att socialnämnden ska ingå tillfällig överenskommelse med Migrationsverket om att anordna boende för asylsökande barn och barn som fått
uppehållstillstånd. Allmänna utskottet gav socialnämndens ordförande
och vice ordförande i uppdrag att lämna förslag till socialnämnden om
hur den tillfälliga överenskommelsen ska utformas.
Socialförvaltningen har efter sammanträffande med Migrationsverket
föreslagit en tillfällig överenskommelse under tiden 2009 09 08 – 2010
03 31. Den föreslagna överenskommelsen gäller tolv platser för ensamkommande barn, varav minst en plats skall vara för asylsökande. Vidare
ska Migrationsverket enligt förslaget till överenskommelse anvisa barn
som fyllt 17 år.
Socialnämndens ordförande och vice ordförande har föreslagit att socialnämnden godkänner förslag till tillfällig överenskommelse med Migrationsverket.
Socialnämndens beslut
att godkänna tillfällig överenskommelse under tiden 2009-09-08 –
2010-03-31
att

att

Karlskrona kommun enligt överenskommelsen åtar sig att hålla 12
boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst
en plats ska vara för asylsökande barn

Migrationsverket enligt överenskommelsen ska anvisa barn som
fyllt 17 år.
_____
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§ 122
Förslag till sammanträdesplan för 2010
Förslaget på sammanträdesdagar för allmänna utskottet och socialnämnden
har översänts till ledamöter och ersättare.
Socialnämndens beslut
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2010.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 19 oktober 2009
§ 132
§ 133
§ 134

Öppna frågor
Budgetuppföljning september 2009
Övrigt
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 19 oktober kl 15.00-16.25, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Mai-Kathe Westberg (M)
Dan Damsgård (FP)
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)
Tony Rigestam (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Brittmarie Sundahl, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Ann-Christin Karlsson

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 132-134

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ann-Christin Karlsson

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 132
Öppna frågor
Birgitta Ståhl (M) framförde på allmänna utskottet den 5 oktober 2009 att
till allmänna utskottet i november 2009 få en lägesbeskrivning på hur det har
utvecklats för pojken som skottskadades i Rödeby för 2 år sedan.
_____
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Dnr: 2009.105.042

§ 133
Budgetuppföljning september 2009
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per september
2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt
budgetläge 30 september 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-08-31 uppgår till -13,3 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per september kan kortfattat förklaras
enligt följande:
• Individ- och familjeomsorg
-1,4 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat något under
månaden (2 avslutade, 3 nytillkomna = 14). De 5 ärenden där vi får full
ekonomisk kompensation från Migrationsverket är fortfarande placerade
på externt HVB (ej inkluderade i de 14 ovan). Den genomsnittliga
kostnaden per placering ökar återigen. Avvikelsen är nu –1,8 mkr trots
ett tillskott från kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg
som påverkar positivt med 0,75 mkr ( 1 mkr helår 2009).
Familj- och ungdomssektionen övriga verksamheter har ett positivt
resultat på 0,8 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader
familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehemsplaceringarna har upphört.
Vuxna: Antal externa placeringar har minskat något under månaden, 13
st är aktuella för närvarande. Avvikelsen är nu -0,6 mkr trots ett tillskott
från kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar positivt med 0,75 mkr ( 1 mkr helår 2009).
På Karlskrona behandlingshem är det för närvarande 16 st inskrivna.
Avvikelsen är här -0,3 mkr.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 1,8 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 0,3 mkr.
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• Ekonomiskt bistånd
-11,9 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger
på en hög nivå, i snitt har vi haft 140 fler hushåll i år jämfört med snittet
förra året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,1 %
jämfört med genomsnittlig kostnad 2008.I september var den totala kostnaden för utbetalningar 4,8 mkr. Jämfört med augusti är det en ökning
med 0,5 mkr. Det förklaras med att de egna inkomsterna för hushållen är
lägre men fortfarande påverkar skatteåterbäring m.m. positivt. Många i
gruppen vuxna hushåll är flyktinghushåll som avslutat sin introduktion
med introduktionsersättning. Antalet ungdomar ökade också under
månaden, och ökningen hittills i år är 26 % jämfört med snittet 2008.
Fortfarande är det så 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. Vi ser
att inflödet av ärenden har bromsats upp något jämfört med perioden
april-juni. Det är fortfarande ca 3 veckors väntetid på nybesök. Det är
stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och
barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen
av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 3,1 mkr. Nettokostnad
för semester belastar perioden med 0,2 mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mkr
Eftersom antal ärenden nu ökar något och planeringen därför inte håller
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende
barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller familjehemsplaceringar kompenserar i viss mån de ökande kostnaderna
avseende externa placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har
blivit dyrare.
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 § 197) prognostiseras en total avvikelse om -1 mkr för individ- och familjeomsorg.
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• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 9 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna
på en betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009.
Historiskt sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare
hälften av året. September månads utbetalning var något lägre än snittet
för i år, men fortfarande betydligt högre än budgeterat månadsbelopp
(3,8 mkr/månad brutto). Den negativa trenden fortsätter året ut. Vi väljer
därför att lämna en oförändrad prognos jämfört med augusti.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2009-09-21 upprättad budgetuppföljning per 31 augusti
som utvisade ett faktiskt utfall om -11,6 Mkr.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 134
Övrigt
Birgitta Ståhl (M) framförde önskemål om att få information på ett
nämndsammanträde från Bengt Wittesjö, Landstinget angående sprutbyte.
Socialnämndens beslut
att ge socialchefen i uppdrag att kontakta Bengt Wittesjö, Landstinget
angående information om sprutbyte på ett nämndsammanträde.
_____
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Vice ordf
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Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Måndagen den 16 november kl 15.00-18.15, Ö Hamngatan 7 B
Ajournering under § 143 kl 16.45-17.35
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)
Sven Wallfors (M) §§ 140-143 gick kl 17.40
Mai-Kathe Westberg (M) §§ 144-146
Ingrid Trossmark (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Dan Damsgård (FP)
Kaj Jansson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Katarina Lindell, sekreterare
Eva Strömqvist (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 140-146

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Eva Strömqvist

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 140
Öppna frågor
Sven Wallfors (M) ställde frågan angående dagens ris till socialförvaltningen
i Bleking läns tidning den 16 november 2009.
Christine Held fick i uppdrag att kontrollera uppgifter till allmänna utskottet
den 30 november 2009.
_____
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan om vi utnyttjar Vårdförbundet i
Blekinge.
Göran Bohman svarade
_____
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§ 141
Budgetuppföljning oktober 2009
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per oktober
2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt budgetläge 31 oktober 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-10-31 uppgår till -15,3 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per oktober kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-2,0 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har inte förändrats under
månaden (ett avslut och ett nytt ärende), de 5 ärenden där vi får full
ekonomisk kompensation från Migrationsverket är fortfarande placerade
på externt HVB. Den genomsnittliga kostnaden per placering ökar.
Avvikelsen är nu –1,9 mkr trots ett tillskott från kommunstyrelsens
reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar positivt med 0,83
mkr (1 mkr helår 2009).
Familj- och ungdomssektionen övriga verksamheter har ett positivt
resultat på 0,8 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader
familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehemsplaceringarna har upphört.
Vuxna: Antal externa placeringar ökade något under månaden, 15 st är
aktuella för närvarande. Avvikelsen är nu -0,7 mkr trots ett tillskott från
kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar
positivt med 0,83 mkr (1 mkr helår 2009).
På Karlskrona behandlingshem är det för närvarande 16 st inskrivna.
Avvikelsen är här -0,3 mkr.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 2,0 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 0,7 mkr.
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• Ekonomiskt bistånd
-13,3 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger
på en hög nivå, i snitt har vi haft 138 fler hushåll i år jämfört med snittet
förra året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,4 %
jämfört med genomsnittlig kostnad 2008. I oktober var den totala
kostnaden för utbetalningar 5,1 mkr. Jämfört med september är det en
ökning med 0,3 mkr. Det förklaras med att hushållen denna månad har
haft mindre andel egna inkomster då löner från sommarjobb och skatteåterbäring är avräknade. Antal vuxna hushåll ökade något under
månaden. Många i denna grupp är flyktinghushåll som avslutat sin
introduktion med introduktionsersättning. Antalet ungdomar minskade
något under månaden, men trots detta är ökningen hittills i år 25 %
jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det så 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. Vi ser att inflödet av ärenden har bromsats upp något
jämfört med perioden april-juni. Det är fortfarande ca 3 veckors väntetid
på nybesök. Det är stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver
bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes
ovan, förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 3,5
mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,3 mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mkr
Eftersom antal ärenden nu har ökat något och planeringen därför inte
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller
familjehemsplaceringar kompenserar i viss mån de ökande kostnaderna
avseende externa placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har
blivit dyrare.
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 § 197)
prognostiseras en total avvikelse om -1 mkr för individ- och
familjeomsorg.
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• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 10 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna
på en betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009.
Historiskt sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare
hälften av året. Oktober månads utbetalning var 5,1 mkr d v s i nivå med
genomsnittet för i år, och fortfarande betydligt högre än budgeterat
månadsbelopp (3,8 mkr/månad brutto). Vi ser att den negativa trenden
fortsätter. Vi väljer därför att lämna en oförändrad prognos jämfört med
september.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 350 tkr, varav 100 tkr för
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade
investeringar t o m oktober uppgår till 200,2 tkr.
Prognos 2009: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2009-10-19 upprättad budgetuppföljning per 30
september som utvisade ett faktiskt utfall om -13,3 Mkr.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 142
Fördelning av socialnämndens reserv
Förvaltningen lämnar följande förslag till föredelning av socialnämndens reserv.
Socialnämndens
reserv

-1 670 000

Vht 752, Kansliet
Vht 752, Ekonomisektionen
Vht 752, FUS
Vht 752, ADS
Vht 753, Kontaktpersoner
Vht 755, HVB barn/unga
Vht 756, HVB vuxna
Vht 762, KBH

Justering
Budget
50 000
100 000
400 000
100 000
60 000
500 000
160 000
300 000

Utfall
2009-09-30
+ 25 256
- 191 851
- 386 880
- 154 422
- 63 211
- 1 832 775
- 600 422
- 342 284

Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar att 50 000 på Vht 752, kansliet ligger kvar i reserven till
årets slut. I övrigt bifall.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta Ståhls
yrkande och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget.
Socialnämndens beslutade således
att

anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering med undantag av
vht 752, kansliet 50 000 kronor som ligger kvar i reserven till årets slut.
_____
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§ 143
Tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens ekonomisektion.
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att möta och hantera det ökade behovet av
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2009-2013
Inledning
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa
personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra uppgiften är
att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.
Den ekonomiska utvecklingen med ökad arbetslöshet som följd påverkar denna
utveckling vilken kan ses i hela landet. Enligt SKL:s beräkningar kommer kostnaden för försörjningsstöd, nationellt sett, öka med 6 miljarder kronor fram till
2013. Enligt dessa beräkningar kommer ökningen 2010 att vara lika omfattande
som ökningen 2009. Kostnaderna för försörjningsstödet kommer enligt dessa
beräkningar att fortsätta öka 2011-2013 men dock inte i samma omfattning som
2009 och 2010. Ökat behov av försörjningsstöd förklaras med hög arbetslöshet
men även av förändringar i olika regelverk som a-kassa och sjukförsäkring.
Karlskrona kommun har hittills under 2009 ökat kostnaden för utbetalning av
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 2008. Antal
hushåll har på ett år ökat från 530 i snitt per månad till 680 hushåll i snitt per
månad. Enligt SKL:s beräkningar skulle detta bara vara en början på flera års
ökning av antal hushåll i behov av försörjningsstöd. Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar att
många hushåll riskerar att fastna i försörjningsstödsbehov även efter det att konjunkturen vänder om inte offensiva åtgärder sätt för att häva behovet av försörjningsstöd.
Åtgärder för klara av det ökande behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd
För att hantera det ökade behovet av försörjningsstöd, klara verksamhetsmålen,
behålla och utveckla kvaliteten samt förbättra arbetsmiljön behövs förstärkning av
socialsekreterare framför allt i de offensiva delarna i arbetet som direkt syftar till
att leda till egen försörjning. De verktyg som står till förfogande används i hög
omfattning.
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Det krävs omfattande arbete med matchning, motiverande och stödjande insatser
tillsammans med de personer som är aktuella för olika insatser.
Arbetet med att effektivt använda de olika åtgärder som står till förfogande är
krävande i takt med att klientgruppen blir större. Arbetet med unga vuxna 18-25 år
kräver särskilda åtgärder. Arbetet på jobbintro behöver förstärkas för det ungdomar som mest riskerar att fastna i bidragsberoende. Åtgärder för denna grupp
kräver speciell utformning och dessa ungdomar behöver förstärkt stöd i sin sociala
utveckling. I gruppen vuxna över 25 år ses stora ökningar av antal personer med
försörjningsstödsbehov. Mycket långvarigt biståndsbehov för många i denna
grupp blir följden om vi inte satsar i denna del av verksamheten. Med en
förstärkning på personalsidan får vi möjlighet att se över verksamhetsinnehållet på
alla punkter. Vi kan då även påverka service, bemötande, att rätt biståndsbeslut
fattas och expedieras och att rätt åtgärder sätts in på ett kvalitativt bättre sätt. De
delar som vi kan se över fungerar idag bra men behöver ses över för att framöver
kunna möta fler sökande.
o Fyra tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs. Två tillförs ekonomi- och
mottagningsgruppen och två tillförs jobbintro.
o De socialsekreterare som tillförs ska fokusera på och betona aktiva åtgärder
mot målet egen försörjning.
För verksamheten generellt betonas att;
o Mottagning i våra receptioner anpassas efter nya behov. I detta möte kan vi
bistå med tillgänglighet service i det första mötet i arbetet som handlar om
tillgänglighet, information och ansökan.
o Säkerhets- och kontrollfunktioner ses över.
o Samordnad och tidig insats direkt i anslutning till ansökan.
o Matchning till rätt åtgärd. Offensivt stöd inför och under en åtgärd.
o Utredning/kartläggning av arbetsförmåga. Arbeta mot rätt försörjning.
o Kraftfullt arbete mot arbetsförmedlingens åtgärder för personer som står till
arbetsmarknadens förfogande.
Förväntat resultat
Verksamheten förväntas klara det ekonomiska resultatet inom socialnämndens
ram för kontot ekonomiskt bistånd.
Förstärkning av socialsekreterare ger möjlighet att förhindra långvarigt behov av
försörjningsstöd.
Offensiva åtgärder för att personer med behov av försörjningsstöd ska vara bättre
rustade för framtiden.
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Förvaltningens förslag till beslut
att

under ett år, 2010-01-01 – 2010-12-31, förstärka ekonomisektionen med
fyra tillfälliga socialsekreterartjänster, fördelat mellan ekonomi- och
mottagningsgruppen två socialsekreterare och jobbintro två socialsekreterare.

att

finansiera förstärkningen med två miljoner kronor genom att ta i anspråk
kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg.

att

föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens internbudget för 2010.

Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Ingrid Hermansson (C) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras kl 16.45-17.35.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att ärendet återemitteras.
Framförde önskemål om att ärendet behandlas i samband med internbudgeten.
Birgitta Ståhl (M) yrkar bifall på Jan-Anders Lindfors återremissyrkande.
Ordförande finner att socialnämnden är överens om att ärendet skall återremitteras.
Socialnämndens beslut
att återremittera ärendet
_____
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§ 144
Kvällsmottagning vid socialförvaltningen
Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka utsträckt öppettid måndagar under
större delen av året. Den utsträckta öppettiden gäller måndagar fram till klockan
18.00 under månaderna september – april. Istället stänger socialförvaltningen
klockan 15.00 fredagar under dessa månader.
Motiveringen till kvällsöppet vid socialförvaltningen på måndagar har varit att
säkerställa tillgängligheten på tid utanför normal kontorstid för kommuninnevånare som har svårt att besöka eller ringa till socialförvaltningen på ordinarie
kontorstider.
Socialförvaltningens olika verksamheter har mycket begränsat antal besök och
telefonsamtal under den utsträckta öppettiden på måndagar. Socialförvaltningen
ser därför inte längre något behov av kvällsöppet måndagar.
Socialförvaltningen är mycket angelägen att ha en hög tillgänglighet också för de
medborgare som har behov att komma i kontakt med förvaltningens personal
utanför ordinarie kontorstider. Redan i dag tillgodoses en hög tillgänglighet genom
att personalen gör överenskommelse med enskilda människor om besök eller
telefonsamtal utanför kontorstiden. Personalen överenskommer med den enskilde
om den tid som passar den enskilde bäst och som är mest lämpligt med tanke på
arbetet, vilket inte behöver vara på måndagar. En ändring beträffande kvällsöppet
på måndagarna kommer därför inte att medföra någon försämring av tillgängligheten för personalen vid socialförvaltningen. Genom att personal själva överenskommer med besökare om besök utanför kontorstiden blir tillgängligheten för
besökare mer flexibel än då kvällsmottagningen är låst till särskild dag.
Ett motiv som tidigare framkommit till att ha kvällsmottagning särskild dag är att
systemet ger fördelar med tanke på personalens säkerhet. Personal kan ha lättare
att bestämma tid med besökare utanför kvällstid om man vet att det finns annan
personal på kontoret en särskild dag. Emellertid bedömer socialförvaltningen att
det inte innebär några svårigheter för en tjänsteman som vill bestämma tid för
besök att tillfråga annan personal om att närvara på kontoret den tid som besöket
pågår. En ändring beträffande särskild dag för kvällsöppet kommer således inte att
få några negativa effekter med tanke på personalens säkerhet.
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Vid en ändring beträffande kvällsöppet på måndagar kommer personalen vid
socialförvaltningen under hela året att ha samma normalarbetstid som övrig
kontorsanställd personal i kommunen. Det bedöms finnas fördelar med att
socialförvaltningens arbetstider anpassas till den som gäller för annan personal i
kommunen, bland annat med tanke på telefonväxelns öppettider. Kontorsanställd
personal vid socialförvaltningen kommer att finns tillgänglig under den tid som
telefonväxeln är öppen. Socialförvaltningens sektioner har ansvar att se till att det
är möjligt för utomstående att nå personal vid sektionen fram till telefonväxelns
stängning, det vill säga fram till 16.30 månaderna september t o m april och fram
till klockan 16.00 månaderna maj t o m augusti. Motsvarande ansvar åvilar
socialförvaltningens kansli.
Normalarbetstiden för anställda i kommunen är 7.25 – 12.00 och 13.00 – 16.30
under månaderna september – april samt 7.25 – 12.00 och 13.00 – 16.00 under
månaderna maj t o m augusti.
Kvällsmottagningen på måndagar föreslås upphöra från och med 2010-01-01.
Socialnämndens beslut
att

medge att socialförvaltningen upphör med kvällsmottagning på måndagar
från 2010-01-01.
_____
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§ 145
Ansökan om föreningsbidrag
Socialnämnden ansvarar för fördelning av föreningsbidrag till föreningar med
social verksamhet. Socialnämnden har att fördela 1 020 034 kronor för 2009. Vid
sammanträdet i maj beslutade nämnden att fördela 973 134 kronor till sammanlagt
12 föreningar. Socialnämnden beslutade vidare att återstående medel skulle finnas
kvar på verksamheten föreningsbidrag.
Av de medel socialnämnden har att fördela för 2009 återstår 48 298 kronor.
Föreningen KRIS fick vid socialnämndens sammanträde i maj 70 000 kronor till
sin verksamhet för 2009. Föreningen KRIS i Karlskrona bildades 2008 och fick
första gången beslut om föreningsbidrag vid socialnämndens sammanträde i
oktober 2008.
KRIS har nu inkommit med kompletterande ansökan för 2009. KRIS i Karlskrona
planerar att delta i ett läger som ordnas av riksföreingen KRIS. Lägret är ett s.k.
tillitsläger som ordnas för yngre människor med bakgrund i kriminalitet och/eller
missbruk. Kostnaderna för lägervistelsen betalas av KRIS:s riksorganisation.
KRIS i Karlskrona ansöker om medel till resa för deltagarna. Det planerade lägret
kommer att äga rum i februari 2010 i Värmland. KRIS Karlskrona planerar att
deltaga med tio ungdomar och två ledare.
KRIS Karlskrona beräknar kostnaden för resa till KRIS tillitsläger till 12 240
kronor. Medel till resan finns ej i KRIS ordinarie budget. Socialnämnden föreslås
besluta om kompletterande föreningsbidrag till KRIS för att föreningen ska kunna
delta i det planerade lägret.
Förvaltningens förslag till beslut
att

utge kompletterande föreningsbidrag till KRIS i Karlskrona med 12 240
kronor.
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Yrkande
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Yrkar att
utge kompletterande föreningsbidrag till KRIS i Karlskrona med 8 000 kronor.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Ann-Christin
Karlssons yrkande och fann Ann-Christin Karlssons yrkande antaget.
Socialnämndens beslutade således
att

utge kompletterande föreningsbidrag till KRIS i Karlskrona med 8 000
kronor.
_____
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§ 146
Inrättande av Rosenbom – akutboende med stöd
Inledning
Socialnämnden har i sin budget för 2009-2010 avsatt medel för att inrätta ett
stödboende för 6-8 hemlösa personer med missbruksproblematik.
Socialförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen på olika sätt
försökt att hitta en lösning för att detta boende ska kunna inrättas. Lämplig
fastighet har länge eftersökts. Flera förslag har funnits men inget av dessa har
kunnat genomföras. Tidigare motell Rosenbom har efter ägarbyte framträtt som ett
konkret tänkbart alternativ för att kunna inrätta ett akutboende/stödboende för en
utvidgad målgrupp jämfört med målgruppen i ursprungsförslaget till stödboende.
Ett akutboende med stöd ska kunna ta emot personer som tillfälligt saknar bostad
och ska också fungera som ett boende med stöd för personer som behöver bostad
för längre period.
Bakgrund
Hemlösa personer når socialförvaltningen i olika situationer. Alkohol- och
drogsektionen möter hemlösa personer med missbruksproblematik då dessa söker
hjälp för att komma ifrån sitt missbruk. Ekonomisektionen möter hemlösa som
söker försörjningsstöd. En del av dessa personer kan med eller utan hjälp lösa sin
boendesituation med de boendealternativ som normalt finns. Ett antal personer
saknar lösning på sitt problem med hemlöshet. Myndighetssamverkan krävs för
att komma till rätta med dessa personers hemlöshet och annat behov av
individuellt stöd som dessa personer har.
Socialtjänsten ska enligt regeringens nationella handlingsplan mot hemlöshet
bland annat arbeta mot målen att alla hemlösa får tak över huvudet och erbjuds
stöd utifrån sina individuella behov och att antalet inskrivna på institutioner som
kriminalvårdsanstalter och hem för vård eller boende (HVB) som inte har ordnat
boende inför utskrivning ska minska.
Socialförvaltningen har kännedom om ett antal personer där det i nuläget saknas
lämpliga insatser för att, här och nu, lösa problemet med hemlöshet. Dessa
personer har i de allra flesta fall missbruksproblematik. Några kan ha psykisk eller
psykosocial problematik av annat slag. Vissa personer med omfattande missbruksproblem har under kortare och längre perioder i livet problem med hemlöshet.
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Utan hjälpinsatser löser dessa personer, i bästa fall, sitt boende tillfälligt exempelvis genom; vandrarhemsboende, tillfälligt inneboende, behandlingshem etc.
Gruppen hemlösa som inte kan få sitt boende tillgodosett på vanligt sätt behöver
som ett första steg i en boendetrappa erbjudas tak över huvudet genom ett akutboende med stöd och fortsatt individuellt stöd för att sedan kunna etablera sig på
bostadsmarknaden. I ett akutboende med stöd ska den omgivande strukturen
innehålla hjälp med framtida planering och stöd av personal från socialförvaltningen. Boendet blir en kontaktyta för personer med missbruksproblem som inte
har en etablerad kontakt med alkohol- och drogsektionen. Kontakt med samverkande myndigheter och andra samverkansparter ska etableras. Frivilliga
organisationer förväntas medverka för att komplettera och förstärka möjligheten
till stöd och hjälp.
Målgrupp
Hemlösa personer som söker bistånd enligt socialtjänstlagen vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion och/eller ekonomisektion. Person som aktualiseras
för boendet saknar möjlighet att på egen hand lösa problemet med tak över huvudet för kortare eller längre tid. Vistelsen kan omfatta allt från en natt till längre tidsperiod i avvaktan på en egen bostad. Boendet blir för den tänkta målgruppen ett
första steg i en boendetrappa med målet eget boende
Socialnämndens beslut
att godkänna inrättande av Rosenbom - akutboende med stöd
att godkänna avtal med fastighetsägare Saxoterm AB under tiden 20 10 01 –
2014 12 31
att godkänna förslag till budget för Rosenbom under perioden 2010 – 2014
_____
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 14 december kl 14.40-16.55, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M) §§ 153-158 gick kl 16.15
Sture Nilsson (C)
Dan Damsgård (FP)
Kaj Jansson (S)
Tony Rigestam (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Katarina Lindell, sekreterare
Ali Abu-Iseifan (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 154-163

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ali Abu-Iseifan

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

2009 anslagits på kommunens
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§ 154
Öppna frågor
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan angående att förorda adoption framför
långvariga placeringar i familjehem.
_____
Ali Abu-Iseifan ställde frågan vad som händer med barnen i en familj om
föräldrarna omkommer plötsligt.
Christine Held svarade
_____
Dan Damsgård (FP) tackar för en trevlig julfest
_____
Kenneth Nyström (S) informerar om att han skall träffa fältgruppen på
onsdag den 16 december 2009 kl 13.00. Få information om deras
sätt att arbeta.
_____
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§ 155
Budgetuppföljning november 2009
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per november
2009.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt budgetläge 30 november 2009.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-11-30 uppgår till -18,4 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per november kan kortfattat förklaras
enligt följande:
• Individ- och familjeomsorg
-3,6 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat under månaden
(två avslut och fyra nya ärende), och det har precis som i oktober varit en
turbulent månad med omplaceringar och nyplaceringar/avslut. Det är de
ärenden där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket
som har utökats med 2 och var vid månadens slut 7 st till antalet, de är
placerade på externt HVB. Den genomsnittliga kostnaden per placering
har ökat ytterligare. Avvikelsen är nu –2,2 mkr.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har ett positivt
resultat på 0,6 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader
när det gäller familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare
familjehemsplaceringarna har upphört. När det gäller kontaktpersonkontot är det en försämring med -0,3 mkr, beroende på att vi inte längre
har möjlighet att söka bidrag från Migrationsverket i samma mån som
tidigare.
Vuxna: Det är fortfarande 15 st aktuella, det är inga större förändringar
jämfört med föregående månad. Avvikelsen är nu -0,7 mkr.
På Karlskrona behandlingshem är det fortfarande 16 st inskrivna.
Avvikelsen är nu +-0.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,5 mkr (utfördelas i december).
Utöver detta belastar nettokostnaden för semester perioden med 1,1 mkr
(0,7 mkr föregående månad).
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• Ekonomiskt bistånd
-14,8 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger
på en hög nivå, i snitt har vi haft 137 fler hushåll i år jämfört med snittet
förra året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,3 %
jämfört med genomsnittlig kostnad 2008. I november var den totala kostnaden för utbetalningar 4,9 mkr. Jämfört med oktober är det en minskning med 0,2 mkr. Det förklaras med färre hushåll denna månad, men
många avslag. Speciellt antal vuxna hushåll minskade under månaden.
Många i denna grupp (vuxna) är flyktinghushåll som avslutat sin
introduktion med introduktionsersättning.
Av de hushåll som söker hjälp hos oss nu är många ej tidigare kända.
Antalet ungdomar ökade igen under månaden, 203 hushåll fick hjälp
under månaden. Ökningen hittills i år är 25 % jämfört med snittet 2008.
Fortfarande är det så 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. Vi ser
att inflödet av ärenden har bromsats upp något jämfört med perioden
april-juni. Det är fortfarande ca 3 veckors väntetid på nybesök. Det är
stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och
barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen
av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den
förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 3,8 mkr.
Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,4 mkr (0,3 mkr
föregående månad).
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -18,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-2,0 Mkr
Eftersom antal ärenden nu har ökat något och planeringen därför inte
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 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. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller
familjehemsplaceringar kompenserar i viss mån de ökande kostnaderna
avseende externa placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har
blivit dyrare.
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Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 §197) prognostiseras en total avvikelse om -2 mkr för individ- och familjeomsorg.
En försämring med -1 mkr jämfört med föregående månad.
• Ekonomiskt bistånd
-16,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 11 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna
på en betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr i december månad 2009. Historiskt sett
har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare hälften av året.
November månads utbetalning var 4,9 mkr d v s något under den genomsnittliga nivån för i år, men fortfarande betydligt högre än budgeterat
månadsbelopp (3,8 mkr/månad brutto). Vi ser att den negativa trenden
fortsätter. Vi väljer därför att lämna en oförändrad prognos jämfört med
oktober.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 350 tkr, varav 100 tkr för
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade investeringar t o m november uppgår till 200,2 tkr.
Prognos 2009: Nämnden prognostiseras inte använda hela ramen. Investeringar till
utbyggnaden av Råd- och stöds lokaler prognostiseras inte komma igång förrän
efter årsskiftet
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2009-11-16 upprättad budgetuppföljning per 31 oktober
som utvisade ett faktiskt utfall om -15,3 Mkr.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2009.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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§ 156
Tillfällig personalförstärkning på Socialförvaltningens ekonomisektion
Ärendet återremitterades på socialnämndens sammanträde den 16
november 2009 § 143.
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att möta och hantera det ökade
behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2009-2013
Inledning
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att
hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra
uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.
Den ekonomiska utvecklingen med ökad arbetslöshet som följd påverkar
denna utveckling vilken kan ses i hela landet. Enligt SKL:s beräkningar
kommer kostnaden för försörjningsstöd, nationellt sett, öka med 6
miljarder kronor fram till 2013. Enligt dessa beräkningar kommer ökningen 2010 att vara lika omfattande som ökningen 2009. Kostnaderna för
försörjningsstödet kommer enligt dessa beräkningar att fortsätta öka 20112013 men dock inte i samma omfattning som 2009 och 2010. Ökat behov
av försörjningsstöd förklaras med hög arbetslöshet men även av förändringar i olika regelverk som a-kassa och sjukförsäkring.
Karlskrona kommun har hittills under 2009 ökat kostnaden för utbetalning
av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med
2008. Antal hushåll har på ett år ökat från 530 i snitt per månad till 680
hushåll i snitt per månad. Enligt SKL:s beräkningar skulle detta bara vara
en början på flera års ökning av antal hushåll i behov av försörjningsstöd.
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund som saknar
utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar att många hushåll riskerar
att fastna i försörjningsstödsbehov även efter det att konjunkturen vänder
om inte offensiva åtgärder sätt för att häva behovet av försörjningsstöd.
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Arbetssituation/arbetsmiljö
Ekonomisektionen har på ett år ökat volymen av sökande med cirka 30 %.
Detta innebär en stor ökning i de myndighetsutövande delarna av möten
med biståndssökande samt utredning/beslut/utbetalning. I snitt per månad
ska, i nuläget, biståndsbeslut fattas för 715 hushåll. Omfattningen på
individuella planer och matchning mot anpassade åtgärder ökar självfallet
med antalet sökande. 30 % av de hushåll som är aktuella består av två
vuxna. Handlingsplan ska finnas för alla aktuella. Med den stora volymökning vi nu kan se innebär det i snitt cirka 900 personer/månad. Då
samtliga aktuella hushåll inte får bistånd varje månad omfattar arbetet med
planering framåt reellt ännu fler personer då vi i nuläget har cirka 1200
personer aktuella för försörjningsstöd.
De volymökningar vi nu ser påverkar arbetssituationen för alla medarbetare. Vi följer utvecklingen av aktuell arbetssituation regelmässigt vid
arbetsplatsträffar, lokal- och övergripande samverkansgrupp.
Situationen är redan ansträngd och periodvis mycket ansträngd. Risk finns
att det uppdrag vi har framöver inte kan skötas med bibehållen kvalitet.
Med den utveckling av framtida biståndsbehov som SKL prognostiserar
skulle Karlskrona kommun få en ökning av personer med biståndsbehov
fram till 2013 motsvarande drygt 1000 hushåll per månad.
Åtgärder för klara av det ökande behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd
För att hantera det ökade behovet av försörjningsstöd, klara verksamhetsmålen, behålla och utveckla kvaliteten samt förbättra arbetsmiljön behövs
förstärkning av socialsekreterare framför allt i de offensiva delarna i
arbetet som direkt syftar till att leda till egen försörjning. De verktyg som
står till förfogande används i hög omfattning. Det krävs omfattande arbete
med matchning, motiverande och stödjande insatser tillsammans med de
personer som är aktuella för olika insatser. Arbetet med att effektivt
använda de olika åtgärder som står till förfogande är krävande i takt med
att klientgruppen blir större. Arbetet med unga vuxna 18-25 år kräver
särskilda åtgärder. Arbetet på jobbintro behöver förstärkas för det ungdomar som mest riskerar att fastna i bidragsberoende. Åtgärder för denna
grupp kräver speciell utformning och dessa ungdomar behöver förstärkt
stöd i sin sociala utveckling. I gruppen vuxna över 25 år ses stora ökningar
av antal personer med försörjningsstödsbehov. Mycket långvarigt
biståndsbehov för många i denna grupp blir följden om vi inte satsar i
denna del av verksamheten. Med en förstärkning på personalsidan får vi
möjlighet att se över verksamhetsinnehållet på alla punkter. Vi kan då
även påverka service, bemötande, att rätt biståndsbeslut fattas och
expedieras och att rätt åtgärder sätts in på ett kvalitativt bättre sätt. De
delar som vi kan se över fungerar idag bra men behöver ses över för att
framöver kunna möta fler sökande.
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o Fyra tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs. Två tillförs ekonomioch mottagningsgruppen och två tillförs jobbintro.
o De socialsekreterare som tillförs ska fokusera på och betona aktiva
åtgärder mot målet egen försörjning.
För verksamheten generellt betonas att;
o Mottagning i våra receptioner anpassas efter nya behov. I detta möte
kan vi bistå med tillgänglighet service i det första mötet i arbetet som
handlar om tillgänglighet, information och ansökan.
o Säkerhets- och kontrollfunktioner ses över.
o Samordnad och tidig insats direkt i anslutning till ansökan.
o Matchning till rätt åtgärd. Offensivt stöd inför och under en åtgärd.
o Utredning/kartläggning av arbetsförmåga. Arbeta mot rätt försörjning.
o Kraftfullt arbete mot arbetsförmedlingens åtgärder för personer som
står till arbetsmarknadens förfogande.
Förväntat resultat
Verksamheten förväntas klara det ekonomiska resultatet inom socialnämndens ram för kontot ekonomiskt bistånd.
Förstärkning av socialsekreterare ger möjlighet att förhindra långvarigt
behov av försörjningsstöd.
Offensiva åtgärder för att personer med behov av försörjningsstöd ska
vara bättre rustade för framtiden.
Förvaltningens förslag till beslut
att under ett år, 2010-01-01 – 2010-12-31, förstärka ekonomisektionen
med fyra tillfälliga socialsekreterartjänster, fördelat mellan ekonomioch mottagningsgruppen två socialsekreterare och jobbintro två
socialsekreterare.
att finansiera kostnaden för fyra socialsekreterartjänster, två miljoner
kronor, ur konto 750 för ekonomiskt bistånd.
Yrkande
Birgitta Ståhl (M) samt Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall.
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Socialnämndens beslut
att under ett år, 2010-01-01 – 2010-12-31, förstärka ekonomisektionen
med fyra tillfälliga socialsekreterartjänster, fördelat mellan ekonomioch mottagningsgruppen två socialsekreterare och jobbintro två
socialsekreterare.
att finansiera kostnaden för fyra socialsekreterartjänster, två miljoner
kronor, ur konto 750 för ekonomiskt bistånd.
_____
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§ 157
Internbudget 2010
Kommunfullmäktige har 2009-08-27 beslutat att tilldela socialnämnden en
budget på 154,2 mkr för år 2010 och 153,9 mkr för år 2011 samt 148,9 för
år 2012. Samtliga belopp i materialet är uttryckta i tusentals (tkr) och
uttryckta i den lönenivå som gällde 30 november 2009.
Enligt beslutet av kommunfullmäktige har socialnämnden tilldelats en
förstärkt budget för 2010 för Ekonomiskt bistånd motsvarande 13 mkr.
Resurstillskottet hänvisar man med anledning av förväntat utfall för 2009.
Inom detta resurstillskott ska också kommunens årliga medlemsavgift till
FINSAM om 250 tkr rymmas. Socialnämndens budget avseende
Ekonomiskt bistånd för 2011 förstärks med 13 mkr samt för år 2012
förstärks med 8 mkr. Individ- och familjeomsorgen förstärks med 2 mkr
vardera åren 2010-2012 i och med ianspråktagande av reserv för individoch familjeomsorg.
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 (RUP-åtgärder). Detta
innebär att budgeten för individ- och familjeomsorg reduceras med –
2 175 tkr för år 2010 och - 2 175 tkr för år 2011.
Kommunfullmäktige beslutade i december månad 2008 om ett antal nya
finansieringsposter såsom en del i upplägget för att åstadkomma en
balanserad budget för åren 2009-2011. Dessa poster består av omställningspaketet, lokaleffektivisering, effektivare upphandling och minskad
semesterlöneskuld. Detta innebär att budgeten för individ- och familjeomsorg reduceras med -1 166 tkr för år 2010 samt – 1 488 tkr vardera för
åren 2011 och 2012.
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Nedan följer tilldelad ekonomisk ram för åren 2010-2012 för
socialnämndens program.

Årtal
Individ & familjeomsorg
- Avgår: RUP-åtgärder
- Avgår: Finansieringsposter
Reserv för individ- och familjeomsorg
Belopp enligt budgetläge 2009-12-31
Ekonomiskt bistånd
Kompensation för ökad volym
Belopp enligt budgetläge 2009-12-31
Totalt budgetbelopp 2009-12-31

År 2010
100 588
-2 175
-1 166
2 000
99 247
41 935
13 000
54 935
154 182

År 2011
100 588
-2 175
-1 488
2 000
98 925
41 935
13 000
54 935
153 860

Förvaltningens förslag till beslut
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2010.
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudgeten för 2010.
Yrkande
Birgitta Ståhl (M) samt Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall.
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2010.
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudgeten för 2010.
_____

År 2012
98 413
-1 488
2 000
98 925
41 935
8 000
49 935
148 860
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§ 158
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Aspö Lotstorn, Lotsbacksvägen, 370 22 Drottningskär
Ärendet
Aspö Lotstorn 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 vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Aspö Lotstorn är beläget på östra delen av Aspö, i Karlskrona skärgård. Hotelloch konferenslokalerna utgörs av Lotstornet, 3 fristående övernattningsstugor samt
en receptionsbyggnad. Serveringstillstånd för slutet sällskap, s.k. festvåningstillstånd har sökts för del av receptionsbyggnaden.
Serveringslokalerna i receptionsbyggnaden består av matsal samt reception.
Matsalen rymmer max. 24 sittande gäster.
Köket är beläget i direkt anslutning till matsalen och är godkänd som livsmedelsanläggning, men med den begränsningen att endast färdiglagade mat för uppvärmning, uppläggning och servering kan ske. Tillagning och beredning kommer
att ske i annat restaurangkök och transporteras till Lotstornet.
Enligt alkohollagen 7 kap. 8 §, andra stycket framgår; ”att vid servering till slutna
sällskap finns det inte några krav avseende kök för allsidig matlagning.” ”Lagad
mat skall dock alltid kunna tillhandahållas.”
Serveringsstället har ett tillräckligt antal sittplatser för gäster.
Besök har gjorts på serveringsstället.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Aspö Lotstorn är en hotell- och konferens anläggning som har öppethållande hela
året.
Verksamheten riktar sig till konferensgäster i första hand från den lokala
omgivningen men även från angränsande län. Maxantalet gäster vid en konferens
är max. 40 personer. Det erbjuds både frukost, lunch och middag. Menyn omfattar
både kött-, fisk- och kycklingrätter i en tillräcklig omfattning.
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Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Aspö Lotstorn AB, innehas av Sven-Erik Löfgren och Elsa Löfgren.
Sven Erik Löfgren har drivit hotell- och konferensanläggningen sedan 1996 och
har således branscherfarenhet. Erforderliga kunskaper i alkohollagen innehas
genom att han genomgått utbildning i alkohollagen samt ansvarsfull utbildning i
alkoholservering.
Han uppfyller således alkohollagens krav om lämplighet i denna del enligt
7 kap. 7 §.
Ägar- och hyresförhållanden
Aspö Lotstorn AB är själv ägare av berörd fastighet där serveringen äger rum.
Finansiering
Uppgifter om finansiering har inte begärts in.
Budget och omsättning
Resultatbudget är inlämnad i samband med ansökan.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skatteverket meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat och
registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga
anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Miljöförvaltningen påpekar att lokalen endast är godkänd för uppvärmning,
uppläggning och servering färdiga prefabricerade rätter.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Socialförvaltningen har vid en samlad bedömning funnit att Aspö Lotstorn AB
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap.
5 §.
Serveringsstället kök uppfyller kravet för att medges permanent serveringstillstånd för slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd.
Övriga lokaler är lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt enligt
7 kap. 8 § alkohollagen.
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 kl 11.00 - 01.00.
_____
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§ 159
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Libanesisk
Restaurang och Café, Fisktorget 13, 371 36 Karlskrona
Ärendet
Restaurang Dandach har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 §
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider
är året runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Serveringsstället är beläget på centrala Trossö i Karlskrona, närmare
bestämt på Fisktorget. Lokalerna har tidigare använts som restaurang
Cleopatra med serveringstillstånd och är anpassade för restaurangverksamhet. Serveringslokalen består av en större matsal samt en uteservering.
I matsalen finns en bardisk som fungerar som försäljningsdisk.
Köket är godkänt enligt livsmedelslagen för beredning och bearbetning av
kött, fisk och skalade rotfrukter och uppfyller därmed kraven i alla stycken
enligt alkohollagen 7 kap. 8 § om ett kök för allsidig matlagning.
Miljökontoret kräver en åtgärdsplan för genomförande av vissa åtgärder i
köket, bl.a. omläggning av golv och väggar.
Lokalerna är lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 8 §
alkohollagen.
Antal sittplatser i matsalen för gäster är 40. Ritning är bifogad ansökan,
daterad 2009-10-26.
Verksamhetens inriktning och omfattning
En affärsplan har inlämnats till socialförvaltningen 2009-12-02. I
affärsplanen framgår att Restaurangen kommer att servera dagens lunch
samt a lá carte, med inriktning på Libanesiska rätter. Men även en a lá
carte bestående av kött, kyckling och fiskrätter finns på menyn tillsammans med pizza rätter.
Öppethållandet har uppgetts till alla veckans dagar, måndag – fredag
mellan klockan 11.30-21.00, samt lördag – söndag 13.00 – 21.00.
Inriktningen är att i första hand fungera som en kvarterskorg, men på sikt
också attrahera turister, i samband med den nya hotelletableringen på
Fisktorget. Detta kommer enligt sökanden kunna generera nya och fler
kunder och därmed en ökad omsättning.
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Sökandens personliga lämplighet
Restaurang Dandach ägs av Tarek Dandach som driver restaurangen som
enskild firma. Sökanden övertog restaurangen 2009-10-01.
Tarek har tidigare arbetat som affärsbiträde i tre år och har således ingen
tidigare erfarenhet av restaurangbranschen, ej heller någon erfarenhet av att driva
företag.
I de första kontakterna med och i den ansökningan som inlämnades till
socialförvaltningen, visade inte sökanden att han hade den grundläggande
kännedomen om hur den dagliga redovisningen av inköp, försäljning och moms.
skall gå till och hur det materialet skall hanteras.
Han har sedan via sin revisor, Issal & Ottosson, fått en bättre insikt i de åliggande
han har avseende bokföring, inbetalning av moms etc.
Tarek Dandach har genomgått utbildning i alkohollagen och på så sätt uppfyllt
alkohollagens krav om kunskaper i alkohollagstiftningen.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra.
Skatteverket har 2009-12-07 meddelat att Firma Dandach under den senaste
veckan har registrerats som arbetsgivare, momsregistrerad och innehar har Fskattesedel. Inga restförda skatter finns.
Miljökontoret har godkänt anläggningen som livsmedelsanläggning med godkänt
kök för beredning och bearbetning av kött, fisk och skalade rotfrukter. Sökanden
skall dessutom komma in med en åtgärdsplan/underhållsplan till miljökontoret
avseende vidtagna åtgärder i köket. Åtgärdsplanen skall vara genomförd senast
2010-06-15
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Motivering till beslutet
I den första, 2009-10-26, inlämnade ansökan till socialförvaltningen var
socialförvaltningens uppfattning att sökanden inte i alla delar uppfyllde
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §.
I prövningen av ansökan gjordes bedömningen att han saknade tidigare erfarenhet
av restaurangbranschen.
I samtal med sökanden visade han inte att han hade den grundläggande kännedomen om hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och
hur det materialet skall hanteras. Ej heller kunde sökanden visa på att han hade
kännedom om sina skyldigheter på skatteområdet, om mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
Budgeten som sökanden hade bifogat ansökan avseende första verksamhetsåret,
var enligt socialförvaltningen allför stram för att verksamheten skulle kunna
bedrivas på ett korrekt sätt och vi fann den som mindre trovärdig. Om budgeten är
för stram, kan det innebära att ägaren kommer att få svårt att göra rätt för sig
gentemot det allmänna och mot leverantörer.
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Det har tidigare visat sig i krogbranschen att om så är fallet kan ägaren istället vara
tvungen att ta ut en lägre bruttoomsättning, betala sin personal ”svarta” löner, inte
följa alkohollagens restriktioner avseende försäljning av alkoholdrycker.
Köket var vid första prövningstillfället inte godkänt för en allsidig matlagning, då
fisk och kycklingrätter inte kunde beredas. Av miljökontoret påpekade åtgärder
avseende köket och inlämnande av en åtgärdsplan var heller inte gjord vid det
första prövningstillfället.
Socialförvaltningens uppfattning var, avseende inlämnad ansökan och bifogade
handlingar vid det första prövningstillfället och förslag till beslut till socialnämndens arbetsutskott 2009-11-30, att sökanden inte uppfyllde alkohollagens
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §, att inlämnad budget
för första verksamhetsåret inte var relevant enligt 7 kap. 7 §, samt att lokalen inte
hade kapacitet för en allsidig matlagning och därmed inte är lämplig för sitt
ändamål, enligt alkohollagen 7 kap. 8§.
Förslag till beslut kommunicerades och delgavs till sökanden Tarek Dandach.
2009-12-02 inkom till socialförvaltningen synpunkter på förslag till beslut och
kompletterande handlingar. Sökanden hade anlitat en revisionsbyrå, Issal &
Ottosson, som bl.a. hade upprättat en affärsplan innehållande en reviderad
ekonomisk budget och personalbudget. Revisorerna hade också haft en
genomgång med ägaren avseende skyldigheterna om bokföring, moms,
arbetsgivareavgifter etc. Deras bedömning var att ägaren numera innehade
erforderliga kunskaper i dessa delar.
Skattförvaltningen i Malmö meddelade socialförvaltningen 2009-12-04, att
företaget Dandach restaurang hade senaste veckan registrerat sig med
F-skattesedel och som moms- och arbetsgivare. Sökanden innehade inga skulder
vare sig till skatteförvaltningen eller till kronofogden.
I samtal med miljökontoret 2009-12-07, hade en åtgärdsplan inlämnats avseende
påpekade krav från miljökontoret. Enligt miljökontoret skall åtgärderna vara
genomförda senast 2010-06-15.
Socialförvaltningens påpekande avseende avsaknad av beredningsytor för fisk och
kyckling, anmäldes vara åtgärdade 2009-12-07. Undertecknad besökte restaurangen 2009-12-08 och kontrollerade att så var fallet.
En samlad bedömning avseende vidtagna åtgärder vid Restaurang Dandachs
ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten för sprit, vin och
starköl, är att sökanden i stort uppfyller kraven för serveringstillstånd enligt 7 kap.
7 § om krav på personlig och ekonomisk lämplighet, samt uppfyller i sin helhet
kraven enligt 7 kap. 8 § om lokalens kapacitet för en allsidig matlagning och är
lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.
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Det finns vissa frågetecken avseende sökandes förutsättningar att utifrån
lagstiftningen i 7 kap. 7 §, uppfylla de höga krav om lämplighet för att driva en
restaurang med permanent serveringstillstånd för sprit, vin och starköl till
allmänheten, t.ex. bristande branscherfarenhet och den mer än fördubblade
omsättningen.
Socialförvaltningen gör dock bedömningen att detta inte är skäl nog för ett avslag.
Däremot anser socialförvaltningen att det finns särskilda skäl enligt alkohollagens
7 kap. 5 §, att tidsbegränsa serveringstillståndet.
Med hänsyn till att föreliggande ansökan närmast kan betraktas som en nyetablering, serveringsstället har ändrat karaktär och inriktning gentemot tidigare
restaurang, omsättningen planeras kraftigt öka, samt den i vissa delar bristande
branscherfarenheten från ägarens sida, föreslår socialförvaltningen en tidsbegränsad giltighet avseende serveringstillståndet tom 2010-06-15.
Tidsbegränsningen ligger dessutom med samma förfallodatum som miljökontorets
krav om att åtgärderna avseende köket skall vara genomförda.
Sökanden skall göras uppmärksam på att det åligger honom att i god tid innan
serveringstillståndet löper ut, ansöka hos socialförvaltningen om fortsatt
serveringstillstånd. Ansökan bör lämnas in 4 – 6 veckor innan det tidsbegränsade
serveringstillståndet upphör.
Kommunicering och delgivning
Sökanden har delgivits utredningen och förslag till beslut, informerats om
möjligheten att yttra sig däröver, om möjligheten att få företräde inför
socialnämnden samt om rätten att anlita biträde. Idet fall ombud anlitas skall
fullmakt uppvisas.
Socialnämndens beslut
att avslå Restaurang Dandachs ansökan om permanent serveringstillstånd till
allmänheten för sprit, vin och starköl på Libanesisk Restaurang och Café,
Karlskrona.
att bifalla Restaurang Dandachs serveringstillstånd till allmänheten för sprit, vin
och starköl med begränsad giltighet tom 2010-06-15 på Libanesisk Restaurang och Café, Karlskrona.
att sökanden skall göras uppmärksam på att det åligger honom att i god tid innan
serveringstillståndet löper ut, ansöka hos socialförvaltningen om fortsatt
serveringstillstånd. Ansökan bör lämnas in 4 – 6 veckor innan det tidsbegränsade serveringstillståndet upphör.
_____
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§ 160
Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet tiden 2010-01-01—12-31
Kommunfullmäktige antog 2009-08-27 Karlskrona kommuns jämställdhetsplan för
2009-2011. Jämställdhetsprogrammet ska ligga som grund för förvaltningarnas
handlingsplaner som görs en gång per år.
Förslag till ny jämställdhetsplan har tagits fram av Göran Bohman tillsammans
jämställdhetsombuden Lena Wik, Björn Jönsson och Linnea Haraldsson.
Handlingsplanen följer Karlskrona kommuns jämställdhetsplan och utgår i likhet
med den från de fyra hörnstenarna.
Förslaget kommer att behandlas vid förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2009-12-09.
Socialnämndens beslut
att anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2010-01-01—12-31.
_____
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§ 161
Socialnämndens plan för etnisk mångfald
Kommunfullmäktige antog i augusti 2009 plan för etnisk mångfald för perioden
2009 – 2011 avseende Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Karlskrona kommuns nämnder och styrelser ska för sin verksamhet årligen
upprätta handlingsplaner med tydliga och mätbara mål för arbetet med etnisk
mångfald.
Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Socialnämndens beslut
att återremittera ärendet
_____
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§ 162
Kvalitetsgranskning av samtal i samband med förhandsbedömningar vid
fältgruppen
Socialförvaltningens kansli gör regelbundna kvalitetsgranskningar av verksamheter vid socialförvaltningen.
Vi har under 2009 gjort en enkätundersökning av hur ungdomar och föräldrar som
besökt fältgruppen i samband med en s.k. förundersökning, uppfattat samtalet med
socialsekreteraren.
Kvalitetsgranskningen har utförts av utredningssekreterare Lena Wik och
planeringssekreterare Tore Svensson.
Enkätundersökningen har utförts under tiden 15 augusti – 15 oktober.
De som svarat på enkäten har i allt väsentligt varit mycket positiva. Däremot har
andelen som svarat varit mycket lägre än förväntat, vilket innebär att värdet av
undersökningen minskar.
Socialförvaltningens kansli planerar därför en uppföljande undersökning av
fältgruppens arbete under 2010. Den fortsatta granskningen kommer förmodligen
att få en något annorlunda inriktning än den granskning som nu gjorts.
Förvaltningens förslag till beslut
att

godkänna kvalitetsgranskningen av samtal i samband med
förhandsbedömningar.

att

ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljande kvalitetsgranskning av
fältgruppens arbete under 2010.

Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring av 1:a attsatsen enligt följande: att handlingen
läggs till protokollet.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls ändringsyrkande mot
förvaltningens förslag och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget.
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Socialnämndens beslut
att
att

handlingen läggs till protokollet

ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljande kvalitetsgranskning av
fältgruppens arbete under 2010.
_____
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§ 163
Tack
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete
under det gånga året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
_____
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