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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—13.30
Ordförande
Ingrid Hermansson (c)
Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)
Björn Fries (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ghaleb Zeaiter (S)

Övriga närvarande ersättare

Walla Carlsson (S)
Bengt Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Simon Gruvström (SD)
Marianne Widebrant (C)

tjänstemän

Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter
Sekreterare:

Jan-Anders Lindfors
___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Ingrid Hermansson

Justerare:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

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

Paragraf: 1–6
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§1
Ordförande Ingrid Hermansson hälsade gamla och nya ledamöter och ersättare
välkomna till socialnämndens första sammankomst under denna mandatperioden.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomfördes.
_____

10 januari 2011

§2
Information angående offentlighet och sekretess
Göran Bohman informerade socialnämndens ledamöter och ersättare om
offentlighet och sekretess.
Nya ledamöter och ersättare skriver därefter under sekretessförsäkran.
Informationen togs till protokollet
_____

4

10 januari 2011

5

§3
Information
Göran Bohman informerade socialnämnden om internatet i Sölvesborg –
Fritzatorpet den 10-11 mars 2011. Där kommer utbildning/information ges bl.a om


Socialförvaltningens verksamhet samt lagarna som styr vår verksamhet.

Buss kommer att avgå utanför Kommunhuset, Ruthensparre kl 08.00 den 10 mars
2011.

Informationen togs till protokollet
_____
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§4
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till socialnämndens allmänna utskott.
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnades.
Ordinarie ledamöter
Ingrid Hermansson (C) ordförande
Jan-Anders Lindfors (S) vice ordförande
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)

Ersättare
Sture Nilsson (C)
Sven Wallfors (M)
Björn Fries (S)

Socialnämndens beslut
att anta ovanstående förslag till ledamöter och ersättare till socialnämndens
allmänna utskott.
_____
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§5
Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare (LVM) besluta om omedelbara omhändertagande.
Socialnämnden har att jämte socialnämndens ordförande förordna 3 ledamöter ur
socialnämnden att jämlikt § 6 med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och § 13 lag om vård av missbrukare, i vissa fall (LVM) fatta beslut om
omhändertagande där allmänna utskottets beslut om omhändertagande inte kan
avvaktas.
Följande förslag till ledamöter:
1. Ingrid Hermansson (c) ordförande
2. Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande
3. Ann-Christin Karlsson (F), ledamot
4. Eva Strömqvist (S), ledamot
Socialnämndes beslut
att förutom socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (C), ge vice ordförande Jan-Anders Lindfors (S) samt ledamöterna Ann-Christin Karlsson
(FP), Eva Strömqvist (S) rätt att fatta beslut jml § 6 LVU och § 13 LVM i
ärenden där allmänna utskottets sammanträde inte kan avvaktas.
_____
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§6
Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för perioden
2011-2014.

Följande förslag till ledamöter:
Sven Wallfors (M), ledamot
Jan-Anders Lindfors (S) vill avvakta med förslag till ersättare till socialnämndens
sammanträde den 31 januari 2011.
Socialnämndens beslut
att anta Sven Wallfors (M) som ledamot till kommunala handikapprådet samt
att avvakta med förslag till ersättare till socialnämndens sammanträde den 31
januari 2011.
_____

31 januari 2011
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 31 januari 2011
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Öppna frågor
Förslag till budget för 2011 samt planer för 2012-2013
Förslag till förändring i delegation för serveringstillstånd med anledning
av ny alkohollag.
Uppföljning av verksamhetsplan för 2010
It-plan
Politisk styrgrupp vid översyn av organisation, verksamhet och
bemanning vid ADS
Val av ersättare till kommunala handikapprådet för perioden
2011-2014
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Måndagen den 31 januari kl 14.20-16.50, Ö Hamngatan 7 B
Ajournering § 14 kl 15.45-16.00
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD) § 13- del av § 16, gick 16.30
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Simon Gruvström (SD) § 17
Ingrid Trossmark (S)
Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Simon Gruvström (SD) § 13-16
Lena Hjort (FP) § 13-13 gick 16.05
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Lennart Nilsson, socialsekreterare § 13
Tore Svensson, planeringssekreterare
Anders Nordberg, Alkoholhandläggare § 13-15
Siamak Zolfeghari, it-säkerhetsansvarig § 17
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Eva Strömqvist (S)
§§ 13 - 19
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Eva Strömqvist
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell
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§ 13
Öppna frågor
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) informerade angående att överföra hanteringen av verksamhetsbidrag för LP-stiftelsen med tillhörande projektmedel från
kommunstyrelsen till socialnämnden from 2012.
_____
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan om vi är med i antidrogprojektet
”Triaden”.
Lennart Nilsson svarade
_____
Ola Svensson (SD) ställde frågan hur ofta det döms till mammans
respektive pappans fördel angående vårdnad.
Christine Held återkommer med svar till socialnämndens sammanträde den
28 februari 2011.
_____

31 januari 2011

Kopia till
CR

Dnr:

§ 14
Förslag till budget för 2011 samt planer för 2012-2013
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommunfullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 168,2 mnkr för år
2011, 156,8 mnkr för år 2012 och 151,8 mnkr för år 2013 (uttryckt i den
lönenivå och prisnivå som gäller för år 2010). Ramen för Individ- och
familjeomsorg uppgår till 103,3 mnkr och för Ekonomiskt bistånd
64,9 mnkr för år 2011.
Socialnämnden beslutade att ajournera sammanträdet kl 15.45-16.06
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkade återremiss på ärendet till socialnämndens
sammanträde den 28 februari 2011. Då ärendet skall kompletteras med
förslag till besparingarna överstigande -3,6 mkr samt konsekvensbeskrivning
Anna Månsson (M), Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Jan-Anders
Lindfors yrkande
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om att återremittera
ärendet till socialnämndens sammanträde den 28 februari 2011 med
komplettering med förslag till besparingar samt konsekvensbeskrivning.
Socialnämnden beslutade således
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde den 28
februari 2011. Då ärendet skall kompletteras med förslag till
besparingar överstigande -3,6 mkr samt konsekvensbeskrivning
_____

5

31 januari 2011

Kopia till
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§ 15
Förslag till förändring i delegation för serveringstillstånd med anledning av Ny alkohollag.
Bakgrund
Riksdagen har den 1 december 2010 beslutat att en ny alkohollag skall
ersätta nuvarande alkohollag (1994:1738). Den nya alkohollagen träder i
kraft den 1 januari 2011.
Flertalet av bestämmelserna i nuvarande alkohollag har förts över till den
nya lagen. En ny kapitel- och paragrafindelning har genomförts. Lagen har
också kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och
rättigheter.
Med anledning av ovan föreslås socialnämnden besluta tillföra följande
kompletteringar i delegeringen avseende Alkohollagen.
Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna
sällskap. Alkohollagen 8 kap. 4 §.
”Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas
stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där
serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av
kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för
tillredning av mat för att få ett stadigvarande tillstånd.”
För serveringstillstånd enligt 8 kap. 4 § föreslås samma delegering motsvarande nuvarande, för ”stadigvarande tillstånd för slutna sällskap.” Samt
att dessutom delegera till alkoholhandläggare att godkänna vid varje tillfälle
anmäld lokal.
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang.
Alkohollagen 8 kap. 6 §.
”Anordnande av provsmakningar av spritdrycker, vin och starköl eller
andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten är
tillåten under förutsättning att;
a. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de
drycker som provsmakningen avser, samt den lokal där provsmakningen
ska äga rum, eller
b. De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och
erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses
bjudas.”
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Tillståndshavare som avses i första stycket a, skall innan arrangemanget
äger rum göra en anmälan till kommunen.
För serveringstillstånd enligt 8 kap. 6 § punkt b föreslås samma delegering
motsvarande nuvarande, för ”tillfälligt tillstånd till allmänheten.”
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe.
Alkohollagen 8 kap. 7 §.
”Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den
egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att
efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning
av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid
tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.”
För serveringstillstånd enligt 8 kap. 7 § föreslås samma delegering
motsvarande nuvarande, för ”stadigvarande tillstånd till allmänheten.”
Avläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen.
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
”Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt
omständigheterna i övrigt är lämpliga att utöva verksamheten kommer att
drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett
författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om prov som avses i 2 stycket och om undantag i vissa fall från
skyldigheten att avlägga prov.”
För ansvar och genomförande av kunskapsprov enligt 8 kap. 12 § föreslås
alkoholhandläggare få delegation för.
Särskilt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme.
Alkohollagen 8 kap. 14 §.
”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som
disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för
flera tillståndshavare att nyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så
har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom
serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag
iakttas under den tid han eller hon bedriver serveringen där.”
För särskilt tillstånd enligt 8 kap. 14 § föreslås samma delegering motsvarande nuvarande, för ”stadigvarande tillstånd till allmänheten” respektive
”tillfälligt tillstånd till allmänheten.”
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Meddelande om Erinran och Varning. Alkohollagen 9 kap. 17 §.
” En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran
eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om
denne inte;”
1. ”Uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de
villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.”
För sanktion av tillstånd enligt 9 kap. 17 § erinran, föreslås delegation ges
till alkoholhandläggaren.
Motivering är att handläggning och prövning av en erinran skall vara en
enklare åtgärd som skall rättas till omedelbart och då bör sanktionen kunna
ske skyndsamt.
För sanktion av tillstånd enligt 9 kap. 17 § varning, föreslås samma
delegering motsvarande nuvarande för varning.
Meddelande om Återkallelse. Alkohollagen 9 kap. 18 §.
”En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om;
1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet
på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren
har ingripit, eller
3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller
för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräcklig
ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de
förhållanden som föranlett varningen har rättats till.”
4. ”Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap. 14 § andra stycket, får istället tillståndet för
gemensamt serveringsutrymme återkallas, om det inte kan utredas vilken
tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda
återkallelse av serveringstillståndet.”
För sanktion av tillstånd enligt 9 kap. 18 § punkt 1, 2 och 3, återkallelse,
föreslås samma delegering motsvarande nuvarande för återkallelse.
För sanktion av tillstånd enligt 9 kap. 18 § punkt 4, återkallelse, föreslås
delegation ges till alkoholhandläggare.
Motivering till punkten 4 är att handläggning och prövning skall ske omgående för att sanktionen skall få effekt och motverka de brister som har
uppkommit i samband med det gemensamma serveringsområdet.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottet förslag
1. att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap avseende cateringverksamhet,
kap. 4 § alkohollagen.
2. att alkoholhandläggare beslutar angående godkännande av lokal där
tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap
avseende cateringverksamhet, vid varje tillfälle anmält lokal till
kommunen, 8 kap. 4 § alkohollagen.
3. att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande tillfälligt tillstånd till
allmänheten avseende provsmakning vid arrangemang, 8 kap. 6
§ alkohollagen.
4. att socialnämnden beslutar i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten avseende provsmakning på den egna gården av
de egenproducerade dryckerna, 8 kap. 7 § alkohollagen, där sådant
tillstånd tidigare ej funnits.
5. att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten avseende provsmakning på den
egna gården av de egenproducerade dryckerna, 8 kap. 7 § alkohollagen,
där sådant tillstånd tidigare funnits.
6. att alkoholhandläggare ansvarar för och genomför kunskapsprov
enligt 8 kap. 12 § alkohollagen.
7. att socialnämnden beslutar i ärenden rörande stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten avseende gemensamt serveringsområde, 8 kap.
14 § alkohollagen, för område där sådant tillstånd ej tidigare funnits.
8. att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten avseende gemensamt serveringsområde, 8 kap. 14 § alkohollagen, för område där sådant tillstånd
tidigare funnits.
9. att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten avseende gemensamt serveringsområde, 8
kap. 14 § alkohollagen.
10. att alkoholhandläggaren beslutar i ärenden rörande meddelande om
erinran, 9 kap. 17 § alkohollagen.
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11. att socialnämndens arbetsutskott beslutar i ärenden rörande meddelande
om varning, 9 kap. 17 § alkohollagen.
12. att socialnämnden beslutar i ärenden rörande meddelande om återkallelse av serveringstillstånd, 9 kap. 18 § punkt 1, 2 och 3 alkohollagen.
13. att alkoholhandläggaren beslutar i ärenden rörande meddelande om
återkallelse av serveringstillstånd, 9 kap. 18 § punkt 3, andra stycket,
”gemensamt serveringsområde”.
samt;
14. att socialnämnden föreslås i nuvarande delegationsreglemente
gällande alkohollagen, besluta om förändringar avseende kapitel
och paragrafer pga. av tillkomsten av ny alkohollag.
_____
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§ 16
Uppföljning av verksamhetsplan för 2010
Socialnämnden antog den 15 mars 2010 § 36 en verksamhetsplan för 2010.
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i
planen. Nedan kommenteras varje uppdrag var för sig:

Övergripande
Tillsammans med övriga kommunala aktörer planera och organisera det
förändrade huvudmannaskapet när det gäller flyktingverksamheten.
Genomfört.
Utveckla verksamheten när det gäller det ekonomiska biståndet, en offensiv
satsning för att möta det ökade behovet.
4 tillfälliga socialsekreterartjänster tillsatta på ekonomisektionen. Fokus
på samarbete med arbetsförmedlingen.
Fortsätta att utveckla framgångsrika alternativ till externa placeringar.
Pågående
Öka samarbetet med landstinget när det gäller att förebygga och förhindra
våld i nära relationer.
Fast samarbete etablerat under året- landstinget bistår med resurser för att
erbjuda förövare behandling.
Maximalt utnyttja det faktum att vi under året äntligen får till stånd akut
stödboende, boende för personer med samsjuklighetsproblematik samt en
fungerande beroendeenhet. Arbetet med att skapa en välfungerande vårdkedja för personer med beroendeproblematik i samverkan med landstinget
ska prioriteras.
Genomfört- vi ser nu att de externa placeringarna minskar när det gäller
personer med beroendeproblematik.
Kvalitetsgranskning av fältgruppen samt en uppföljning av familjehemsverksamheten.
Genomfört- kvalitetsgranskningen av fältgruppen redovisas i februari
2011. Uppföljning av familjehemsverksamheten genomförd och redovisad i
april 2010.

31 januari 2011

Tillsammans med nätverkskommunerna undersöka möjligheten till ett
samarbete när det gäller alternativ till externa placeringar för missbrukande
ungdomar, samt möjligheten till ett nätverk för att stödja misshandlade
kvinnor.
Pågående-Karlskrona ansvarar.
Med all sannolikhet kommer Riksdagen under våren att ta beslut om en ny
alkohollag som skall träda i kraft den 1 juli 2010. Som en konsekvens av den
nya lagen planerar förvaltningen att erbjuda socialnämndens ledamöter
information om vad den nya lagen innebär för socialnämnden och för
kommunen som helhet.
Planeras att erbjuda socialnämnden utbildning i samband med februarisammanträdet.
Utvärdering och revidering av nu gällande tillsynsplan för kontroll av serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl.
Påbörjas 2011 på grund av beslut om den nya alkohollagen med i kraftträdande 2011- 01-01.
Socialförvaltningen ska aktivt samverka med andra intressenter för att främja
socialt företagande.
Diskuteras inom ramen för Finsam projektet.

Alkohol- och drogsektionen
Skyddat boende för kvinnor. Avslutas som projekt 2010 05 01 och redovisas
till länsstyrelsen och socialnämnden i juni 2010. Socialförvaltningen ska
presentera underlag för socialnämnden så att nämnden kan ta ställning till
eventuell permanent verksamhet.
Pågående. Kommer att beaktas med SN översyn av ADS under våren 2011.
I samarbete med handikappförvaltningen kommer ett samsjuklighetsboende
med 8 – 9 platser att startas på Ringö med beräknad inflyttning i september
2010.
Genomfört. Start 2010-09-01
Stödboendet Rosenbom med 20 platser startar i mars 2010. Personalstyrkan
uppgår till tre tjänster, varav en är projektanställd under ett år.
Socialförvaltningen ska ta initiativ för att få till stånd samverkan med frivilliga organisationer beträffande stöd till de boende på Rosenbom.
Genomfört. Förslag på bemanning får vi återkomma med under första
kvartalet 2011.
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Landstinget och länets kommuner öppnar en beroendeenhet med 8 – 9
platser. Beräknad start juni – september 2010. Beroendeenheten är den första
delen i en vårdkedja, som innehåller tillnyktring och avgiftning samt
möjligheter till diagnostisering för personer med samsjuklighetsproblematik.
Kommunerna kommer enligt upprättat avtal att stå för finansieringen av
platserna för tillnyktring.
Genomför. Start 2010-06-01
Utveckling av missbruks- och beroendevården enligt SKL:s nationella utvecklingsmodell ”Kunskap till praktik”, vilket innebär implementering i
Blekinge av de nationella riktlinjerna för missbruk– och beroendevård.
Utvecklingen av missbruks- och beroendevården ska göras som ett utvecklingsprojekt under tiden 2009-2011 i samarbete mellan SKL, länets
kommuner och landstinget.
Pågående
Kvalitetssäkring av missbruksvården i enlighet med SOFS 2006:11 skall
fortsätta. Uppföljnings- och kvalitetssäkringsrutiner av genomförda behandlingsinsatser kommer att utarbetas.
Pågående. Genomförd till 75 %
Brukarundersökning kommer att genomföras minst en gång/år.
Genomfört under v.49 och 50
Fortsätta följa frågan om sprutbytesprogram utifrån ett nationellt perspektiv
samt lämna information till socialnämnden
Pågående. F.n. ingen ny information

Ekonomisektionen
Med ökat behov av ekonomiskt bistånd kommer fokus under 2010 i huvudsak att handla om att klara verksamheten huvuduppdrag. Verksamheten tillförs under 2010 resursförstärkning med 4.0 socialsekreterartjänster.
Uppföljning beträffande förstärkningen vid ekonomisektionen ska göras och
redovisas för socialnämnden. Ett underlag ska presenteras för att nämnden
ska få möjlighet att ta ställning till eventuell fortsättning av resursförstärkningen.
Verksamheten har under året tillförts 4,0 tjänst. Hur denna förstärkning
har använts har följts upp och redovisats på SN vid två tillfällen under
året. Underlag om fortsatt förstärkning 2011 har presenterats för och
beslutats av SN.
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Ekonomisektionen ska aktivt arbeta för en bättre samordning av arbetet inom
kommunen, vilket ska syfta till att förbereda personer aktuella för
försörjningsstöd så att de kan aktualiseras för åtgärd på arbetsförmedlingen.
Samarbetet mellan ekonomisektionen och arbetsmarknadsenheten har
utvecklats och förstärkts under året genom projektdeltagande, samverkanskontakter och dialog mellan enheterna. Framtida gemensamma
behov har diskuterats och arbetats fram med anledning av projekt
Perrongens upphörande.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och är
ekonomisektionens viktigaste samarbetspartner. Ekonomisektionen centrala
uppgift är att arbeta för att personer med försörjningsstöd som bedöms stå till
arbetsmarknadens förfogande ska komma i åtnjutande av arbetsförmedlingens tjänster och insatser. Arbetsförmedlingen har omorganiserat sin verksamhet, vilket kräver att ekonomisektionen utvecklar tydligare samverkansformer med förmedlingen.
Af har på individnivå alltid varit vår viktigaste samverkanspart.
Samverkansformer har på alla nivåer utvecklats och fortgår
kontinurerligt.
Utveckla metodiken med handlingsplaner i samverkan med arbetsförmedlingen och andra samverkanspartner beträffande ungdomar som har
behov av ekonomiskt bistånd.
Arbetet med handlingsplaner har utvecklats i den meningen att
kartläggningsmetodik har utvecklats i projekt KLARA vilket har redovisats
i SN.
Ansvaret för nyanländas flyktingars etablering övergår 2010 12 01 till
arbetsförmedlingen. Ekonomisektionen ska tillsammans med samverkanspartners i kommunen delta i arbetet med att förbereda förändringen samt
lämna socialnämnden fortlöpande information.
Organisationsförändring har arbetats fram och genomförts under året.
Flyktingintroduktionen tillfördes socialförvaltningens ekonomisektion
2010-12-01 och arbetet med att integrera dessa verksamheter med
varandra pågår.
Utveckla förändring av mottagning och service i ekonomi- och mottagningsgruppen. Kompetensnivån i receptionen höjs genom att socialsekreterare
fortsättningsvis ansvarar för mottagning och service.
Detta har på ett alldeles utmärkt sätt genomförts under året.

Familj och ungdomssektionen
I samverkan med nätverkskommunerna implementera och vidareutveckla
redskapet KASAM för familjehemsplacerade yngre barn
Pågående
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BBIC implementeras under 2010 för att vi 2011 ska kunna ansöka om
ordinarie licens. BBIC är ett system för handläggning och dokumentation
inom den sociala barnavården. BBIC medverkar till att öka delaktigheten för
barn och familjer och att säkerställa rättsäkerhet och barnperspektiv.
Målet uppnått
Råd och stödgruppen och Fältgruppen kommer under 2010 att utveckla
arbetet med att erbjuda olika stödinsatser som service.
Målet uppnått
Aktivt arbeta för en permanent behandlingsorganisation tillsammans med
landstinget gällande våld i nära relationer (Utsikt).
Pågående
Utveckla nya former för RoS-hemmen med syftet att förstärka våra hemmaplanslösningar och förhindra eller förkorta externa institutionsplaceringar. Vi
planerar att under året ersätta våra tidigare Roshem med ett ”timeout hem”
och ett ”förstärkt familjehem”.
Målet ej uppnått
Fältgruppen ska utveckla metoder för uppsökande socialt arbete på Internet.
Ungdomar spenderar en allt större del av sin lediga tid på nätet och vi vill
kunna nå ungdomar även där.
Pågående
Förutom en tydligare utvecklad del av kommunens hemsida, har fältgruppen skapat en profil på Facebook. Stort arbete har lagts vid att först
undersöka de etiska aspekterna kring hur man som myndighetsrepresentanter kan och bör agera i dessa fora. Personalen har genomgått utbildningar på temat. Under slutet av året accepterade vi som en fortsättning på
utbildningen en inbjudan att delta i ett forsknings- /pilotprojekt på området
kring hur socialtjänstarbete kan genomföras på ett säkert sätt i Internetmiljöer, men mycket kring detta projekt är i skrivande stund osäkert.
Kompetensutveckling för personalen på Roslunden. Hela personalgruppen
kommer att gå en utbildning i ”samtal med barn”, utbildningen ger personalen verktyg för att möta och samtala med de mest utsatta barnen.
Statsbidrag är sökt och beviljat hos Länsstyrelsen för att genomföra utbildningen under 2010.
Målet är uppnått
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Kvalitetsuppföljning på Familjerätten:
a. brukarenkäter till föräldrar efter avslutade frivilliga samarbetssamtal
b. erbjudande om uppföljningssamtal till föräldrar och barn efter
avkunnade tingsrättsdomar angående vårdnad, boende och umgänge
c. erbjudande till separerade föräldrar om frivilliga samarbetssamtal efter
underrättelse från tingsrätten om pågående äktenskapsskillnad.
Pågående. Kvalitetsuppföljningen på Familjerätten kommer att fortlöpa
och ingå i den ordinarie verksamheten
Nättrabys rektorsområde köper i dag 0.4 kuratorstjänst av fältgruppen. Samarbetet är till fördel för verksamheten vid båda förvaltningar. Under året ska
möjligheterna att utveckla liknande samverkan med andra rektorsområden
undersökas.
Målet ej uppnått
En konsekvensgenomgång har gjorts på fältgruppen. Strikt verksamhetsmässigt finns fördelar med arrangemanget, men möjligheterna att, i
samma form som idag, utvidga verksamheten bedöms som ytterst begränsade då det för de enskilda medarbetarna skulle innebära en för stor
uppdelning av arbetstiden, med därtill följande effektivitetsförluster både
för den enskilde medarbetaren och för gruppen i stort. Att detta även skulle
innebära en psykosocial belastning för de enskilda medarbetarna anses stå
klart.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta föreslagen uppföljning av verksamhetsplan för 2010
_____
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§ 17
IT-Plan
Bakgrund
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de kommunikationsverktyg, som ska stödja verksamheten i Karlskona kommun. IT-tekniken är
idag inte bara ett stöd för verksamheten utan den utgör även en viktig del
av verksamheten. Allt fler uppgifter görs med stöd av datorn och olika
programvaror. Kommunikation både intern och externt 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.
Pågående och planerade projekt under 2011
Upphandling av IT-stöd
Socialförvaltningen samarbetar med Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen vid upphandling av nytt verksamhetssystem. Målsättningen är att
förvaltningarna ska göra ett gemensamt avtal om IT-stöd.
Förvaltningscheferna är beställare av projektet och en styrgrupp med förvaltningscheferna leder projektet. Detta är ett stort arbete och kommer att ta mycket tid
under 2011.
Socialförvaltningen ska senast under mars 2011 ta fram en kravspecifikation
för upphandling av nytt verksamhetssystem. Planen är att det nya verksamhetssystemet ska vara i drift from 2013 01 01. En projektgrupp med medarbetare från förvaltningens kansli och sektioner kommer att följa arbetet
under tiden som upphandlingen pågår. Samarbete sker även med Äldreförvaltningens och Handikappförvaltningens projektgrupper.
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Visioner för framtiden
En möjlig utveckling för framtiden är att skapa tillgänglighet till vårt
verksamhetssystem via mobila funktioner. Detta skulle innebära att
handläggare/personal i beredskapsgruppen med flera får möjlighet att
handlägga ärenden i verksamhetssystemet utan att befinna sig på
arbetsplatsen.
I förvaltningens ledningsgrupp har ett antal anställda redan nu bärbara
datorer med möjlighet till uppkoppling mot administrativa nätet via 3G-kort
och Citrix-lösning. Modellen ersätter den stationära datorn och gör att personal har möjlighet till ett mer mobilt arbetssätt. De har även en s.k. smart
mobiltelefon med tillgång till e-post och digital kalender mm.
Nuläge i förvaltningen
 All personal har tillgång till IT-stöd, och har en egen mail-box.
 De datasystem som används i förvaltningen är:
ISOX - verksamhetssystem
Alk-T - alkoholärenden
Castor - ärendehanteringssystem
Aditro- redovisning, reskontra, inköp och fakturor.
Procapita- folkbokföringsuppgifter
Heroma- personal och lönesystem
HEP - skuldsaneringssystem
Datorinköp
Kontinuerligt utbyte av förvaltningens datorer, så att hela maskinparken kommer
in i leasingsystemet. Några gamla datorer, med låg standard, finns fortfarande i
bruk.
Datorer för besökare
Besökare till ekonomisektionens lokaler på Norra Kungsgatan bör få tillgång till
internet och skrivare. För närvarande finns denna möjlighet bara på jobbintro.
Utbildningsbehov
 Förvaltningen ska kontinuerligt bevaka behovet av utbildning i nödvändiga
grundprogram samt vid behov genomföra utbildningar.
 Nyanställda i förvaltningen ska ges möjlighet att genomgå grundutbildning i
nödvändiga datahanteringssystem.
 Fortsatt utbildning i programmet Castor till all personal som hanterar ärenden.
Sociala medier
Socialförvaltningen ska under året ta ställning till rutiner och riktlinjer för
användning av sociala medier vid kontakt med medborgarna.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta IT-plan för 2011
_____
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§ 18
Politisk styrgrupp vid översyn av organisation, verksamhet och bemanning
vid ADS
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010 12 20 att en översyn ska göras
vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion.
Enligt socialnämndens beslut ska en politisk styrgrupp utses för översynen.
Styrgruppen ska bestå av tre representanter för den politiska majoriteten och två
representanter för oppositionen.
Följande förslag till ledamöter:
1. Ingrid Hermansson (C) ordförande
2. Anna Månsson (M), ledamot
3. Ann-Christin Karlsson (F), ledamot
4. Jan-Anders Lindfors (S) vice ordförande
5. Björn Fries (S), ledamot

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta ovanstående förslag till ledamöter för den politiska styrgruppen för
översynen av alkohol- och drogsektionen.
_____
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§ 19
Val av ersättare till kommunala handikapprådet för perioden
2011-2014.

Följande förslag till ersättare:
Björn Olsson (S), ersättare
Socialnämndens beslut
att anta Björn Olsson (S) som ersättare till kommunala handikapprådet.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 februari 2011
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Kvalitetsgranskning Ungbo
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sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
11
12
14
15
16

28 februari 2011

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 28 februari kl 15.00-16.30, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Lena Hjort (FP)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare
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Mai-Kathe Westberg (M)
Simon Gruvström (SD)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson , 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, controller
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Katarina Lindell, sekreterare
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
§§ 26 - 33
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson §§ 26-31, 33

Justerare

________________________
Nusreta Kurtanovic Nilsson

____________________
Jan-Anders Lindfors § 32
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2011 anslagits på kommunens
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§ 26
Öppna frågor
Ola Svensson (SD) ställde frågan på socialnämndens sammanträde i januari
2011 hur ofta det döms till mammans respektive pappans fördel angående
vårdnad.
Christine Held återkommer med svar till socialnämndens sammanträde i
mars 2011.
_____

Anna Månsson (M) ställde frågan angående att Karlshamn snart var klara
med sitt barnahus är Karlskrona med där.
Jesper Björnsson samt Göran Bohman svarade
_____
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) ställde frågan om vi har någon siffra på hur
många barn som bor med missbrukande föräldrar samt hur många barn om
lever i fattigdom.
Göran Bohman svarade på siffran angående fattiga barn. Sören Trolle
återkommer med svar till socialnämndens sammanträde i mars.
______
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Kopia till
CR

Dnr:

§ 27
Bokslut/verksamhetsberättelser 2010
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgick till 171,4 mnkr. Det
ekonomiska utfallet för 2010 uppgår till 176,8 mnkr. Detta innebär att
budgetavvikelsen uppgår till – 5,4 mnkr. Budgetavvikelsen för individoch familjeomsorg uppgår till -4,9 mnkr och ekonomiskt bistånd till -0,5
mnkr.
Socialnämndens beslut
att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för
verksamhetsåret 2010
att begära täckning av 2010 års underskott
_____
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Kopia till
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§ 28
En budget i balans – socialförvaltningens förslag
Göran Bohman redovisade upprättat förslag till en budget i balans
daterat den 7 februari 2011.
Göran Bohman informerade socialnämnden att ärendet behandlas på
övergripande samverkansgrupp där fackliga företrädare närvarat.
De påpekade under punkt 9. Ändrade regler för ledighet för personer
med s.k. årsarbetstid att detta följs upp efter ett år. I övrigt bifall.
I förhållande till tidigare förslag till internbudget har socialförvaltningen fått i uppdrag av socialnämnden att presentera förslag på
besparingar på minst 3 663 tkr.
Socialförvaltningens huvudförslag
Socialnämnden föreslår följande förändringar i förhållande till tidigare
budgetförslag:
1. Verksamhet familjehem – avveckling av Roshemmen

+ 1 800 tkr

Socialförvaltningen bedömer att det är möjligt att göra besparing med
1 800 tkr genom avveckling av de s.k. Roshemmen.
Socialförvaltningen har tidigare haft avtal med tre familjehem som
haft ett anställningsförhållande till förvaltningen. Hemmen har använts
för placeringar av barn akut och för längre tid. Emellertid har någon
placering inte gjorts under senare år. Anställningsförhållandet för Roshemmen har upphört. Socialnämnden har inte haft några kostnader för
Ros-hemmen de senaste två åren. Besparingar kan göras på Roshemmen utan några mer betydande konsekvenser. I vissa fall kan dock
placeringar i andra kvalificerade och förstärkta familjehem bli
aktuella.
Verksamheten familjehem hade 2010 överskott med 1 758 tkr.
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön.
2. Ekonomisektionen – ökat intäktskrav

+ 400 tkr
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Som en följd av sammanslagningen mellan ekonomisektionen och
flyktingintroduktionen kan förvaltningen göra samordningsvinster och
därigenom öka intäkterna med motsvarande 400 tkr.
Ekonomisektionen har inlett ett aktivt arbete som syftar till att öka
intäkterna på verksamheterna ekonomiskt bistånd och
flyktingintroduktion.
Åtgärden bedöms inte ha någon inverkan på arbetsmiljön.
3. Bemanning Gyllenstjärna

+ 400 tkr

Reducering av bemanningen vid grupphemmet för ensamkommande
barn, Gyllenstjärna, görs med en tjänst som grupphemsassistent.
Grupphemmet har för närvarande inskrivna 19 ensamkommande barn
inklusive de barn som fyllt 18 år och som fortfarande är inskrivna i
grupphemmet. Bemanning vid grupphemmet är god, då personalgruppen uppgår till 19 personer. Emellertid kommer kvalitén av
vården att påverkas vid reducering av bemanningen. Reduceringen av
bemanningen kommer att medföra att den tid som kan avsättas till
uppföljning av de ungdomar som fyllt 18 år och flyttat till egna
lägenheter blir mindre.
Socialförvaltningen bedömer dock att vårdkvalitén också fortsättningsvis kommer att vara god.
Påverkan på arbetsmiljön vid grupphemmet blir av mindre omfattning.
4. Karlskrona behandlingshem (verksamhet 762) – ökat intäktskrav
+ 300 tkr
I lämnat förslag till budget har intäkterna för KBH angetts till 917 tkr,
vilket huvudsakligen utgörs av egenavgifter och platser som bekostas
av kriminalvården. Socialförvaltningen har i november inlämnat anbud
till kriminalvårdens upphandling av behandlingsplatser för personer
som dömts till fängelse. Socialförvaltningen bedömer att ytterligare
intäkter på 300 tkr kan erhållas vid försäljning av platser till kriminalvården och till andra kommuner.
Den föreslagna besparingen innebär att ytterligare försäljning av plats
motsvarande omkring 167 vårddygn görs. Försäljningen bedöms
kunna göras med begränsad påverkan på kvalitén för övriga som vistas
på behandlingshemmet. I vissa fall kan det bli aktuellt att erbjuda
missbrukare annan insats än Karlskrona behandlingshem alternativt att
minska behandlingstiden.
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön.
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5. Roslunden – ökat intäktskrav

+ 300 tkr

I lämnat förslag till budget har intäkterna för Roslunden angetts till
154 tkr, vilket till största del utgörs av platser som bekostats av
migrationsverket. Roslunden har under 2010 inte haft några intäkter
för placeringar från migrationsverket, eftersom socialförvaltningen har
prioriterat placeringar från kommunen. Merparten av placeringarna har
initierats av Familjestöd (f.d. Råd och stöd).
Socialförvaltningen menar att det är möjligt att öka intäktskravet på
Roslunden med 300 tkr genom att öka antalet platser som bekostas av
migra-tionsverket. Konsekvensen kan bli att Familjestöd i vissa
ärenden måste försöka finna andra lösningar än placering på Roslunden i behandlingsärenden, det vill säga i ärenden som inte har en
akut karaktär.
Besparingskravet på ytterligare 300 tkr motsvarar 43 dagar för
placering av en förälder och ett barn.
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön
6. Bemanning socialförvaltningens kansli

+ 200 tkr

Bemanningen vid socialförvaltningens kansli reduceras med 0,5 tjänst
som assistent, vilket är en följd av det s.k. omställningsprogrammet.
Besparingen blir möjlig genom att vissa arbetsuppgifter övertagits av
serviceförvaltningen samt genom att arbetsuppgifter fullgörs av andra
assistenter på förvaltningen.
Påverkan på arbetsmiljön bland assistenter och vid socialförvaltningens kansli blir av mindre omfattning
7. Lägenheter ADS

+ 125 tkr

ADS förfogar över två lägenheter som fungerar som utslussningslägenheter för personer som fått behandling vid KBH och som en
resurs i en boendetrappa . Socialförvaltningen bedömer att besparing
kan göras genom att lägenheterna sägs upp. Konsekvenser av besparingen kan bli att en del personer kommer att få längre behandlingstid
på KBH och att kvalitén i behandlingen kommer att påverkas genom
behandlingen görs mindre differentierad. I vissa fall kan personer
dessutom tvingas bo kvar på Rosenbom längre tid i dag.
Hyreskostnad inkl el beräknas till 125 tkr.
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön
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8. Personalkostnader och allmänna omkostnader – verksamhet 752
+ 100 tkr
Socialförvaltningen bedömer att det är möjligt att göra en besparing på
kostnader för personal och allmänna omkostnader (verksamhet 752)
med 100 tkr. Socialförvaltningens ledning kommer närmare att ta
ställning till hur besparingen ska genomföras. Tänkbara områden för
besparing kan vara leasingbilar, inköp, övertid m.m.
Åtgärden kommer att påverka arbetsmiljön vid förvaltningen i mindre
omfattning.
9. Ändrade regler för ledighet för personer med s.k. årsarbetstid
+ 50 tkr
Socialförvaltningen har medgett personer med årsarbetstid att ta ut upp
till tio dagars kompledighet per år istället för de fem dagar som i
kommunen i övrigt följer av avtal om årsarbetstid. Motivet till att
tillåta ytterligare fem dagar har varit att vissa arbetsgrupper regelmässigt har en koncentration av arbetsuppgifter till viss del av
månaden, varför möjlighet att utsträckta möjligheter att arbeta in
ledighet har medgetts.
Socialförvaltningen kommer att förändra reglerna för ledighet inom
ramen för avtal om årsarbetstid, så att högst fem dagar per år kommer
att medges i likhet med vad som gäller för kommunen i övrigt.
Besparingen beräknas medföra att semesterlöneskulden reduceras med
50 tkr.
De ändrade reglerna för ledighet inom ramen för avtal om årsarbetstid
kan påverka arbetsmiljön för vissa arbetstagare negativt. Emellertid
kommer påverkan på arbetsmiljön att bli av begränsad omfattning
Summa besparing socialförvaltningens huvudförslag

+ 3 675 tkr

Alternativ förslag till besparing
Föreningsbidrag

+ 200 tkr

Besparing kan göras på kontot föreningsbidrag. Socialnämnden har
enligt budget 1 078 tkr. 2010 beslutades om bidrag till 11 föreningar
med sammanlagt 1 008 tkr.
Besparing gällande föreningsbidrag innebär att föreningar i viss utsträckning måste reducera sin verksamhet alternativt försöka få annan
finansiering.
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Om socialnämnden beslutar i enlighet med det alternativa förslaget
föreslås reducering av de föreslagna besparingarna beträffande
Roslunden och Karlskrona behandlingshem och KBH, vilket innebär
ökade intäktskrav på 200 tkr på respektive verksamhet.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S), Anna Månsson (M) samt Ola Svensson (SD)
yrkade bifall till huvudförslaget.
Socialnämndens beslut
att anta socialförvaltningens huvudförslag till besparingar för att få en budget i
balans
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in besparingarna i internbudgeten för
2011
______
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§ 29
Förslag till budget för 2011 samt planer för 2012-2013
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslag kommunfullmäktige
att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 168,2 mnkr för år 2011,
156,8 mnkr för år 2012 och 151,8 mnkr för år 2013 (uttryckt i den lönenivå
och prisnivå som gäller för år 2010) Ramen för Individ- och familjeomsorg
uppgår till 103,3 mnkr och för Ekonomiskt bistånd 64,9 mnkr för år 2011.
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2011 samt planer för åren
2012-2013.
______
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§ 30
Kvalitetsgranskning Ungbo
Tore Svensson redovisade upprättad kvalitetsgranskning av ungbo daterad
den 7 februari 2011.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010 02 15 om plan för internkontroll för 2010. En av punkterna i planen är granskning av arbete vid fältgruppen. Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att granskningen
av fältgruppen ska omfatta verksamheten ungbo.
Bistånd i form av kontakt med ungbo kan ges till ungdomar i åldern 16 –
20 år, vilka inte kan bo hos föräldrar och som bedöms ha behov av stöd för
att kunna bo i egen lägenhet. Bistånd till stöd av ungbo ges enligt SoL kap
4 § 1 och innebär att ungdomen får hjälp till eget boende och stöd av
personalen för att klara sitt boende.
Personalen vid ungbo tillhör fältgruppen och är således en del av familjoch ungdomssektionen. Då en ungdom får stöd av ungbo blir en av
personalen vid ungbo kontaktperson för den unge och är den som främst
ska hålla kontakt med honom/henne.
Familj- och ungdomssektionen beslutar om bistånd till ungbo när det gäller
ungdomar under 18 år och ekonomisektionen för ungdomar över 18 år. Om
ungdomen har fått beslut om ungbo innan han/hon fyller 18 år och om det
finns fortsatt behov av stöd efter 18-årsdagen flyttas ansvaret för stödet från
familj- och ungdomssektionen till ekonomisektionen.
Granskningen
Den huvudsakliga målsättningen med kvalitetsgranskningen har varit att få
kunskap om hur ungdomar som haft kontakt med ungbo uppfattar stödet
från ungbo. Ungdomar som haft fått stöd från ungbo och som skrivits ut
från verksamheten under 2009 och 2010 har intervjuats. För sammanlagt 42
ungdomar avslutades stödet från ungbo under 2009 och 2010, av dessa har
15 ungdomar intervjuats.
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Som ett led i granskningen har jag tagit del av utredningar som ligger till
grund för beslut om bistånd för de ungdomar som intervjuats samt
journalanteckningar under tiden som insatsen pågick. Genomgången av
utredning och journalanteckningar har gjorts för att få bakgrund och
komplettering till ungdomarnas berättelser om kontakten med ungbo.
Av de 15 intervjuade ungdomarna är 9 pojkar och 6 flickor. Den genomsnittliga åldern då stödet vid ungbo påbörjades var för de 15 intervjuade
ungdomarna 18,0 år. I genomsnitt har de 15 ungdomarna fått stöd av ungbo
i 13,3 månader. Då kan noteras att en ungdom fick stöd i 30 månader,
vilket höjer den genom-snittliga tiden för biståndet.
Familj- och ungdomssektionen fattade beslut om stöd av ungbo beträffande
9 av de ungdomar som intervjuats, ekonomisektionen för 6 ungdomar. I
några fall fattades beslutet av familj- och ungdomssektionen kort före
ungdomens 18-årsdag, men beslutet verkställdes inte förrän ungdomen fyllt
18 år.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna kvalitetsgranskning av verksamheten ungbo.
_____
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§ 31
Plan för internkontroll 2011
Kommunfullmäktige antog i maj 2009 riktlinjer för den interna kontrollen i Karlskrona.
Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och
professionell ledning som all personal samverkan. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå ska ske i samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Planen ska svara på:
- vad som ska kontrolleras (process) och vilken rutin i processen
(kontrollmoment)
- hur kontrollen görs (metod)
- när/hur ofta kontrollen ska utföras (frekvens)
- vem som ska utföra kontrollen (kontrollansvar) och vem som är
mottagare (rapportering)
Process
rutin/system
Redovisning av
enskilda ärenden
Tillsynsavtal
alkohol- och
drogsektionen
Utbetalningar av
löner och ersättningar
Utbetalningar
ekonomiskt bistånd
Riskhantering
Arbetsmiljö

Kontrollmoment
Redovisning
socialnämnden
Handläggning

Kontrollansvar
Socialchef

Frekvens
Löpande

Socialchef

2011

Löner och ersättningar till uppdragstagare
Kontroll av
mottagare

Socialchef

Dokumentens
aktualitet

Ärenden
lottas
Granskning
av akter

Rapportering till
Socialnämnden
Socialnämnden

2011

Stickprov
kvartalsvis

Socialnämnden

Socialchef

2011

Stickprov
kvartalsvis

Socialnämnden

Socialchef

2011

Komplett
inventering

Socialnämnden

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta plan för internkontroll 2011.
_____
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§ 32
Medlemskap i ECAD – European Cities Against Drugs
Karlskrona kommun är sedan flera år medlem i ECAD - European Cities
Against Drugs.
Kostnaden för medlemskap har bekostats av kommunstyrelsen.
Ordföranden i kommunstyrelsen överlät redan 2008 till
socialförvaltningen/socialnämnden att besluta om fortsatt medlemskap.
Något beslut har emellertid ännu ej fattats. Kostnaden för medlemskap
uppgick 2010 till 5 000 Euro per år.
Angående ECADs verksamhet hänvisas till organisationens hemsida:
http://www.ecad.net/
Socialförvaltningen menar att fördelarna av medlemskap i organisationen
ECAD inte motsvarar kostnaden, varför socialnämnden föreslås besluta att
ej erlägga medlemsavgift till organisationen ECAD.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ej erlägga medlemsavgift till organisationen ECAD
_____
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§ 33
Årsredovisning för donationsfonderna 2010
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donationsfonderna:



Major John Jeanssons donationsfond
Martin Thunells stiftelse

Socialnämndens beslut
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 mars 2011
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Öppna frågor
Budgetuppföljning februari 2011
Förslag om att ingå KRAMI-samverkan i Blekinge län
Barnahus
Omfördelning av socialnämndens internbudget 2011
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sid 5
sid 10
sid 13
sid 15
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Måndagen den 28 mars kl 15.00-16.00, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S) § 40 del av § 41 gick 15.30
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S) § 40- del av § 41 gick kl 15.20
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Walla Carlsson (S) § 42-44
Bengt-Göran Koffed (S) § 42-44
Mai-Kathe Westberg (M)
Lena Hjort (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Brittmarie Sundahl , 1:e socialsekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare
Anna Månsson (M)
§§ 40 - 44
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Anna Månsson (M)
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2011 anslagits på kommunens
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§ 40
Öppna frågor
Brittmarie Sundahl svarade på en fråga som Ola Svensson (SD) ställde på
socialnämndens sammanträde i januari 2011 angående hur ofta det döms
till mammans respektive pappans fördel angående vårdnad.
_____
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan hur man kommer i kontakt med
socialförvaltningen efter kontorstid.
Göran Bohman svarade
_____
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Dnr:

§ 41
Budgetuppföljning februari 2011.
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per februari
2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 169,4 Mkr enligt
budgetläge 28 februari 2011.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 28 februari
2011 uppgår till 30,1 mnkr, och det budgeterade utfallet är 28,5 mnkr.
Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -1,6 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
28 febr
18,1 mnkr

Budget
28 febr
17,7 mnkr

Avvikelse
budget-utfall
-0,4 mnkr

12,0 mnkr

10,8 mnkr

-1,2 mnkr

Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-0,4 Mnkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har minskat något jämfört
med föregående månad, antal externt placerade är nu 12 st (År 2010 hade vi
i genomsnitt 17 externt placerade). Dessutom har vi 1 ärende, placerad på
externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering är dock fortsatt
hög. Kontot för HVB barn och unga uppvisar f n ingen budgetavvikelse.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med -0,1 mnkr. Det beror främst på negativa budgetavvikelser avseende personalkostnader (-0,3 mnkr semesterlöneskuld) samt
avseende kontaktpersonskontot. När det gäller familjehemsplaceringar har
vi dock en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Detsamma gäller Roslunden (+-0) och Ungbo (+0,1). Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om +0,1 mnkr.
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Vuxna: Vi har för närvarande 9 st aktuella placeringar; 7 externt samt 2st
familjehemsplacerade (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade). Det är 2 färre externt placerad än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är
nu +0,2 mnkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 15 st inskrivna. Avvikelsen är nu 0,1 mnkr. På Rosenbom är det 18 boende (19 platser totalt). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 4 boende (8 platser totalt).
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,2 mnkr för perioden. Utöver
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -1,0 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-1,2 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger
på en hög nivå, i snitt har vi haft 40 fler hushåll i år jämfört med snittet
förra året. Ökningen av antal hushåll är främst bland vuxna. Av totalt
795 hushåll var det 211 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under
februari. Ökningen hittills i år är 7% jämfört med snittet 2010. Den
genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den
genomsnittliga kostnaden för år 2010. I februari var den totala kostnaden
för utbetalningar 6,2 mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det en ökning
med ca 0,5 mnkr. Inflödet av ärenden ligger ungefär som år 2010 de
första två månaderna. Vi ser alltså inte ett ökat inflöde, vilket är positivt,
men antal ärenden är på en fortsatt hög nivå. Övertagandet av hushåll
som avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i november/december.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen.
Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut personer i
aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt
hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.
Behov av ramförstärkning 2011
Samsjuklighetsboendet på Ringö: Sedan tidigare har förvaltningen fått 1,2
mnkr i budgetram, på grund av fördyringar blev det verkliga utfallet 0,835
mnkr dyrare. Detta är kostnader som förvaltningen ej har kunnat påverka.
Kostnad tillnyktring på beroendeenheten: Förvaltningen har tidigare fått 0,1
mnkr i budgetram. Enligt avtalet med Landstinget i Blekinge Län ska
Karlskrona kommun betala 42 % av den totala kostnaden, 1,25 mnkr samt
en rörlig kostnad beroende på antalet intagna från Karlskrona kommun,
beräknad till 0,125 mnkr per år. Således saknas 0,550 mnkr.
Bemanning stödboendet Rosenbom: 3 årsarbetare krävs för att driva
stödboendet på ett ansvarsfullt sätt. Fram till 2011 har dessa tjänster fullt ut
finansierats med projektmedel från Länsstyrelsen. Enligt planeringen skulle
en av tjänsterna täckas av föreningslivet. Det står nu klart att föreningarna
inte är beredda att stå för en tjänst. Föreningarna är dock villiga att
medverka på annat sätt. För att kunna driva verksamheten behöver
förvaltningen ytterligare medel för en årsarbetare, 0,4 mnkr.
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Totalt begär förvaltningen:
Samsjuklighetsboendet Ringö:
Kostnad tillnyktring på beroendeenheten:
Bemanning stödboendet Rosenbom:
Totalt:
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0,835 mnkr
0,550 mnkr
0,400 mnkr
1,785 mnkr

Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -4,0 Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår 2011

Prognos
helår 2011

104,5
mnkr
64,9
mnkr

106,5 mnkr
66,9 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-2,0
mnkr
-2,0
mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-2,0 Mnkr
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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. Prognosen bygger på att inga ytterligare
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca
1, 2 mnkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande
fortsätter den positiva trend från föregående år med betydligt färre
externt placerade. Vi nyttjar också vårt interna HVB-hem Karlskrona
behandlingshem till fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att
minska ytterligare då vi i år får full effekt avseende samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripande beroendeenheten. Dock har vi i nuläget ej full finansiering när
det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva trenden
behövs ett ramtillskott.
Förvaltningen beräknas klara de besparingar som Socialnämnden tog
beslut om den 28 februari i samband med årets budget.
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 Ekonomiskt bistånd
-2,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 2 månaderna har i snitt legat på 6,1 mnkr per månad
(snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna
nu på ca 2,2 mnkr mer än vad som totalt betalades ut föregående år, men vi tror att
denna trend kommer att vända under senare delen av året. Prognosen baseras på en
genomsnittlig kostnad på ca 5,8 mnkr resten av året.
Övrigt
I snitt antal hushåll t o m februari 2011 med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll t o m februari 2010 med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll 2010 med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd budget:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd mars 2010- februari 2011:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2009:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2004:

792 hushåll
701 hushåll
752 hushåll
712 hushåll
70 826 tkr
68 618 tkr
61 588 tkr
46 255 tkr
38 934 tkr
39 721 tkr

Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade
investeringar t o m februari uppgår till 47 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Utfall jan-febr
Budget
investeringar 2011
2011
200 tkr
47 tkr

Prognos 2011

Avvikelse budgetprognos

200 tkr

+-0

Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-02-28 upprättad budgetuppföljning och årsbokslut
per 31 december som utvisade en budgetavvikelse om -5,4 Mnkr.
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) föreslår socialnämnden att socialchefen får i
uppdrag att lämna förslag på åtgärder samt konsekvensbeskrivning för att nå en
budget i balans till socialnämndens sammanträde i april 2011.
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslaget
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Socialnämndens beslutade således
att anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2011.
att begära medel avseende fördyring samsjuklighetsboendet på Ringö,
tillnyktring på beroendeenheten samt 1 årsarbetare stödboendet
Rosenbom.
att socialchefen får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder samt
konsekvensbeskrivning för att nå en budget i balans till socialnämndens
sammanträde i april 2011.
_____

9

28 mars 2011

Kopia till
KS

Dnr: 2011.054.701

§ 42
Förslag om att ingå KRAMI-samverkan i Blekinge län
Bakgrund och Mål med Krami
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och
berörda kommuner som syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden
för personer som har varit i kontakt med kriminalvården. Syftet är att samarbeta om såväl resurser som kompetens för att gemensamt motverka fortsatt
utanförskap för målgruppen. Målet för deltagarna är att finna, få och behålla ett
arbete, leva ett laglydigt liv, bli själförsörjande och delaktiga i nya sociala
sammanhang.
Målgrupp
Tänkt verksamheten i Blekinge riktar sig till män i åldern 18-35 år som i
normalfallet är aktuella hos Kriminalvården och/eller Socialtjänsten och som är
eller blir aktuella hos Arbetsförmedlingen. De befinner sig ofta under verkställighet som en utslussningsåtgärd, under övervakning via Frivården eller
under prövotid. Gemensamt för målgruppen är sociala svårigheter med
kriminellt beteende, alternativt att de befinner sig i kriminella sammanhang.
Ofta är utbildningsnivån låg och arbetslivserfarenheten liten. En undersökning
KRAMI gjort bland 120 deltagare 2009 har visat att genomsnittsdeltagaren är
23 år, dömd 5 ggr, tillbringat 1,3 år i fängelse och haft ett tioårigt missbruk.
81 % av deltagarna har enbart grundskoleutbildning eller lägre och 66 % har
mindre än ett års arbetslivserfarenhet.
Individens förutsättningar för deltagande är att man har en koppling till
Kriminalvården och Socialtjänsten, ett socialmedicinskt funktionshinder, att
man är dokumenterat drogfri, har ett ordnat boende och ordnad barnomsorg.
Individen skall vilja ha ett arbete och en fast förankring på arbetsmarknaden.
Man skall samtycka till Krami kontraktet
Personal
Personal från de tre organisationerna (Kriminalvården, Arbetsförmedlingen
och Kommunerna) arbetar tillsammans i egen lokal och med gemensam
programidé och arbetssätt. Arbetet utgår från ett gemensamt förhållningssätt
med ett framåtsyftande perspektiv på deltagarnas förutsättningar och resurser.
Varje part medverkar med sin kompetens, sina resurser och sina insatser utifrån
sina specifika uppdrag.
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Planering Krami Blekinge 2011
Februari/Mars
Beslut om deltagande i KRAMI i respektive
kommun
Mars/April
Avtal skrivs, styrgrupp bildas
Maj
Rekrytering av personal påbörjas
Augusti/September
Avtal lokal
Augusti/September
Rekrytering klar
September- November Färdigställande av lokal, it etc. och utbildning av
personal
Oktober
Information och intervjuer av första gruppens
deltagare
November
Gruppstart
2012 respektive 2013
Minst 2 gruppstarter/år om 15 deltagare/grupp
Kostnader för samverkande kommuner:
Kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn fördelar kostnaderna för
Socialtjänsten enl. bilaga 4 mellan sig enligt följande per fullt verksamhetsår:
Karlskrona
Karlshamn
Ronneby

370 000 kr
185 000 kr
185 000 kr

Startkostnader för färdigställande av lokal beräknas till 150 000 kr och belastar
enl. följande:
Kriminalvården
Karlskrona
Karlshamn
Ronneby

75 000 kr
37 500 kr
18 750 kr
18 750 kr

Tillkommer per kommun gör deltagarens initialkostnader som skattas till
6500:-/individ och som betalas av den socialtjänst som deltagaren tillhör.
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att Karlskrona kommun tillsammans med Karlshamn och Ronneby
kommun ingår inriktningsavtal avseende KrAmi verksamhet
under perioden 2011-06-01 –2013-12-31
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Socialnämnden beslutar för egen del
att under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker inriktningsavtal
avseende KrAmi, tillstyrka Karlskrona kommuns socialnämnds kostnad
för KrAmi verksamhet 2011-2013 i enlighet med den kostnadberäkning
som finns i underlaget.
att kostnad för deltagande i KrAmi belastar kontot för ekonomiskt bistånd
vsh 750
att utse sektionschefen vid socialförvaltningens ekonomisektion till
representant i KrAmi Blekinges styrgrupp.
_____
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§ 43
Barnahus
Bakgrund
När det gäller ärenden som är brott mot barn (misshandel eller övergrepp)
finns det i flera delar av Sverige ett barnahus som är ett gemensamt namn på
att socialtjänst, polis, åklagare och landstinget tillsammans har en lokal som
de olika myndigheterna använder för sitt arbete i dessa ärenden. Tanken är
att det ur ett barnperspektiv ska underlätta att barnet kommer till samma
lokal för de olika samtalen. Till lokalen kommer den polis, åklagare läkare
och socialsekreterare från den kommun som ansvarar för det aktuella
ärendet. Det ska också i lokalen helst finnas möjlighet för medlyssning för
att t.ex. socialtjänsten ska kunna ta del av ett polisförhör och därför inte
behöva utsätta barnet för att svara på samma frågor en gång till.
Det är viktigt i dessa ärenden att samarbetet mellan socialtjänst och andra
inblandade myndigheter fungerar.
Frågan om barnahus diskuterades på socialnämnden i januari och undertecknad fick ett uppdrag att hämta in mer information om hur det fungerar
på andra ställen och också se över möjligheten att hitta en lämplig lokal i
Karlskrona som skulle kunna användas av berörda myndigheterna i
Karlskrona.
Aktuell situation
Karlshamns Kommun har tagit ett initiativ till ett barnahus för länet och ett
förslag på avtal finns. Karlshamn har för avsikt att stå för lokal och en
samordnare under en projekttid. Lokalen kommer att finnas i Karlshamn.
Om Karlskrona Kommun skulle gå med i detta länsövergripande projekt
skulle det innebära att barnen från Karlskrona ska köras till Karlshamn vid
varje tillfälle som ett förhör, samtal eller undersökning ska göras.
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Sammanfattning och bedömning
Att barnen skulle behöva åka tolv mil fram och tillbaka, för att träffa polis,
åklagare, socialtjänst eller läkare som också måste åka tolv mil kan inte vara
det bästa för barnet eller för de inblandade myndighetspersonerna. Det
skulle inte bli en förbättring för barnen utan tvärtom. För Karlskronas
socialsekreterare skulle det gå mycket tid till bilkörning, tid som kan
användas bättre och effektivare om man har en lokal i Karlskrona.
Det har påbörjats ett samarbete med polis, åklagare och socialtjänst för att få
bättre underlag i de ärenden som handlar om brott mot barn. Tanken om att
ha ett ”barnahus” i Karlskrona har tagits upp och att kunna använda
”Utsikt”, den lokal, där man idag arbetar med ”våld i nära relationer”. Detta
har mottagits positivt av både polis och åklagare.
Vår bedömning är att det för Karlskronas del handlar om cirka 40 ärenden
per år och att Karlskrona står för 40-50 % av länets alla ärenden.
Förvaltningens förslag till beslut
1.

att inte ingå avtal med övriga kommuner i länet för ett barnahus i
Karlshamns Kommun

2.

att arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i Karlskrona

Yrkande
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) föreslår ändring i attsats 2 enligt
följande: att arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i
Karlskrona under maj månad.
Socialnämnden var överens om Ingrid Hermanssons ändrings yrkande i
attsats 2.
Socialnämndens beslut
1.

2.

att inte ingå avtal med övriga kommuner i länet för ett barnahus i
Karlshamns Kommun

att arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i Karlskrona
under maj månad.
_____
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Kopia till
KF

Dnr: 2011.040.042

§ 44
Omfördelning av Socialnämndens internbudget 2011.
Socialnämnden tog den 28 februari 2011, § 29, beslut om internbudget
2011. Socialnämnden tog samtidigt beslut om att omfördela del av 2011 års
generella ramförstärkning från Ekonomiskt bistånd till Individ- och
familjeomsorg. Totalt uppgår socialnämndens ram till 168,2 mnkr för år
2011 (enl budgetläge
2010-12-31).

Generell ramförstärkning 2011
15 000 000 kr

Ekonomiskt bistånd
Individ- och familjeomsorg
Totalt:

Justering

-5 000 000
+5 000 000

Budgetram
efter
justering
Enl budgetläge
2010-12-31
64 903 000 kr
103 290 000 kr
168 193 000 kr

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att

för år 2011 omdisponera 5 000 000 kronor från budgetramen för
Ekonomiskt bistånd till budgetramen för Socialnämnden/Individoch familjeomsorg.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 april 2011
§ 52
§ 53
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§ 55
§ 56
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§ 59
§ 60

Information
Öppna frågor
Budgetuppföljning mars 2011
Besparingsförslag för att nå en budget i balans 2011
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål 2010
Feriesysselsättning 2011
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd
vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Förslag till delegeringsordning 2011
Remiss – ”Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Handikappoch Socialnämnden och dess förvaltningar”.
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sid 10
sid 13
sid 15
sid 19
sid 20
sid 22
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Tisdagen den 26 april kl 15.15-16.30, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Ingrid Trossmark (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Simon Gruvström (SD)
Lena Hjort (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Lill Körling, controller
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga

Mats Kullberg, SKTF § 52

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 52 - 60
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sven Wallfors (M)
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2011 anslagits på kommunens
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§ 52
Information
Mats Kullberg, SKTF var och presenterade sig som representant.
_____
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§ 53
Öppna frågor
Inga frågor ställdes
_____
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Kopia till
CR
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Dnr:

§ 54
Budgetuppföljning mars 2011.
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per mars 2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 169,4 Mkr enligt budgetläge 31 mars 2011.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 mars 2011
uppgår till 46,5 mnkr, och det budgeterade utfallet är 43,1 mnkr. Detta
innebär att budgetavvikelsen uppgår till -3,4 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 mars
27,4 mnkr

Budget
31 mars
26,8 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-0,6 mnkr

19,1 mnkr

16,3 mnkr

-2,8 mnkr

26 april 2011

Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-0,6 Mnkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har minskat något jämfört
med föregående månad, antal externt placerade är nu 10 st (År 2010 hade
vi i genomsnitt 17 externt placerade). Den genomsnittliga kostnaden per
placering är dock fortsatt hög. Kontot för HVB barn och unga uppvisar f
n en liten positiv budgetavvikelse. Familj- och ungdomssektionens
övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse med +0,3 mnkr.
Det beror främst på positiv budgetavvikelse avseende familjehemsplaceringar, +0,4 mnkr. När det gäller kontot för kontaktpersoner har vi
en mindre negativ budgetavvikelse, detsamma gäller för Roslunden.
Ungbo uppvisar positiv budgetavvikelse (+0,1). Gyllenstjärna visar en
positiv budgetavvikelse om +0,1 mnkr.
Vuxna: Vi har för närvarande 10 st aktuella placeringar; 7 externt samt
3st familjehemsplacerade (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade). Det är 1 mer externt placerad än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är
nu -0,7 mnkr (0,2 mnkr avser familjehemsplaceringar, 0,5 mnkr avser
finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet
Ringö för perioden).
På Karlskrona behandlingshem är det 16 st inskrivna. Avvikelsen är nu 0,2 mnkr. På Rosenbom är det 18 boende (19 platser totalt). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 6 boende (8 platser totalt).
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,3 mnkr för perioden. Utöver
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -1,6 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-2,8 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under mars månad har
ökat markant. I snitt har vi haft 68 fler hushåll i år jämfört med snittet
förra året. Ökningen av antal hushåll är både bland vuxna och ungdomar.
Av totalt 886 hushåll var det 245 hushåll bland ungdomarna som fick
hjälp under mars. Ökningen hittills i år är 9 % jämfört med snittet 2010(
5 % för ungdomar, 10,5 % vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per
hushåll ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+2,9
%). I mars var den totala kostnaden för utbetalningar 7,3 mnkr. Jämfört
med snittet 2010 är det en ökning med ca 1,6 mnkr. Inflödet av ärenden
ligger på ungefär samma nivå som årets första månader. Vi ser alltså inte
ett ökat inflöde, vilket är positivt, men antal ärenden är på en fortsatt hög
nivå. Övertagandet av hushåll som avslutat sin introduktion 2010 gjordes
redan i november/december 2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen.
Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut personer
i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock
fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk
bakgrund.
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Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -6,0 Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget helår
2011

Prognos helår
2011

104,5 mnkr

105,5 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-1,0 mnkr

64,9 mnkr

69,9 mnkr

-5,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mnkr
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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. Prognosen bygger på att inga ytterligare
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1,2
mnkr. Då situationen för närvarande ser något ljusare ut, vad gäller barn
och unga, än föregående månader väljer vi att förbättra prognosen
avseende individ- och familjeomsorg.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande
har 1 mer externt placerad jämfört med snitt antal placerade föregående
år. Vi nyttjar vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till
fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare
då vi i år får full effekt avseende samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt
stödboende Rosenbom samt den länsövergripande beroendeenheten.
Dock har vi i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på
ADS. För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott
behövas.
Förvaltningen beräknas klara de besparingar som Socialnämnden tog
beslut om den 28 februari i samband med årets budget.
 Ekonomiskt bistånd
-5,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 3 månaderna har i snitt legat på 6,4 mnkr
per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 2,6 mnkr mer än vad som totalt betalades
ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att vända under
senare delen av året. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på
ca 6,0 mnkr resten av året.
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Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade
investeringar t o m mars uppgår till 47 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
investeringar
2011
200 tkr

Utfall jan-mars
2011

Prognos
2011

Avvikelse budgetprognos

47 tkr

200 tkr

+-0

Måluppfyllelserapportering
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 30 april.

Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-03-28 upprättad budgetuppföljning per 28 februari
som utvisade en budgetavvikelse om -1,6 Mnkr.

Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2011.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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Kopia till
KS

Dnr:

§ 55
Besparingsförslag för att nå en budget i balans 2011.
Socialförvaltningen lämnade per 2011-02-28 en prognos om budgetavvikelse om -2 mnkr avseende individ- och familjeomsorg och -2 mnkr
avseende ekonomiskt bistånd.
Möjliga åtgärder för att nå budget i balans 2011:
Individ- och familjeomsorg
1. 4 tillfälliga socialsekreterartjänster tas bort på ekonomisektionen
helår 2 mnkr
Konsekvensbeskrivning:
* svårare att få ut personer i egen försörjning, vilket leder till ökade kostnader ekonomiskt bistånd.
* allvarliga arbetsmiljöproblem, hot- och våldtillbud har ökat (Kommunhälsan har slagit larm), kan leda till ökade kostnader för sjukskrivningar.
* längre väntetider, vilket kan leda till att målet om 2 veckors väntetid ej
kan nås (f n 3 veckors väntetid)
* sämre kvalitet när det gäller handläggning och dokumentation på
sektionen.
2. Ytterligare minska externa placeringar vuxna missbrukare (finansierar
ökade kostnader för Sjövillan samt beroendeenheten inom befintlig
ram).
helår 0,7 mnkr
Konsekvensbeskrivning:
* En ökad styrning mot lösningar på hemmaplan, kan leda till längre
väntetider på Karlskrona behandlingshem.
* I mindre utsträckning individanpassad behandling, vilket kan ge sämre
behandlingsresultat.
3. Ökad styrning för att undvika externa placeringar barn och
unga.
helår 0,7 mnkr
Konsekvensbeskrivning:
* En ökad styrning mot lösningar på hemmaplan, kan leda till längre
väntetider på Roslunden.
* I mindre utsträckning individanpassad behandling, vilket kan ge sämre
behandlingsresultat.
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Ekonomiskt bistånd
4. Ytterligare effektivisering av arbete som syftar till att öka intäkterna på
verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingintroduktion
(Migrationsverket)
helår 0,6 mnkr
5. Arbetsmarknadsenheten (kommunledningsförvaltningen) tar över det
ekonomiska ansvaret för feriesysselsättning ungdomar (Solsken) under
2011.
helår 0,35 mnkr
Då denna verksamhet till fullo är lagstyrd (genom riksnormen) ser förvaltningen inga ytterligare möjligheter till besparingar för att nå budget i balans.
Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningen har i punkt 1- 5 angivit möjliga besparingar i socialnämndens budget för 2011. Socialförvaltningen avstyrker emellertid
besparing enligt punkt 1, reducering av bemanningen på ekonomisektionen,
med tanke på de negativa konsekvenser som påtalas ovan.
Socialförvaltningen hemställer att socialnämnden godkänner åtgärder enligt
punkterna 2 – 5 med syfte att nå en budget i balans. Enligt socialförvaltningens bedömning är de negativa konsekvenser som påtalas med reducering av
externa placeringar av vuxna missbrukare och av barn och unga sådana att
de delvis är möjliga att motverka genom placeringar i egna verksamheter
och genom att ytterligare intensifiera arbetet i den enskildes hemmiljö.
Lagreglerad verksamhet
Socialnämndens verksamhet är i huvudsak lagreglerad. Socialnämnden är
skyldig att exempelvis ge bistånd till hushåll som inte kan försörja sig själva,
att stödja barn och barnfamiljer som har behov av stöd samt att ge bistånd
till vård eller behandling till missbrukare som behöver insatser från socialnämnden. Den enskilde har rätt till bistånd om han själv inte kan tillgodose
sina behov.
Socialnämnden har ambitionen att ingripa mot sociala problem i ett tidigt
skede. Genom ett aktivt förebyggande arbete, t ex genom fältgruppen, och
genom tidiga insatser för att motverka sociala problem kan socialnämnden
undvika kostnadskrävande externa placeringar längre fram.
Socialnämnden vill påtala för kommunstyrelsen och revisionen att det finns
en påtaglig risk att nämnden kan tvingas till kostnadskrävande externa
placeringar om nämnden måste sänka ambitionsnivån beträffande det
förebyggande arbetet och beträffande nämndens ambitioner att ingripa mot
sociala problem i ett tidigt skede.
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Enligt socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra ytterligare
besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva upp till
lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggande arbetet och
nämndens målsättning att ge människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt
skede.

Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar följande tillägg till sista stycket enligt
följande: Om ytterligare besparingar skall göras måste kommunfullmäktige
ta ansvar för dessa genom att förändra socialnämndens mål.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors
tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
att genomföra föreslagna åtgärder enligt punkt 2- 5 för att nå budget i
balans 2011.
att tillskriva kommunstyrelsen och revisionen
_____
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§ 56
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2010.
Under 2010 har det kommit in 25 synpunkter/klagomål till socialförvaltningen.
Det är något fler än 2009 då vi tog emot 16 synpunkter/klagomål, men i
paritet med tidigare år, då antalet legat runt 30.
Synpunkterna/klagomålen har fördelats enligt följande:
Ekonomisektionen har tagit emot 6 synpunkter/klagomål.
En klient tycker att han får träffa sin handläggare för sällan.
En klient anser att tillgängligheten är för dålig. En är missnöjd med sin
handläggare och en är missnöjd med handläggningen.
Problemen har kunnat redas ut efter samtal med de som klagat.
En hyresvärd har klagat på att hyresgästen fått avslag på ansökan om
hyreskostnad.
En person lämnar uppgift om att klienter fuskar till sig bidrag till busskort genom att låna ett busskort och visa upp för sin handläggare.
Arbetsledaren redovisar att rutinen är att man måste visa kvitto för att få
bidrag till busskort.
Familj- och ungdomssektionen har tagit emot 8 anmälningar.
Ett klagomål gäller att Familjerättens samtalsrum är lyhört, dvs. att det
hörs ut i korridoren vad som sägs. Arbete pågår att tillsammans med
hyresvärden försöka hitta en lösning på problemet.
Ytterligare ett klagomål gäller Familjerättens lokaler. Den som klagat
tycker att väntrummet är tråkigt och dåligt skyltat och det finns ingen att
fråga om hjälp. Bemötandet från personalen har däremot uppfattats som
mycket bra. Sektionschef har och pratat med de personer som lämnat
klagomålen.
Två klagomål berör utrednings- och familjehemsgruppen och gäller
missnöje med handläggning.
Efter samtal med arbetsledaren har problemen kunnat redas ut.
Fyra klagomål gäller handläggning vid Familjestöd, Ungbo och
Roslunden.
Problemen har kunnat redas ut efter samtal med arbetsledaren.
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Alkohol och drogsektionen har tagit emot 11 anmälningar.
Ett anonymt klagomål gäller 12-stegsbehandlingen där deltagare känt sig
indragna i konflikter mellan behandlare.
Tre deltagare i 12-stegsbehandlingen kvinnogrupp uttrycker oro för att få
en manlig behandlare i efterbehandlingen.
En klient har klagat på bristande kvalitet i 12-stegsbehandlingens eftervårdsprogram.
Arbetsledaren har kontaktat klagande som lämnat namn och
telefonnummer (hållit samtal med de som inte varit anonyma).
En klient klagar på hur klagomålshanteringen handläggs. Detta har lett
till en ändring av rutinerna vilket innebär att klagomål sparas i tre år efter
att de redovisats till nämnden.
Tidigare har klagomålen kastats efter redovisningen.
Fyra klagomål gäller att klienter känt sig illa behandlade och kränkta av
personal inom öppenvården. Detta har medfört att en utredning gjorts av
socialförvaltningen som vidtagit arbetsrättsliga åtgärder mot två anställda
Ett klagomål gällande två av personalen som uppgetts ha pratat om sitt
arbete på tåget.
Sektionschefen har pratat med de anställda.
Yrkande
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar att klagomålen sparas i minst 5 år.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin
Karlssons yrkande.
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten med tillägget att klagomålen sparas i minst 5 år.
_____
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§ 57
Feriesysselsättning 2011
Bakgrund och målbeskrivning
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med denna insats
väcktes då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal,
andra inom socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var
problematiskt att just denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning under sommarloven. Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först samma år de fyller 17 år. Det är vidare svårt för ungdomar i
denna yngre åldersgrupp att få arbete inom den privata sektorn.
Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna
höll till inne i stan och ute i områdena vilket medförde bland annat
skadegörelse, störningar i form av fester, mopedkörning, fylleri och
dylikt.
Sammanfattningen från år 2010 visar på en fortsatt väldigt hög närvaro. Av våra samtliga 35 ungdomar hade de flesta en närvaro på 100
%. Samtliga de timmar som avsatts till insatsen användes.
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning för de yngre
ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.
Syfte och mål:
Syftet med feriesysselsättningen är att ungdomarna skall:
 Erbjudas en meningsfull sysselsättning under antingen en del av
sommarlovet, höstlovet eller jullovet
 Lära sig ta ansvar för att sköta tider och ansvara för tilldelade
uppgifter
 Öka sin samarbetsförmåga
 Få ökat självförtroende
 Lära sig att det lönar sig att ha en ordnad sysselsättning
 Känna stolthet över att de har åstadkommit något
 Lära sig olika uppgifter som förekommer inom arbetslivet
 Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete
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Verksamhetens innehåll
Vår tanke är att platserna för sysselsättningen kommer att vara inom
olika delar av kommunen. Det kommer att röra sig om kommunal
verksamhet, privata sektorn samt inom föreningslivet.
Sysselsättningen kommer att vara under högst en fyraveckors period
per ungdom.
Sysselsättningen är planerad till dagtid och ungdomarna kommer att
maximalt erhålla ersättning för sju timmar per dag. 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
olika uppgifter. Vår tanke är att ungdomarna, förutom att få en sysselsättning under sommaren, också skall få en introduktion till 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 i första hand under hela sommarlovet,
men nytt från förra året är att vi också såg ett behov om ytterligare 5
platser som vi kan utnyttja under höstlovet och jullovet. Vi vill gärna
bibehålla dessa 5 platser även under detta år.
Fördelning av ferieplatser
Verksamheten riktar sig till ungdomar som av olika anledningar är
kända av socialförvaltningen eller som skolans personal känner en viss
oro för. Feriesysselsättningen skall ses som en förebyggande insats.
Antalet platser planeras till 35+5, fördelade i de olika kommundelarna.
Alla handläggare inom Familj och Ungdomssektionen (FUS) har
möjlighet att ansöka om plats för de ungdomar som de anser har
särskilt behov av meningsfull sysselsättning. Den enskilda handläggaren håller sedan i kontakten med handledaren på platsen för
ungdomens sysselsättning.
Fältgruppen har det övergripande ansvaret för att det praktiska arbetet
kring feriesysselsättningen fungerar, dvs. fördelning av platser, information till ungdom/förälder/sysselsättningsplatser, kontakt med
lönekontoret och diverse administrativa arbetsuppgifter.
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Försäkringar
Ungdomarna är försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring
som alla ungdomar i Karlskrona har, dygnet runt, året runt. Detta
gäller skada på sig själva. Försäkringarna gäller oavsett om de är
placerade i kommunala verksamheter, föreningar eller privata verksamheter.
En säkerhetsaspekt är att ungdomar i denna åldersgrupp inte får utföra
alla ibland förekommande uppgifter bl.a. hantering/användning av
vissa mekaniska verktyg. De som tillhandahåller sysselsättningsplats
har ansvar för att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.
Tidigare erfarenheter/avslutning
Vi anser att det upplägg vi haft de senaste åren har fungerat bra. Det
som vi upplevt som mest positivt är att ungdomarna på detta sätt själva
kan önska det sysselsättningsområde som intresserar dem och på så
sätt också vara mer delaktiga i processen och i valet av plats.
Ovan nämnda sätt att bedriva feriesysselsättningen kräver ett, för oss,
nytt och annorlunda kontaktnät jämfört med tidigare. Vi tror att vi med
tiden kommer att utöka vårt kontaktnät av sysselsättningsplatser i
samband med att vi finner nya ställen som är positiva till att ta emot
våra ungdomar. Naturligtvis är vi angelägna om att behålla de sysselsättningsplatser som vi har god erfarenhet av till nästkommande år.
Det som framkommit de senaste åren i samband med feriesysselsättningen är att både ungdomar och föräldrar varit oerhört positiva.
De allra flesta ungdomarna sköter sysselsättningen och närvaron
mycket bra. I de fall det inte har fungerat har vi, i den mån vi kunnat,
erbjudit platsen till annan ungdom. Platserna är eftertraktade och
populära och förra året användes samtliga timmar vi hade till vårt
förfogande.
Kostnad
Sommarferiesysselsättning 35 ungdomar
45 kr/h x 7 h = 315 kr/dag/ungdom; 315 kr x 20 dagar = 6 300
kr/ungdom
Semesterersättning tillkommer, 13 %: 6 300 kr x 1,13 = 7 119
kr/ungdom
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer, 23 %: 7 119 kr x
1,23 = 8 756 kr/ungdom
Kostnad: 8 756 kr x 35 platser = 306 460 kr
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Feriesysselsättning höst- & jullov 5 platser
Beräkning som ovan. Kostnad: 8 756 kr x 5 platser = 43 780 kr
Totalt kostnad för 40 ungdomar är ca (306.460 + 43.780) 350 240
kr

Socialnämndens beslut
att anordna feriesysselsättning i kommunen
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever
att anslå 350 240 kr för feriesysselsättningsverksamheterna i
kommunen
att kostnaden för verksamheten belastar kommunens arbetsmarknadsenhet
_____
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§ 58
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid
Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Ekonomiskt bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen.
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna.
Försörjningsstödet består 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 ekonomiskt 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 försörjningen.
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. Efter översyn av gällande riktlinjer föreslås
förändringar och tillägg avseende 2011.
Yrkande
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar att punkt 9.7 Värnpliktiga tas bort.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin
Karlssons yrkande.
Socialnämndens beslut
att godkänna riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt
bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun avseende 2011
_____
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§ 59
Förslag till delegeringsordning 2011
Socialförvaltningen presenterar förslag till delegationsordning för 2011.
Socialnämnden föreslås delegera beslut enligt delegeringsordningen till
allmänna utskottet, ordförande, vice ordförande, annan ledamot i nämnden
samt till socialchefen med rätt att vidaredelegera.
Socialnämndens beslutade vid sammanträde 2011 01 10 att, utöver till
ordföranden och vice ordföranden, delegera till ledamöterna Ann-Christin
Karlsson (FP), och Eva Strömqvist (S) rätten att fatta beslut jml § 6 LVU
och § 13 LVM i ärenden där allmänna utskottets sammanträde inte kan
avvaktas.
Socialnämnden föreslås att, utöver ovanstående, ge ledamöterna AnnKristina Karlsson och Eva Strömqvist rätt att besluta i följande ärenden
om allmänna utskottets sammanträde ej kan avvaktas
Beslut om hur vården ska anordnas och
var den unge ska vistas

11 § 1 st, 3 st LVU

Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden

11 § 2 st, 3 st LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

Begäran om polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

43 § 2 st LVU

Förändringar har gjorts beträffande alkoholhandläggning, då nya lag
tillkom 2011 01 01. I delegeringsordningen har förändringar i sak, utöver
alkohollagstiftningen, markerats med kursiv stil.
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Socialnämndens beslut
att delegera beslut enligt delegeringsordningen till allmänna utskottet,
ordföranden och vice ordföranden
att ledamöterna Ann-Christin Karlsson (FP) och Eva Strömqvist (S)
medges rätt att besluta i följande ärenden om allmänna utskottets
sammanträde ej kan avvaktas
Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § 1 st LVU

Beslut om hur vården ska anordnas och
var den unge ska vistas

11 § 1 st, 3 st LVU

Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden

11 § 2 st, 3 st LVU

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

Begäran om polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

43 § 2 st LVU

Beslut om omedelbart omhändertagande
av missbrukare

13 § LVM

att delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt delegationsordningen ligger på tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämplig
nivå
att till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer
enligt bifogad delegeringsordning
_____
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§ 60
Remiss – ”Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Handikapp- och
Socialnämnden och dess förvaltningar”.
Tore Svensson redovisar upprättad remiss daterad den 19 april 2011.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 1 november 2010
givit kommundirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av
sammanslagning av handikapp- och socialnämnden och dess
verksamheter från och med 2012-01-01.
En rapport med konsekvensbeskrivning överlämnades till kommunstyrelsens ordförande den 15 februari 2011. Konsekvensbeskrivningen
innehåller beskrivningar av konsekvenserna av sammanslagning av
nämnder och förvaltningar utifrån brukare/klienter, personal och
ekonomi.
Förvaltningens förslag till beslut
att anta socialförvaltnings förslag till svar på remissen ”Konsekvensbeskrivning
av sammanslagning av Handikapp- och Socialnämndens och dess förvaltningar
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) ställer sig ej bakom remissvaret.
Yrkar remissvar från den socialdemokratiska gruppen angående förslaget till
sammanslagning av Handikapp- och Socialnämnden och dess förvaltningar enligt
följande:
Den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden konstaterar inledningsvis att
den gjorda konsekvensbeskrivningen har tyngdpunkten runt frågan om
ekonomiska besparingar inom bland annat administration och den politiska
organisationen. Vi menar att fokus bör ligga på konsekvenser, såväl positiva som
negativa, utifrån ett medborgareperspektiv.
Enligt vår mening finns risken att en ny stor nämnd/förvaltning kommer att av
rent praktiska och ekonomiska skäl tvingas ägna engagemang och tid till
verksamhetsstyrning på bekostnad av klientnära frågor. En annan direkt
konsekvens är sannolikt att delegationen måste utökas till tjänstemännen inom
förvaltningen m.a.o den politiska och demokratiska insynen minskar när det gäller
våra mest utsatta grupper. Den utvecklingen vill vi inte se.
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Den socialdemokratiska gruppen föreslår följande:
att under innevarande mandatperiod utreda en eventuell sammanslagning av
nämndernas verksamheter ur ett tydligt brukare/medborgare perspektiv
att i sammanhanget också se över andra kommunala verksamheter som tangerar
Handikapp- och Socialnämndens verksamheter exempelvis arbetsmarknad
och sysselsättning
att en ny nämndsstruktur bygger på helhetsperspektivet aktualiseras inför nästa
mandatperiod
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Jan-Anders Lindfors
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Jan-Anders
Lindfors yrkande röstar nej.”
Vid votering avgavs 3 ja-röster och 8 nej-röster
Ja- röstade: Ingrid Hermansson (C), Ann-Christin Karlsson (FP) samt Sture
Nilsson (C)
Nej- röstade: Jan-Anders Lindfors (S), Eva Strömqvist (S), Nusreta Kurtanovic
Nilsson (S), Björn Olsson (S), Sven Wallfors (M), Ola Svensson (SD), Ingrid
Trossmark (S) samt Mai-Kathe Westberg (M).
Socialnämnden beslutade således
att under innevarande mandatperiod utreda en eventuell sammanslagning av
nämndernas verksamheter ur ett tydligt brukare/medborgare perspektiv
att i sammanhanget också se över andra kommunala verksamheter som tangerar
Handikapp- och Socialnämndens verksamheter exempelvis arbetsmarknad
och sysselsättning
att en ny nämndsstruktur bygger på helhetsperspektivet aktualiseras inför nästa
mandatperiod
Reservation
Ingrid Hermansson (C), Ann-Christin Karlsson (FP) samt Sture Nilsson reserverar
sig till förmån för förvaltningens förslag.
_____

23 maj 2011

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 maj 2011
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73

§ 74
§ 75

Öppna frågor
Delårsbokslut april 2011 samt personalnyckeltal
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Nya Skafferiet, Karlskrona
Socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsarbetet
Fördelning av föreningsbidrag för år 2011
Socialnämndens kommentarer till granskning av hemmaplanslösningar och institutionsplaceringar inom Karlskrona kommun
Remissvar över betänkade från utredningen ”Upprättelseprocess
för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala
barn- och ungdomsvården”.
Delrapport beträffande verksamheten Tidiga insatser för familjehemsplacerade barn.
Rapport om barnahus i Karlskrona kommun

sid
sid

4
5

sid 9
sid 12
sid 14
sid 15

sid 16
sid 18
sid 19

23 maj 2011

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Tisdagen den 23 maj kl 14.45-16.00, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S) gick kl 15.30 § 69-71 del av
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Ingrid Trossmark (S) § 72-77

Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anette Gladher, 1:e socialsekreterare
Lill Körling, controller
Tore Svensson, planeringssekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Sture Nilsson (C)
§§ 69 - 77
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sture Nilsson (C)
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2011 anslagits på kommunens
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§ 69
Öppna frågor
Sven Wallfors (M) ställde frågan på allmänna utskottet angående en
insändare i Blekinge läns tidning den 7 maj 2011 gällande Karlskronas
öppenvård.
Sören Trolle svarade
_____
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan om ungdomssituationen i Holmsjö
Göran Bohman svarade
_____
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§ 70
Delårsbokslut april 2011 samt personalnyckeltal
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per april 2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 169,5 mnkr enligt
budgetläge 30 april 2011.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 april 2011
uppgår till 62,6 Mnkr, och det budgeterade utfallet är 58,2 Mnkr. Detta
innebär att budgetavvikelsen uppgår till -4,4 Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
30 april
37,4 mnkr

Budget
30 april
36,5 mnkr

Avvikelse
budget-utfall
-0,9 mnkr

25,2 mnkr

21,7 mnkr

-3,5 mnkr

Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-0,9 Mnkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger på samma nivå
som föregående månad, antal externt placerade är nu 10 st (År 2010 hade
vi i genomsnitt 17 externt placerade). Den genomsnittliga kostnaden per
placering är dock fortsatt hög, men har sjunkit något. Kontot för HVB
barn och unga uppvisar f n en liten negativ budgetavvikelse (-0,1 mnkr).
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med +0,9 mnkr. Det beror främst på positiv budgetavvikelse avseende familjehemsplaceringar, +0,5 mnkr, men även på att vi
har vakanta tjänster som ej ännu är tillsatta. Kontot för kontaktpersoner
har ingen budgetavvikelse, Roslunden har endast en mindre negativ
budgetavvikelse (-0,1 mnkr). Ungbo uppvisar positiv budgetavvikelse
(+0,2). Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om +0,1 mnkr.
Vuxna: Vi har för närvarande 11 st aktuella placeringar; 8 externt samt
3st familjehemsplacerade (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade).
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Det är 1 mer externt placerad än föregående månad. Den genomsnittliga
dygnskostnaden ökar nu, framförallt gällande externa placeringar.
Avvikelsen är nu -1,5 mnkr (0,3 mnkr avser familjehemsplaceringar, 0,6
mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden).
På Karlskrona behandlingshem är det oförändrat 16 st inskrivna.
Avvikelsen är nu marginell. På Rosenbom är det 14 boende (19 platser
totalt). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 6 boende (8 platser
totalt).
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,3 mnkr för perioden. Utöver
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -2,2 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-3,5 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under april månad
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 73 fler hushåll i
år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll är både bland
vuxna och ungdomar. Av totalt 838 hushåll var det 238 hushåll bland
ungdomarna som fick hjälp under april. Ökningen hittills i år är 10 %
jämfört med snittet 2010( 7 % för ungdomar, 10,5 % vuxna). Den
genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+2,4 %). I april var den totala kostnaden
för utbetalningar 6,4 mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det en ökning
med ca 0,7 mnkr. Inflödet av ärenden ligger på ungefär samma nivå som
årets första månader. Vi ser alltså inte ett ökat inflöde, vilket är positivt,
men antal ärenden är på en fortsatt hög nivå. Övertagandet av hushåll
som avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i november/december
2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen.
Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut personer
i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock
fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.
Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -9,0 Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget helår
2011

Prognos
helår 2011

104,6 mnkr

105,6 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-1,0 mnkr

64,9 mnkr

72,9 mnkr

-8,0 mnkr
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Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mnkr
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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. Prognosen bygger på att inga ytterligare
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1, 2
mnkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande
har 2 fler externt placerad jämfört med snitt antal placerade föregående
år. Vi nyttjar vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till
fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska då vi i år
får full effekt avseende samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende
Rosenbom samt den länsövergripande beroendeenheten. Dock har vi i
nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS. För att
säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. Vi beräknar att budgetavvikelsen blir -1 mnkr avseende vuxna missbrukare.
Förvaltningen beräknas klara de besparingar om totalt 3,6 mnkr som
Socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband med årets
budget.

Ekonomiskt bistånd
-8,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 4 månaderna har i snitt legat på 6,4 mnkr
per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 3,1 mnkr mer än vad som totalt betalades
ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att vända under
senare delen av året. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på
ca 6,2 mnkr resten av året.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade
investeringar t o m april uppgår till 54 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget investeringar 2011
200 tkr

Utfall jan-april
2011
54 tkr

Prognos 2011
200 tkr

Avvikelse
budgetprognos
+-0
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Måluppfyllelserapportering
Individ och familjeomsorgen:
 Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats
av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska
område. Under januari till april 2011 fick 282 barn och unga en
insats och 95 % av insatserna var inom kommun. Målet uppnått.
Kommentar: Totalt 367 barn under 2010.
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom
kommunens geografiska område. Under januari till april 2011 fick
163 vuxna med missbruksproblem en insats och 92 % av insatserna
var inom kommunen. Målet uppnått.
Kommentar: Totalt 358 vuxna under hela 2010.
Ekonomiskt bistånd:
 Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten ska minska.
2010-12-31 var andelen invånare i Karlskrona kommun som är
beroende av ekonomiskt bistånd 4,2 %. 2011-04-30 är andelen
3,6 %. Målet uppnått.
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 73 i genomsnitt per månad för
perioden jämfört med hela 2010. Kostnaden per hushåll ligger har ökat
med 2,4 % jämfört med snittkostnad per hushåll 2010.
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 2011-08-30.

Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-04-26 upprättad budgetuppföljning per 31 mars
som utvisade en budgetavvikelse om -3,4 Mnkr.
Eva-Britt Norrman redovisade personalnyckeltalen från perioden
101201-110331.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2011.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott, samt
att anta redovisade personalnyckeltal från perioden 101201-110331.
_____
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Kopia till

Dnr: 2011.050.702

§ 71
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Nya Skafferiet, Rådhusgatan 9, Karlskrona.
Ärendet
Hegestad Consulting AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att
stadigvarande servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider
är mellan klockan 11.00 -23:00 året runt.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Nya Skafferiet har funnits sedan hösten 2004. Serveringsstället är
beläget centralt i Karlskrona och har tidigare aldrig innehaft
serveringstillstånd.
Serveringsstället består av en delikatessaffär, med försäljning av bl.a.
ostar, olika skinkor och korvar, samt en matservering som erbjuder olika
buffe´r.
Serveringslokalerna utgörs av en avgränsad del av affärslokalen, med
plats för ett 50-tal gäster.
Därutöver finns en uteservering i direkt anslutning till lokalen för 28
sittande gäster. Uteserveringen är avgränsad gentemot allmänheten med
ett järnstaket.
Köket är beläget i bakre delen av serveringsstället och uppfyller en
allmän standard. Kökets dimensioner och utrustning möjliggör ett
varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat.
Besök har gjorts på serveringsstället.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Nya Skafferiet kunder är gäster från 25 år och uppåt som är
matintresserade och uppskattar god mat. Öppettiderna skall vara måndag
-torsdag mellan 11:00 -18.00 vardagar och fredag – lördag till kl. 21.00.
Eventuellt kommer öppethållandet under sommaren vara till kl. 21:00 på
vardagar och på helger till 23:00.
Menyn utgörs av både lunch och ala carte och består huvudsakligen av
olika buffér. Erbjudande av kall tallriksmat kommer också att finnas.
Under sommarmånaderna planerar Nya Skafferiet under några kvällar
bjuda på underhållning t.ex. musik av trubadur.
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Ägar- och hyresförhållanden
Sökande, Hegestad Consulting AB, (5567424097) består av Agneta
Hegestad och Lars Hegestad, som vardera innehar 50 % av
aktiekapitalet i företaget.
Hyreskontrakt finns med hyresvärden Claesson & Anderzen.
Sökandens personliga lämplighet
Agneta H. är den av ägarna som är aktiv och verksam i
restaurangrörelsen Nya Skafferiet. Hon har lång erfarenhet av
branschen.
Agneta har avlagt kunskapsprov i alkohollagen för stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, hos Karlskrona kommun med
godkänt resultat.
Finansiering
Någon finansiering för att komplettera serveringsstället med
serveringstillstånd har ej krävts.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt,
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess
företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är
taget av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap.12 §.
Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller på
annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga
ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen.
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 §
förvaltningslagen.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag till
att servering av alkohol får ske vid Nya Skafferiet, Karlskrona enligt
nedan:
Servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
alla dagar året runt mellan klockan 11.00 -01:00.
_____
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§ 72
Socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsarbetet
Göran Bohman redovisade upprättad handlingsplan för
jämställdhetsarbete daterad den 18 april 2011.
Handlingsprogrammet gäller under 2011.
Handlingsprogrammet är framtaget i samverkan med förvaltningens
jämställdhetsombud. Planen kommer att behandlas vid
socialförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2011-05-18.
Antalet anställda per 2011-03-31 är 180, varav 130 är kvinnor och 50
är män.
Jämställdhetsansvarig: Göran Bohman
Mål 1. Tillväxt
Till socialförvaltningens uppgifter hr att utforma försörjningsstödet så
att individen får rätt till en skälig levnadsnivå och hjälp till ett
självständigt liv. Socialförvaltningen ska ge vård och behandling till
vuxna missbrukare och insatser till barn/unga som far illa.
Socialförvaltningen ska förebygga missbruk och kriminalitet.
Socialförvaltningen ska aktivt medverka i samhällsplaneringen.
Mål 2. Sysselsättning
Socialförvaltningens klienter är familjer, kvinnor, män, pojkar och
flickor. för att på bästa sätt kunna möte eras behov är det särskilt
viktigt att det på samtliga sektioner/arbetsgrupper finns personal av
båda könen. Det är också av stor betydelse för personalens trivsel och
effektivitet.
Kartläggningen 2011-03-31 visar att det finns 130 kvinnor och 50
män, vilket innebär att andelen män är ca 28 %
Mål 3. Jämställdhetsperspektivet i verksamheten
Kvinnor och män har olika erfarenheter, värderingar, kunskaper, sätt
och behov. Det är en rättighet för både kvinnor och män at få detta
beaktat i sina liv. Mycket av det som inte är jämställt i samhället
uppfattas sällan som det, då det alltid varit så. Det är därför viktigt att
gå metodiskt tillväga då utredningar görs, innan beslut fattas, service
ges mm. Det långsiktiga målet är att jämställdhetsperspektivet alltid
ska finnas med i alla beslutsunderlag och att en
konsekvensbeskrivning i jämställdhetshänseende alltid ingår.
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Mål 4. Makten
Det är fortfarande kvinnorna som kombinerar ett betalt arbete med
vård av barn och familj. Detta får effekter inom såväl privat som
offentlig sektor, och så vidare. Det innebär att måna kvinnor idag inte
får möjlighet att ta på sig ett engagemang utanför familjen eller kanske
avancera inom sitt arbete.
På socialförvaltningen är könsfördelningen inom arbetsledargruppen
per 2011-03-31 61 % kvinnor och 39 % män.
All personalstatistik vid socialförvaltningen som tas fram till tertial
och bokslut är könsfördelad.
Socialnämnden består av 55 % kvinnor och 45 % män
Socialnämndens beslut
att anta socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsarbetet
_____
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Kopia till

Dnr: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2011.039.753
2011.034.753
2011.038.753
2011.049.753
2011.043.753
2011.029.753
2011.053.753
2011.042.753
2011.033.753
Ej akt

§ 73
Fördelning av föreningsbidrag för år 2011
Socialnämnden har i 2011 års budget 1 048 255 kronor att fördela till
föreningar med social verksamhet. Sammanlagt har nio föreningar ansökt
om föreningsbidrag i form av kontanta medel. Därutöver ges stöd till tre
föreningar som har 12-stegsverksamheti en lokal som hyrs av
socialnämnden.
Socialnämndens beslut
att fördela 1 047 496 till föreningar enligt nedanstående förslag
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Fria sällskapet Länkarna
Verdandi Pantern
Tjej/ kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
BRIS
HBT-jour RFSL
KRIS
12-stegsverksamhet
Lokalkostnad max

150 000 kr
40 000 kr
530 000 kr
95 000 kr
2 500 kr
40 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
66 000 kr
63 966 kr

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på
verksamheten föreningsbidrag
_____
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Kopia till:

Dnr: 2011.011.007

CR
Kommunrevisionen

§ 74
Socialnämndens kommentarer till granskning av hemmaplanslösningar och institutionsplaceringar inom Karlskrona kommun.
Tore Svensson redovisade ärendet daterat den 3 maj 2011.
Bakgrund:
På uppdrag av den kommunala revisionen har Ernst & Young genomfört
granskning av hemmaplanslösningar och institutionsplaceringar inom
socialnämndens verksamheter. Kommunrevisionen önskar att socialnämnden kommenterar de synpunkter och kommentarer som framförs i
granskningen.
Socialnämndens beslut
att godkänna förslag till kommentarer till granskning av hemmaplanslösningar och institutionsplaceringar genomförd av Ernst & Young
att kommentarerna skall översändas till kommunrevisionen
_____
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Kopia till:

Dnr: 2011.032.750

CR
Regeringskansliet Socialdepartementet

§ 75
Remissvar över betänkande från utredningen ”Upprättelseprocess
för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala
barn- och ungdomsvården”.
Upprättelseutredningen överlämnade i februari 2011 sitt betänkande
”Barnet som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp
och allvarlig försummelser i samhällsvården” (SOU 2011:9).
Karlskrona kommun är utsedd som remissinstans över betänkandet.
Socialnämnden har fått uppdraget att svara på remissen.
Upprättelseutredningens förslag om åtgärder för att ge upprättelse till
personer som utsatts för vanvård under perioden 1920 – 1980 är väl
avvägda och bra motiverade. Socialnämnden i Karlskrona har inga
invändningar mot de förslag till upprättelse som lämnas i betänkandet.
Socialnämndens instämmer i att personer som varit utsatta för övergrepp av allvarlig art bör få en rimlig ekonomisk ersättning och att
samhället genom en lämplig ceremoniell inramning bör ge ett
erkännande till dem som varit utsatta.
Upprättelseutredningens uppdrag har varit begränsat till personer som
varit utsatta för vanvård under perioden 1920 – 1980. Det finns
emellertid anledning att se till situationen också för personer som varit
utsatta för övergrepp och försummelser i samhällsvården efter 1980.
Utredningen framhåller att regeringen har möjlighet att bevilja ersättning av humanitära skäl till personer som varit utsatta för allvarlig
vanvård före 1920 eller efter 1980. Det kan emellertid finnas skäl att
ge dessa personer en laglig rätt till ersättning, vilket skulle kunna
innebära en starkare form upprättelse också för dem.
Upprättelseutredningens föreslår att regeringen ska ta initiativ till ett
långsiktigt program för ökad säkerhet inom samhällsvården av barn
och ungdomar. Utredningen presenterar bra exempel på vad ett
nationellt program kan innehålla. Socialnämnden i Karlskrona är
positiv till upprättelseutredningens förslag om nationellt program.
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Socialnämnden i Karlskrona instämmer i att det är orimligt att en
familj som av en kommun bedöms som olämplig att ta emot barn
istället kan få ett godkännande från en annan kommun, som kanske har
mindre resurser och mindre kompetens för utredning av familjehem.
Det är mycket angeläget att möjligheter skapas för bättre kontroll och
bättre samverkan mellan kommunerna vid rekrytering av familjehem.
Den kommun där hemmet finns kan få till uppgift att vara
sammanhållande för uppgifter om familjehemmet. Om en kommun
efter utredning finner att ett familjehem inte är lämpligt som familjehem skulle kommunen kunna vara skyldig att, utan sekretesshinder,
anmäla det till den kommun där familjehemmet finns.
Socialnämnden i Karlskrona instämmer i innehållet i en familjehemsutredning bör lagregleras. Den nuvarande ordningen, då det inte finns
angivet vilka krav som bör ställas på en utredning om familjehem, är
otillfredsställande.
Socialnämnden i Karlskrona menar också, liksom upprättelseutredningen och tidigare barnskyddsutredningen, att det rättsliga skyddet för
placerade barn bör stärkas. En översyn av lagstiftningen bör inledas
med det snaraste.
Socialnämndens beslut
att anta förslag till remissvar över betänkande från utredningen ”Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård
i den sociala barn- och ungdomsvården”.
att beslutet omedelbart justeras
_____
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Kopia till:

Dnr: 2010.117.047

CR
Länsstyrelsen

§ 76
Delrapport beträffande verksamheten Tidiga insatser för familjehemsplacerade barn.
Anette Gladher redovisade upprättad rapport daterad den 9 maj 2011.
Den 17 maj 2010 tog socialnämnden i Karlskrona beslut att hos
länsstyrelsen i Blekinge ansöka om utvecklingsmedel till projektet.
Länsstyrelsen beviljade Karlskrona socialnämnd 393 903 kronor för
verksamheten i enlighet med ansökan, varav nämnden själv finansierar
minst motsvarande summa.
Syftet med projektet är att genom tidiga insatser och interventioner i
familjehemsvården kunna motverka sammanbrott i vården.
Socialnämndens beslut
att till länsstyrelsen avge ovanstående delrapport till länsstyrelsen
att beslutet omedelbart justeras
_____
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Dnr: 2011.074.701

§ 77
Rapport om barnahus i Karlskrona kommun
Bakgrund
På sammanträdet i mars tog socialnämnden beslut om att inte ingå avtal
med övriga kommuner i länet för ett barnahus i Karlshamn. utan att vi
skulle arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i Karlskrona.
Aktuell situation
I april gjordes ett besök i lokalen ”Utsikt” tillsammans med polisen som var
positiv till att använda denna lokal till Barnahus och att det inte skulle vara
några problem med att installera den utrustning som behövs för att möjliggöra s.k. medhörning.
Kontakt har tagits med polis/åklagare, barnklinken och BUP för ett första
möte som är planerat till torsdagen den 26:e maj. På detta möte kommer en
arbetsgrupp och en styrgrupp att bildas och en diskussion om hur man vill
och kan arbeta med ”Barnahus” i Karlskrona.
Rädda Barnen har tillsammans med personal från fyra Barnahus arbetat
fram tio punkter som de tycker är viktiga för att få till stånd en framgångsrik verksamhet som sätter det enskilda barnet i centrum. Dessa punkter
utgör enligt Rädda Barnen en definition på vad ett Barnahus är.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samverkan under samma tak i en barnvänlig /barnanpassad miljö
Samverkansavtal mellan myndigheterna
Samrådsmöte som ett nav i verksamheten
Barnintervjuer utför skyndsamt och av specialutbildad personal
Samordning av barnintervjuer med hjälp av medhörning
Läkarundersökning
Krisbemötande och ett första krisstöd
Möjlighet till fortsatt krisbehandling eller annan behandling/utredning
vid behov
9. Hög kvalitet på dokumentation och statistik
10. Hög kompetens för alla professionella på Barnahuset
Rädda Barnens tio punkter kommer att vara en utgångspunkt för
diskussionerna på mötet den 26 maj.
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Vad händer nu
att en styrgrupp och en arbetsgrupp bildas
att samtliga inblandade myndigheter enas om lokal
att polisen installerar den utrustning som behövs för s.k. medhörning
att en samrådsgrupp bildas och börjar träffas
att ett samverkansavtal skrivs
att ett datum bestäms när vi kan börja använda ”Barnahus” .
Undertecknad ber att få återkomma efter sommaren med en ny beskrivning
av läget och förhoppningsvis ett förslag till beslut när ett ”Barnahus” i
Karlskrona kan verkställas.

Socialnämndens beslut
att man tagit del av rapporten och att ärendet återkommer efter sommaren
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 juni 2011
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Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Mjölnareholmen, Karlskrona
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Säljö Udde, Lyckeby
Budgetuppföljning maj 2011
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Måndagen den 20 juni kl 14.20-15.40, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S) § 82-84 gick kl 15.05
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Ingrid Trossmark (S)
Walla Carlsson (S) § 85-87

Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Lena Hjort (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Bengt-Erik Eriksson 1:e socialsekreterare
Madeleine Bengtsson, 1:e socialsekreterare
Per Westerholm, föreståndare
Lill Körling, controller
Anders Nordberg, alkoholhandläggare § 82-83 t.o.m. kl 14.40
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Eva Strömqvist (S)
§§ 82-87
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson (C)

Justerare

________________________
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Dnr: 2011.062.702

CR
Anders Nordberg
Firma Seaside Experience

§ 82
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Mjölnareholmen, Karlskrona.
Socialnämnden fick ta del av tre inkomna handlingar från Johan
Andersson den 20 juni 2011.
ÄRENDET
Firma Seaside Experience (640504-2976) Karlskrona, Johan
Andersson har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att stadigvarande
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten och slutet sällskap, vid ovan rubricerat serveringsställe.
Sökta serveringstider är alla dagar 11:00 - 01:00 under perioden 1
maj till 30 september årligen.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Mjölnarholmen är beläget cirka 100 meter öster om Trossö. Ön är en
f.d. militär ö som numera ägs och förvaltas av Karlskrona kommun.
Serveringsstället arrenderas av Firma Seaside Experience, Johan
Andersson. Karlskrona.
Serveringsstället består av Trähuset/cafeet med kök, uteserveringsdäck, Kruthus - bottenplanet, våghus samt markerad aktivitesslinga
på Mjölareholmen.
Serveringslokalerna till allmänheten utgörs av cafeet, uteserveringsdäck och därtill intilliggande område enligt ritning. Till slutet sällskap är serveringen i Kruthus/botteplan, Våghus samt aktivitetsslinga.
Köket är tidigare godkänt enligt livsmedelslagen och en ny
registrering har gjorts under april 2011. Köket innehar en allmän
standard och är lämpligt för att tillreda eller laga mat i enlighet med
alkohollagen.
Besök har gjorts på plats.
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Verksamhetens inriktning och omfattning
Serveringsverksamhet med alkohol har bedrivits vid Mjönarholmen
sedan 2001. Verksamhetens har ett öppethållande både dagtid och
vissa kvällar för allmänheten, från halva juni till halva augusti. Från
mitten maj till mitten september förekommer också slutna sällskap,
såsom konferenser och personalfester. Menyn består av en ala carte
med inriktning på kött och fisk.
I samband med servering till allmänheten kan aktivteter förekomma
med en del musik program då mest inriktning på Trubadur eller Jazz
mm.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Johan Andersson innehar Firman Seaside Experience,
Karlskrona som skall driva serveringsverksamhet på Mjönarholmen.
Sökanden har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen genom att
under ett antal år har varit drift- och serveringsansvarig hos den
tidigare ägaren av Mjölnarholmens servering. I och med att den
tidigare ägaren avvecklade rörelsen vid årsskiftet, så tog Johan
Andersson över denna våren 2011.
Socialförvaltningen har beslutat att den sökanden Johan Andersson
som enskild näringsidkare skall avlägga kunskapsprov i alkohollagen
i enlighet med alkohollagens 8 kap. 12 §.
I prövning av den sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen har
denne hos kommunen avlagt det maximal tillåtna antalet prover, tre
stycken avseende alkohollagstiftningen, varav två omprov, med
resultatet att inget av proven har blivit godkänt.
Ägar- och hyresförhållanden
Upplåtelseavtal med Karlskrona kommuns fastighetskontor finns för
berörda fastigheter och mark.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt,
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget
av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten har meddelat att servering i Kruthuset endast får
ske i bottenplanet och max. 100 personer.

5

20 juni 2011

Utredarens överväganden
I alkohollagens 8 kap. 12 § framgår, ”att serveringstillstånd endast
får meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i
övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.”
”Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har
de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för
att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.”
Enligt Statens Folkhälsoinstituts föreskrifter 2010:7 § 10, får undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om
tillstånd för servering eller för provsmakning göras för den som:
1. tidigare har avlagt kunskapsprov och har tillstånd som minst
motsvarar den aktuella ansökan.
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges
har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan.
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars
kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta.
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan
dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkning.
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå
kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle.
Sökanden är inte föremål för något av ovan undantagen i FHIFS
2010:7 från att avlägga Kunskapsprov.
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden inte uppfyller
alkohollagens krav på personlig lämplighet enligt 8 kap. 12 §.
Alkohollagens krav i denna del är således inte uppfyllda för
serveringstillstånd.
I övrigt finns inga anmärkningar mot den sökandes ekonomiska
förhållanden.
Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller på
annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 §
förvaltningslagen.
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Socialnämnden beslutar enligt
allmänna utskottet förslag
att

att

avslå Firma Seaside Experience (640504-2976) ansökan om;
stadigvarande servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan
kl 11.00-01.00 i Cafeét samt uteserveringsdäck och därtill
omkringliggande område i enlighet med ritning samt,

stadigvarande servering av starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till slutet sällskap alla dagar året runt
mellan kl 11.00-01.00 i Kruthuset, Våghuset samt aktivitetsslinga enligt ritning.
______
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Kopia till:

Dnr: 2011.070.702

CR
Anders Nordberg
Cajam AB

§ 83
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Säljö Udde, Säljö, 37164 Lyckeby
ÄRENDET
Cajam AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att stadigvarande
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt mellan klockan 11:00-01:00
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Restaurang Säljö Udde är beläget på södra delen av ön Säljö i
Karlskrona skärgård.
Sökanden planerar driva anläggning för tillfälligt boende och erbjuda
övernattning för enskilda såväl som för grupper, konferens- och kursmöjligheter, samt restaurangverksamhet.
Mark och byggnader har tidigare använts av Flygvapnet.
Anläggningen kan nås från sjösidan via en gjuten ramp och brygga.
Serveringsstället är beläget i en f.d. lektions- och matsalsbyggnad
som nu har färdigställts för restaurangändamål.
Köket ligger i anslutning till matsalarna och uppfyller de allmänna
krav och standard som alkohollagen ställer på stadigvarande servering till allmänheten, mao. att kunna servera lagad eller på annat sätt
tillredd mat.
Serveringslokalerna utgörs av två stycken matsalar, varav den ena
innehåller en bardisk. Matsalarna rymmer 60 sittande gäster.
Därutöver finns en uteservering för cirka 60 sittande gäster.
Besök har gjorts på plats.
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Verksamhetens inriktning och omfattning
Verksamheten på Säljö Udde inriktas på att ta emot konferensgäster,
tillfälligt boende gäster, samt gäster som kommer på besök till ön.
Övernattningsstugorna på anläggningen har totalt 40 sängplatser.
Enligt sökanden skall anläggningen som ligger i en naturskön och
attraktiv skärgårdsmiljö kunna locka både turister och närboende.
Anläggningen skall också locka båtturister genom att kustremsan
söder om nuvarande brygga skall göras om till en kombinerad
kajpromenad och angöringsplats för båtar.
Öppettiderna är dagligen, mellan kl. 11:00 – 01.00 under sommarmånaderna och under höst – och vintermånaderna inskränks tiderna
till helger och bokningar.
Vissa kvällar under sommarmånaderna kan särskilda evenemang
anordnas, med t.ex. musik.
Menyn består av en ala carte med 4-5 förrätter, huvudrätter och
desserter. Huvudrätterna utgörs av kött, fisk och skaldjur. Särskild
helgbuffe kommer att erbjudas. Mat för avhämtning i form av picknick korgar kommer att finnas.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Cajam AB, består av Christer Ericsson och Peter Ericsson.
Christer och Peter Ericsson äger också företaget Cajam Äventyr AB
som har ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i sitt
serveringsställe Boda Borg i Karlskrona. Boda Borg har inga tidigare
anmärkningar avseende sitt serveringstillstånd.
Christer Ericsson har lång erfarenhet av restaurangbranschen.
Han har avlagt kunskapsprov hos socialförvaltningen, 2011-05-12,
för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med godkänt
resultat.
Ägar- och hyresförhållanden
Cajam AB hyr serveringslokalerna av Lindeberg Fastigheter och
Sandvikens Fritidstomter AB.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt,
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
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Utredarens överväganden
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12
§. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller
på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen.
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.

Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottet förslag
att

servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan kl
11.00-01.00.
_____
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Kopia till
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Dnr: 2011.040.042

§ 84
Budgetuppföljning maj 2011
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per maj 2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 170,2 Mkr enligt
budgetläge 31 maj 2011.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 maj 2011
uppgår till 79,5 mnkr, och det budgeterade utfallet är 72,2 mnkr. Detta
innebär att budgetavvikelsen uppgår till -7,3 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 maj

Budget
31 mars

47,4 mnkr

44,6
mnkr
27,6
mnkr

32,1 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-2,8 mnkr
-4,5 mnkr

Utfallet per maj kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-2,8 Mnkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat något jämfört
med föregående månad, antal externt placerade är nu 11 st (År 2010 hade
vi i genomsnitt 17 externt placerade). Den genomsnittliga kostnaden per
placering är dock fortsatt hög. Kontot för HVB barn och unga uppvisar f
n en liten negativ budgetavvikelse. Familj- och ungdomssektionens
övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse med +0,6 mnkr.
Det beror främst på positiv budgetavvikelse avseende familjehemsplaceringar, +0,6 mnkr. När det gäller kontot för kontaktpersoner har vi
en mindre negativ budgetavvikelse. Roslunden uppvisar en negativ
avvikelse med -0,2 mnkr. Ungbo uppvisar positiv budgetavvikelse
(+0,1). Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om +0,1 mnkr.
Vuxna: Vi har för närvarande 10 st aktuella placeringar; 8 externt samt
2st familjehemsplacerade (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade). Det är 1 färre externt placerad än föregående månad.
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Den genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt hög,
framförallt gällande externa placeringar. Avvikelsen är nu -1,9 mnkr (0,3
mnkr avser familjehemsplaceringar, 0,8 mnkr avser finansiering av
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för
perioden).
På Karlskrona behandlingshem är det 11 st inskrivna. Denna verksamhet
uppvisar f n ingen avvikelse. På Rosenbom är det 13 boende (19 platser
totalt). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 6 boende (8 platser
totalt).
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,4 mnkr för perioden. Utöver
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -2,8 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-4,5 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under maj månad
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 80 fler hushåll i
år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll är både bland
vuxna och ungdomar. Av totalt 863 hushåll var det 242 hushåll bland
ungdomarna som fick hjälp under maj. Ökningen hittills i år är 10,7 %
jämfört med snittet 2010( 9 % för ungdomar, 11 % vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den genomsnittliga
kostnaden för år 2010 (+2,4 %). I maj var den totala kostnaden för
utbetalningar 6,7 mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det en ökning med
ca 1,0 mnkr. Inflödet av ärenden har ökat något framförallt avseende
ungdomar. Utflödet är lågt, och antal ärenden är på en fortsatt hög nivå.
Övertagandet av hushåll som avslutat sin introduktion 2010 gjordes
redan i november/december 2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen.
Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut personer
i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock
fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk
bakgrund.
Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -9,0 Mnkr.

Individoch familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd

Budget
helår
2011
103,3
mnkr
66,9
mnkr

Prognos
helår
2011
106,3
mnkr
72,9
mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-3,0
mnkr
-6,0
mnkr
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Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-3,0 Mnkr
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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. Prognosen bygger på att inga ytterligare
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1, 2
mnkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande
har 2 mer externt placerad jämfört med snitt antal placerade föregående
år. Vi nyttjar vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till
fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare
då vi i år får full effekt avseende samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt
stödboende Rosenbom samt den länsövergripande beroendeenheten.
Dock har vi i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på
ADS. För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognosticerad budgetavvikelse är för närvarande -1,0 mnkr
avseende vuxna missbrukare.
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran
om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till individ- och
familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i februari, i samband med att beslut om internbudget för år 2011 togs, om överföring av
ram med 5,0 mnkr, därför försämras härmed prognosen för individ- och
familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna avvikelse hänförs framförallt till
personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga tjänster).
Förvaltningen beräknas i övrigt klara de besparingar som Socialnämnden
tog beslut om den 28 februari i samband med årets budget.
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Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 5 månaderna har i snitt legat på 6,5 mnkr
per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 4,2 mnkr mer än vad som totalt betalades
ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att vända under
senare delen av året. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på
ca 6,2 mnkr resten av året.
Övrigt
I snitt antal hushåll t o m maj 2011 med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll t o m maj 2010 med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll 2010 med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd budget:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd juni 2010-maj 2011:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2009:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006:
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2004:

832 hushåll
752 hushåll
752 hushåll
734 hushåll
72 854 tkr
68 618 tkr
61 588 tkr
46 255 tkr
38 934 tkr
39 721 tkr

Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade
investeringar t o m maj uppgår till 54 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Utfall jan-maj
Budget
investeringar 2011
2011
200 tkr
54 tkr

Prognos
2011

Avvikelse budgetprognos

200 tkr

+-0

Måluppfyllelserapportering
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-05-23 upprättad budgetuppföljning per 30 april
som utvisade en budgetavvikelse om -4,4 Mnkr.
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Björn Fries (S) förslog att ordförande får i uppdrag att kontakta kommunstyrelsen.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2011.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
att ordförande får i uppdrag att ta kontakt med kommunstyrelsen
______
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Kopia till

Dnr:

CR
Länsstyrelsen
Carolina Olsson

§ 85
Slutrapport angående stödboende Rosenbom.
Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion hyr en del av en fastighet,
innehållande 20 mindre lägenheter samt personalutrymmen. Stödboendet
Rosebom tar emot vuxna hemlösa personer som söker bistånd enligt
Socialtjänstlagen vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion
och/eller Ekonomisektionen. Vistelsen kan omfatta allt från en natt till en
längre tidsperiod i avvaktan på eget boende.
Alkohol- och drogsektionen har möjlighet att erbjuda personer som
saknar boende ett tillfälligt boende utan krav på nykterhet/drogfrihet. För
personer som är i behov av vård och behandling för sina missbruksproblem men där hemlösheten blir ett hinder för rehabilitering kan boendet bli
aktuellt i anslutning till olika former av missbruksvård.
Ekonomisektionen kommer i kontakt med hemlösa personer som söker
försörjningsstöd till boende där det enda alternativet tidigare var boende
på hotell. Dessa personer lever i de allra flesta fall med missbruksproblem
och/eller psykisk och fysisk ohälsa.
Handikappförvaltningen hyr ett av rummen för att kunna erbjuda en akut
boendelösning.
Socialtjänsten ska enligt regeringens nationella handlingsplan mot hemlöshet bland annat arbeta mot målen att alla hemlösa ska få tak över
huvudet och erbjudas stöd utifrån sina individuella behov och att antalet
personer inskrivna på institutioner som inte har ordnat boende inför
utskrivning ska minska. I och med öppnandet av stödboendet Rosenbom
ges personer boende i Karlskrona kommun denna möjlighet.
Den första rent faktiska effekten är att from 1/3 2010 tom 1/3 2011 har 68
personer, 55 män och 13 kvinnor har fått en temporär bostad via Rosenbom. Detta har genererat 4152 boendedygn. Sekundära positiva effekter
är att personalen som jobbar på Rosenbom ser att en del personerna som
bor på Rosenbom lugnar ner sig i sitt missbruk. Rosenbom skapar även
rutiner för de boende, bl.a. genom att väcka och erbjuda frukost mellan 910.

16

20 juni 2011

Av de 68 personerna som bott på Rosenbom under året så kan vi konstatera att 23 stycken gick vidare till eget boende, 14 stycken gick in i
någon form av behandling, en är avliden och tre stycken avtjänar
fängelsestraff.
Socialnämndens beslut
att ta information avseende slutrapporten angående Stödboendet
Rosenbom till protokollet
att förklara paragrafen omedelbart justerad
_____
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Kopia till
KLF

§ 86
Årsredovisning för donationsfond 2010
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för
donationsfonden:
 Familjen Westrings donationsfond

Socialnämndens beslut
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfond.
_____
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§ 87
Ordförande önskar alla en trevlig sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 22 augusti
2011
§ 96
§ 97
§ 98

Öppna frågor
Budgetuppföljning juli 2011
Yttrande avseende ”Ungdomspolitiskt program för Karlskrona
kommun”
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Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Måndagen den 22 augusti kl 14.50-15.40, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Ingrid Trossmark (S)
Simon Gruvström (SD)

Yivesa Mujaj (M)
Lena Hjort (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare

Björn Olsson (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 96-98

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson (C)

Justerare

________________________
Björn Olsson (S)

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

2011 anslagits på kommunens
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§ 96
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
_____
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Kopia till
CR
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Dnr: 2011.040.042

§ 97
Budgetuppföljning juli 2011
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
juli 2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 170,3 Mkr enligt
budgetläge 30 juni 2011.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 juli
2011 uppgår till 107,4 mnkr, och det budgeterade utfallet är 98,3
mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -9,1 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 juli
63,9 mnkr

Budget
31 juli
59,6 mnkr

Avvikelse
budget-utfall
-4,3 mnkr

43,5 mnkr

38,7 mnkr

-4,8 mnkr

Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-4,3 Mnkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger på samma nivå
som de senaste månaderna, antal externt placerade är fortfarande 11
st (År 2010 hade vi i genomsnitt 17 externt placerade). Kontot för HVB
barn och unga uppvisar f n en liten positiv budgetavvikelse. Familjoch ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse med +0,3 mnkr. Det beror på att vi har en positiv budgetavvikelse avseende familjehemsplaceringar, +0,2 mnkr. När det
gäller kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetavvikelse
med motsvarande belopp. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse
med -0,2 mnkr. Ungbo uppvisar positiv budgetavvikelse (+0,2).
Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om +0,2 mnkr.
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Vuxna: Vi har för närvarande 10 st aktuella placeringar; 9 externt samt
1st familjehemsplacerad (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade). Det är lika många placerade som de föregående två
månaderna. Den genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande
relativt hög, framförallt gällande externa placeringar. Kontot för HVB
vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -2,7 mnkr (inklusive
familjehemsplaceringar, 1,1 mnkr avser finansiering av stödboende,
beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden).
På Karlskrona behandlingshem är det fortfarande 11 st inskrivna.
Denna verksamhet uppvisar f n en mindre negativ avvikelse (-0,1
mnkr). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 8 boende (8 platser
totalt).
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,6 mnkr för perioden. Utöver
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -1,1 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-4,8 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under juli månad
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 93 fler hushåll i
år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll är både
bland vuxna och ungdomar.
Av totalt 862 hushåll var det 254 hushåll bland ungdomarna som fick
hjälp under juli. Ökningen hittills i år är 12,3% jämfört med snittet 2010
( 12,7% för ungdomar, 12,2% vuxna).
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den
genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+1,8 %). I juli var den totala
kostnaden för utbetalningar 6,5 mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det
en ökning med ca 0,8 mnkr. Inflödet av ärenden har minskat något
under månaden. Detta i kombination med att personer får lön för
sommarjobb kommer säkerligen att ge effekt, i form av minskade
utbetalningar, kanske redan i augusti. Övertagandet av hushåll som
avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i november/december
2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut
personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten
är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med
utländsk bakgrund.
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Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 beräknas till ca -9,0 Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår
2011
103,4 mnkr

Prognos
helår 2011
106,4 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-3,0 mnkr

66,9 mnkr

72,9 mnkr

-6,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-3,0 Mnkr
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och
planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej
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. Prognosen
bygger på att inga ytterligare ärenden tillkommer. Vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 1, 2 mnkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas
med motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för
närvarande har 2 mer externt placerad jämfört med snitt antal
placerade föregående år. Vi nyttjar f n inte vårt interna HVB-hem
Karlskrona behandlingshem till fullo. Våra externa vårdkostnader
förväntas att minska ytterligare då vi i år får full effekt avseende
samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt
den länsövergripande beroendeenheten. Dock har vi i nuläget ej full
finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den
positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande -1,0 mnkr avseende vuxna missbrukare.
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran
om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till individ- och
familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i februari, i
samband med att beslut om internbudget för år 2011 togs, om
överföring av ram med 5,0 mnkr, därför försämrades prognosen för
individ- och familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna prognos kvarstår.
Prognostiserad budgetavvikelse hänförs framförallt till personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga tjänster), -2,0 mnkr.
Förvaltningen beräknas i övrigt klara de besparingar som
Socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband med årets
budget.
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 Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 7 månaderna har i snitt legat på 6,5
mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders
period ligger utbetalningarna nu på ca 5,3 mnkr mer än vad som totalt
betalades ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att
vända under senare delen av året. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 6,2 mnkr resten av året.

Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr.
Redovisade investeringar t o m juli uppgår till 54 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
investeringar
2011
200 tkr

Utfall
jan-juli 2011

Prognos
2011

Avvikelse
budgetprognos

54 tkr

200 tkr

+-0

Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-06-20 upprättad budgetuppföljning
per 31 maj som utvisade en budgetavvikelse om -7,3 Mnkr.
Förvaltningens förslag till beslut
1.

att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2011.

2.

att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta
åtgärder för att minimera prognostiserat underskott.

Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkade följande tilläggs attsats:
3. att särredovisa personer som är i behov av ekonomiskt bistånd
på grund av ingen eller otillräcklig A-kassa/sjukersättning
m.m.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders
Lindfors tilläggs yrkande.
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Socialnämndens beslut
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2011.
2.

3.

att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta
åtgärder för att minimera prognostiserat underskott.

att särredovisa personer som är i behov av ekonomiskt bistånd
på grund av ingen eller otillräcklig A-kassa/sjukersättning
m.m
_____
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Kopia till

Dnr: 2011.129.750

CR
Idrott o fritidsförvaltningen

§ 98
Yttrande avseende ”Ungdomspolitiskt program för
Karlskrona kommun”
Avsikten med ett ungdomspolitiskt program är god. Barn och
ungdomars åsikter och behov glöms lätt bort om byråkratin har
sin vanliga gång inom en så stor verksamhet som en kommun.
Att därför påminnas om behovet att öppna upp våra verksamheter
och göra dem mer lättillgängliga och intressanta för alla i
kommunen, är viktigt. En sådan ansats görs också tydligt i det nu
aktuella programförslaget. Ett bra exempel på detta är att varje
nämnd får i uppdrag att själva upprätta handlingsplaner utifrån
programmet, som skall redovisas årligen.
Inledningsvis får sägas att socialnämnden saknar en närmare
precisering av vem som är en ungdom, och som programmet
därför ska rikta sig till. Att använda sig av definitionen ’barn’, d v s
någon upp till arton års ålder, blir i praktiken inte hållbart, då det
allra minst är rimligt att anse att ett program som avser
ungdomspolitik bör omfatta dem som går i gymnasiet eller på
andra sätt är engagerade/aktuella inom kommunala verksamheter
som uttryckligen riktar sig till ungdomar. Den kommunala
utvecklingsersättningen (KUE) är ett sådant exempel, och där är
åldersgränsen 25 år, en gräns som även i många andra
sammanhang, bl a EUs ’Nya insatser för Europas ungdomar’
samt propositionen ’Makt att bestämma – Rätt till välfärd’, är
vedertaget som uppskattning av när man övergår från att vara
ungdom till vuxen. En sådan precisering skulle kunna innebära en
igenkänningsmöjlighet för dem som programmet ska rikta sig till,
och ge en starkare känsla av att ’det här handlar om mig, detta
kan jag förvänta mig’ – en viktig faktor för att ett program ska bli
’levande’. Förklaringen av syftet med att ha ett ungdomspolitiskt
program bör därför breddas, enligt socialnämndens förmenande.
Nämnden fäster värde vid att en punkt om evidensbaserade
metoder mot ungdomsdrickande är med i programmet. Det är av
vikt att kommunen visar en kvalitetsvilja i detta arbete för att
bekämpa ungdomsdrickandet.
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Däremot saknar socialnämnden en punkt om att regelbundet
genomföra nogsamma drogvaneundersökningar med kontinuitet,
för att på ett effektivt sätt kunna följa upp och vidareutveckla våra
insatser för de ungdomar som befinner sig i en utsatt situation.
Socialnämnden har sedan 1998 genomfört en sådan enkät tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden, och behovet av dess fortsatta genomförande bör
fastslås i programmet.
I övrigt har socialnämnden inga särskilda synpunkter på hur
programmet är formulerat.
Sammanfattning
Socialnämnden har följande synpunkter:
 En definition av vem som anses vara ”ungdom” bör införas i
programmet, förslagsvis med en övre gräns vid 25 år.
 Förklaringen av syftet med att ha ett ungdomspolitiskt program
bör breddas, för att göra programmet mer levande, både för ungdomarna själva och de tjänstemän och verksamheter som ska
efterleva det.
 Det är värdefullt att en punkt om evidensbaserade metoder mot
ungdomsdrickande är med i programmet, för att kommunen visar
en kvalitetsvilja i arbetet för att bekämpa ungdomsdrickandet.
 Programmet bör betona vikten av att fortsätta att regelbundet
genomföra de nogsamma drogvaneundersökningar som socialnämnden, utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden
bedrivit med kontinuitet sedan 1998, för att på ett effektivt sätt
kunna följa upp och vidareutveckla vara insatser för de ungdomar
som befinner sig i en utsatt situation.
Socialnämndens beslut
att avge ovanstående som sitt remissyttrande avseende förslag till
Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 19
september 2011
§ 107
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Öppna frågor
Socialnämndens budgetuppföljning och delårsrapport
2011-08-31
Yttrande över slutbetänkandet, Alkoholservering på särskilda
boenden (SOU 2011:41)
Remiss angående förslag till social mångfaldsplan
Rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah
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Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 19 september kl 15.00-16.55, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C) §107- del av §110
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Marianne Widebrant § 111

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Bengt-Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Yivesa Mujaj (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Lena Hjort (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Lill Körling, controller
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Tore Svensson, planeringssekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare

Anna Månsson (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 107-111

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson (C)
§ 107- del av 110

Justerare

________________________
Anna Månsson (M)

________________________
Katarina Lindell
__________________
Jan-Anders Lindfors (S)
§ 110-111
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2011 anslagits på kommunens
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§ 107
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
_____

19 september 2011 5

Kopia till
CR
Annette Lirsjö
Bengt Nilsson

Dnr: 2011.040.042

§ 108
Socialnämndens budgetuppföljning och delårsrapport
2011-08-31
Socialnämndens nettoanslag för år 2011uppgår till 170,3 mnkr. Det
ekonomiska utfallet för 2011-08-31 uppvisar en budgetavvikelsen
om – 8,5 mnkr. Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg
uppgår till -3,6 mnkr och ekonomiskt bistånd till -4,9 mnkr.
Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott om totalt -9 mnkr
för verksamhetsåret 2011.
Till rapporten redovisades följande:
 Resultaträkning för perioden inkl prognos 2011.
 Verksamhetsmått
 Personaluppföljning

Förvaltningens förslag till beslut
att godkänna delårsrapporten för augusti 2011,
att överlämna delårsrapporten till revisionen.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar följande tilläggsattsats:
att meddela kommunstyrelsen och revisionen att socialnämnden, med
tanke på lagstiftningens krav på insatser för människor i utsatta
situationer, inte har möjlighet att göra ytterligare besparingar utöver de
besparingar som nämnden tidigare verkställt under året på 6 mnkr.
att meddela kommunstyrelsen att det är nödvändigt att socialnämnden
erhåller förstärkningar utöver beslutad ram, för att ge nämnden
realistiska förutsättningar att kunna hålla en budget i balans 2012.
Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors
(S) tilläggsyrkande.
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Socialnämnden beslutade således
att godkänna delårsrapporten för augusti 2011,
att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
att meddela kommunstyrelsen och revisionen att socialnämnden, med
tanke på lagstiftningens krav på insatser för människor i utsatta
situationer, inte har möjlighet att göra ytterligare besparingar utöver de
besparingar som nämnden tidigare verkställt under året på 6 mnkr.
att meddela kommunstyrelsen att det är nödvändigt att socialnämnden
erhåller förstärkningar utöver beslutad ram, för att ge nämnden
realistiska förutsättningar att kunna hålla en budget i balans 2012.
_____
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Kopia till

Dnr: 2011.108.760

CR
Socialdepartementet
KLF

§ 109
Yttrande över slutbetänkandet, Alkoholservering på särskilda
boenden (SOU 2011:41)
Anders Nordberg redovisade upprättat yttrande daterat den 29
augusti 2011.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har översänt Socialdepartementets förslag till
”Alkoholservering på särskilda boenden” till socialnämnden för
yttrande.
Utredningen föreslår att serveringe av alkoholhaltiga drycker till
de boenden och deras närstående ska tillåtas på sådana
särskilda boenden som tillhandahåller måltidsservice och att den
som bedriver alkoholservering på ett särskilt boende ska utöva
särskild kontroll, en s.k. egenkontroll över serveringen och att det
för egenkontrollen ska finnas ett för verksamheten lämpligt
program.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att socialnämnden ställer sig bakom utredningens förslag till
”alkoholservering på särskilda boenden” och att yttranden
avsänds till socialdepartementet.
_____
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Dnr: 2011.121.109

CR
KLF

§ 110
Remiss angående förslag till social mångfaldsplan
Tore Svensson redovisade upprättad remiss daterad den 31 augusti
2011.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Karlskrona gav i december 2010 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med andra berörda förvaltningar upprätta en mångfaldsplan för Karlskrona
kommun. Mångfaldsplanen ska gälla under perioden 2012- 2014.
Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut var den nya diskrimineringslag som infördes i Sverige från 2009 01 01. Lagen
skyddar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Mångfaldsplanen ska ersätta följande planer som i dag gäller för
kommunens verksamheter:
 Plan för etnisk mångfald 2009 - 2011
 Politiskt jämställdhetsprogram 2009 – 2011
 Jämställdhetsplan 2009 - 2011
 Handikappolitiskt program
Den övergripande mångfaldsplanen är avsedd att utgöra grunden för nämndernas och styrelsernas åtaganden. Efter att planen
har antagits av fullmäktige ska nämnder och styrelser upprätta
egna handlingsplaner med specifika mål och åtgärder för verksamheten.
Ett förslag till mångfaldsplan överlämnades till kommunstyrelsen
under våren 2011. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i juni att skicka ut förslaget till nämnder och styrelser på remiss.
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Förslag till mångfaldsplan
Den föreslagna mångfaldsplanen inleds med ett avsnitt om
internationella och nationella dokument av betydelse för
kommunens mångfaldsarbete. I avsnittet refereras regeringens
mål mot diskriminering, strategi för politiken angående funktionshinder, mål för jämställdhet samt mål för integration.
Den föreslagna planen anger fyra ledord som ska utgöra
kommunens värdegrund för social mångfald. De fyra ledorden är:
 Delaktighet
 Tolerans
 Öppenhet
 Respekt
Målgrupper för planen är förtroendevalda, anställda och medborgare.
Mångfaldsplanen ska vara styrande och vägledande för åtgärder
inom kommunens samtliga verksamheter. Planen ska peka ut
och påskynda angelägna åtgärder för att öka och införliva mångfaldsaspekten i den kommunala politiken.
Kommunens mångfaldsarbete ska utgå från följande målområden:
 Arbete och försörjning
 Boende
 Delaktighet och inflytande
 Den fria tiden
 Stöd och omsorg
 Utbildning
Inom varje målområde anges i den föreslagna planen ett antal
målsättningar för arbetet att öka mångfalden i kommunen.
Enligt socialnämndens uppfattning har det gjorts ett mycket
ambitiöst arbete för att ta fram en mångfaldsplan i kommunen.
Socialnämnden har inga invändningar mot de skrivningar som
finns i planen. Enligt nämndens uppfattning har planen goda
förutsättningar att fungera som en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet att åstadkomma ökad mångfald i kommunen.
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Enligt socialnämndens uppfattning bör dock mångfaldsplanen
kompletteras med mätbara mål.
Förvaltningens förslag till beslut
att

anta förslag till yttrande över förslaget till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014.

Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar att följande mening stryks under rubriken ”Boende” sid 12. ”Idag förekommer det att en person med
icke svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin
bostad, samt
att följande mening som lyder: ”syftet är att tidigt kunna påverka
barn och ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt samhälle” ändras under rubriken ”I Karlskrona vill vi” sidan 14 till
”syftet är att tidigt kunna påverka barn och ungdomars
attityder för att de ska lära sig att se mångfaldsperspektivet”.
I övrigt bifall.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar avslag på Ola Svenssons yrkande.
Bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Ola Svenssons yrkande och
Jan-Anders Lindfors avslags yrkande och fann Jan-Anders
Lindfors antaget.
Socialnämnden beslutade således
att

anta förslag till yttrande över förslaget till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014
_____
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Kopia till

Dnr:

CR

§ 111
Rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah
Tore Svensson redovisade upprättade rutiner daterad den 31
augusti 2011.
Bakgrund
Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL
och i Lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, som
reglerar skyldigheter för anställda och de som bedriver verksamhet
när det gäller missförhållande och risker för missförhållanden i
verksamheten. Förändringarna innebar att Lex Sarah utvidgades
till att gälla hela socialtjänstens verksamhet och i verksamheter
som ligger under SiS (Statens institutionsstyrelse).
Var och en som fullgör uppgifter inom bland annat socialtjänsten
är skyldig att rapportera om missförhållanden eller påtagliga risker
för missförhållanden till berörd nämnd. Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska också
snarast anmälas till Socialstyrelsen. Motsvarande lydelse införs i
LSS.
Syftet med lagändringen är att höja kvaliteten i verksamheterna
och att säkerställa att kvalitetsarbetet sker systematiskt. Den
anställdes personliga ansvar att medverka till kvalitetsförbättringar
tydliggörs.
Den nya lagstiftningen
Sol kap 14 § 3 lägger fast en skyldighet för vissa kategorier att
göra anmälningar om missförhållanden i verksamheten:
Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens
institutionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en
påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan
komma i fråga för, insatser inom verksamheten.
Rapporteringsskyldigheten fullgörs
1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som
bedriver verksamheten,
2. i verksamhet vid Statens institutionsstyrelse till ledningen, och
3. i övrigt till berörd socialnämnd. Lag (2010:429).
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Socialstyrelsen anger i SOSFS 2011: 5 de förhållanden som
rapporteringsskyldigheten gäller
3 § Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 §
SoL och 24 b § LSS, ska avses såväl utförda handlingar som
handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har
underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot
eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller
fysiska eller psykiska hälsa.
Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska
rapporteras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.
Socialstyrelsen anger också i sina föreskrifter vilka kategorier som
är skyldiga att anmäla missförhållanden:
1. anställd,
2. uppdragstagare,
3. praktikant eller motsvarande under utbildning, och
4. deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.
Av lagens förarbeten framgår att skyldigheten att rapportera missförhållanden endast avser yrkesverksamma uppdragstagare.
Familjhem och kontaktpersoner som inte har anställningsförhållande omfattas således ej av bestämmelserna.
Socialtjänstlagen 14 kap § 6 anger att missförhållanden ska åtgärdas så snart det är möjligt:
Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande,
ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan
dröjsmål
Allvarliga missförhållanden ska enligt Sol 14 kap 7 § anmälas till
socialstyrelsen.
Socialstyrelsen anger i SOSFS när anmälan till socialstyrelsen ska
göras (SOSFS kap 6 § 1):
Med allvarliga missförhållanden, som ska anmälas till Socialstyrelsen enligt 14 kap.
7 § SoL och 24 f § LSS, ska avses såväl utförda handlingar som
handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har
underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett allvarligt
hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv,
säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
Anmälningsskyldigheten till socialstyrelsen omfattar också påtagliga risker för ett allvarligt missförhållande.
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Rutiner
Den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten
eller inom LSS ska fastställa rutiner för hur ”skyldigheten att
rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och
risker för missförhållanden ska fullgöras”. (SOSFS kap 7 § 1).
Socialstyrelsen har i allmänna råd angett vad rutinerna bör innehålla. Enligt dessa bör nämnden ha rutiner för följande:







Information till rapporteringsskyldiga om skyldigheten att
rapportera
Hur och till vem rapportering ska göras
Att åtgärder vid behov vidtages omedelbart
Utredning av det som rapporterats
Anmälan till socialstyrelsen
Information till berörd personal och till enskilda

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottet förslag
1. att godkänna förslag till rutiner avseende bestämmelserna om
Lex Sarah
2. att delegera rätten att besluta om åtgärder efter rapport om
missförhållande enligt Lex Sarah (SoL 14 kap 6 §) till
socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå
3. att delegera rätten att besluta om anmälan till socialstyrelsen
om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah (SoL 14 kap 7 §)
till socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå
4. att anteckna till protokollet att rätten att besluta om åtgärder
efter rapport om missförhållande enligt Lex Sarah (SoL 14 kap
6 §) vidaredelegerats till planeringssekreteraren
5. att redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah ska göras i
samband med socialnämndens verksamhetsberättelse
6. att anmälningar enligt Lex Sara fortlöpande ska redovisas för
social nämnden.
_____

17 oktober 2011

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 oktober
2011
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126

§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131

Öppna frågor
Budgetuppföljning september 2011
Handlingsplan för restaurang El Mundo
Fortsatt tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens
ekonomisektion för åren 2012-2013
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge,
Finsam, för 2012
Ansökan om medel från samordningsförbundet i Blekinge,
Finsam, för projektanställning av Fritidsledare inom Krami,
Blekinge
Barnahus i Karlskrona kommun
Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU
2011:35)
Avtal med Ljungby kommun om konsumentvägledning
Motion från Christopher Larsson angående avtal om bosättning
av nya invandrare
Riktlinjer för ljud- och bildupptagning i socialförvaltningens lokaler

sid 4
sid 5
sid 11
sid 12
sid 16

sid 21
sid 24
sid 26
sid 28
sid 31
sid 32

1

17 oktober 2011

Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 17 oktober kl 14.45-16.40, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Ghaleb Zeaiter (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 121-131

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson (C)

Justerare

________________________
Sven Wallfors (M)

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

2011 anslagits på kommunens
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§ 121
Öppna frågor
Ordförande Ingrid Hermansson (C) gjorde en påminnelse om
förvaltningens julfest den 9 december 2011.
_____
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Kopia till
CR

Dnr: 2011.040.042

§ 122
Budgetuppföljning september 2011
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 30 september 2011.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med -3
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -6 mnkr avseende
ekonomiskt bistånd.
Prognosen bygger på att planeringen avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten att överskridas
med ca 0,65 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas minska samtidigt som det egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. Samsjuklighetsboendet på Ringö samt
stödboendet Rosenbom förväntas också ge effekt i år. Dock har
man i nuläget inte full finansiering gällande vårdkedjan på ADS.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten ej överskridas.
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för de senaste 9 månaderna har i snitt legat på 6,5 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg
år). Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna
nu på ca 7,6 mnkr mer än vad som totalt betalades ut föregående år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca
6,2 mnkr resten av året.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 170,3 mnkr
enligt budgetläge 30 september 2011.
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Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30
september 2011 uppgår till 135,8 mnkr, och det budgeterade utfallet är 125,7 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår
till -10,1 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
30 september
80,1
mnkr
55,7
mnkr

Budget
30 september
75,7 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-4,4 mnkr

50,0 mnkr

-5,7 mnkr

Utfallet per september kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-4,4 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar har ökat med 1 placering under månaden, antal externt placerade är nu 12 st (År 2010 hade vi igenomsnitt 17 externt placerade). Detta innebär att kontot för HVB barn
och unga f n uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse, -0,1
mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har
totalt sett en budgetavvikelse med +0,2 mnkr. Det beror på att vi
har en positiv budgetavvikelse avseende Ungbo, +0,2 mnkr. När
det gäller kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetavvikelse med -0,3 mnkr. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse
med -0,4 mnkr. Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om
+0,3 mnkr och familjehemskontot uppvisar en positiv budgetavvikelse om +0,1 mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 11 st aktuella externa placeringar; varav 1st
familjehemsplacerad (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade). Det är 2 fler placerade än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt hög, framförallt gällande externa placeringar. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -2,2 mnkr (inklusive familjehemsplaceringar 0,6 mnkr). 1,4 mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för
perioden.
På Karlskrona behandlingshem var det 7 st inskrivna. Det är 1
färre än vid föregående månadsslut. Denna verksamhet uppvisar
f n en mindre negativ avvikelse (-0,2 mnkr). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 8 boende (8 platser totalt). På stödboendet Rosenbom hade vi 15 boende.
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Övrigt:
Reserven påverkar positivt med 0,8 mnkr för perioden. Utöver
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -0,5
mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-5,7 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under september månad fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft
88 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal
hushåll är både bland vuxna och ungdomar. Av totalt 820 hushåll
var det 202 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under september, alltså en minskning med 30 hushåll jämfört med månaden
innan. Antal vuxna hushåll med bistånd har alltså ökat under
månaden. Den totala ökningen av antal hushåll är hittills i år
11,8 % jämfört med snittet 2010 (10,7 % för ungdomar, 12,2 %
vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 672 kr per
hushåll och månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+1,0 %).
I september var den totala kostnaden för utbetalningar 6,3 mnkr.
Jämfört med snittet 2010 är det en ökning med ca 0,6 mnkr.
Inflödet av ärenden är fortfarande är fortfarande högt.
Många avslag har gjorts under månaden, främst bland ungdomshushållen. Övertagandet av hushåll som avslutat sin introduktion
2010 gjordes redan i november/december 2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att
få ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning.
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och
personer med utländsk bakgrund.
Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -9,0 Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår
2011
103,4 mnkr

Prognos
helår
2011
106,4 mnkr

66,9 mnkr

72,9 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-3,0 mnkr
-6,0 mnkr
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Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-3,0 Mnkr
Barn och ungdomar:
Om antal ärenden minskar något och planeringen håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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. Prognosen bygger
på att inga ytterligare ärenden tillkommer. Vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten
att överskridas med motsvarande ca 1, 2 mnkr. Prognostiserad
budgetavvikelse är för närvarande +-0,0 mnkr avseende barn och
ungdomar.
Vuxna:
Avseende vuxna gäller samma förutsättningar, men vid varje
eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen
den, att vi för närvarande har 2 mer externt placerad jämfört med
snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n inte vårt interna
HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo, främst på grund av
att tvångsingripanden jämlikt LVM har ökat. På grund av ovanstående kommer de förväntade positiva effekterna av samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den
länsövergripande beroendeenheten att bli mindre. Dessutom har
vi i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS.
För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott
behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande -1,0
mnkr avseende vuxna missbrukare.
Övrigt:
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till
individ- och familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i
februari, i samband med att beslut om internbudget för år 2011
togs, om överföring av ram med 5,0 mnkr, därför försämrades
prognosen för individ- och familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna
prognos kvarstår. Prognostiserad budgetavvikelse hänförs framförallt till personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga
tjänster), -2,0 mnkr.
Förvaltningen beräknas i övrigt klara de besparingar som socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband med årets
budget, samt ytterligare besparingar beslutade av socialnämnden
den 26 april.
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 Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 9 månaderna har i snitt legat på
6,5 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 7,6 mnkr mer
än vad som totalt betalades ut föregående år. Prognosen baseras
på en genomsnittlig kostnad på ca 6,2 mnkr resten av året.
Övrigt, statistik
I snitt antal hushåll t o m september 2011 med
ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll t o m september 2010 med
ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll 2010med ekonomiskt bistånd:
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd
budget:

841 hushåll
746 hushåll
752 hushåll
734 hushåll

Åtgärdsplan
Socialnämnden tog den 28 februari 2011 beslut om besparingar om 3,6 mnkr, vilka är inarbetade i innevarande års budget. Då nämnden prognostiserade ett underskott om -4 mnkr
per 28 februari i år uppmanades socialförvaltningen att ta fram
ytterligare besparingsförslag. Den 26 april tog nämnden beslut
om besparingar om ytterligare 2,35 mnkr på helårsbasis. Beslut togs också att tillskriva kommunstyrelsen och revisionen.
Enligt socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra
ytterligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt
att leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det
förebyggande arbetet och nämndens målsättning att ge människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr.
Redovisade investeringar t o m september uppgår till 152 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall janinvesteringar september 2011
2011
200 tkr
152 tkr

Prognos
2011
200 tkr

Avvikelse
budgetprognos
+-0

Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-09-19 upprättad delårsbokslut
med budgetuppföljning per 31 augusti som utvisade en budgetavvikelse om -8,5 Mnkr.
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Socialnämndens beslut
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 30
september 2011.
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att
vidta åtgärder för att minimera prognostiserat
underskott.
_____
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Kopia till

Dnr: 2011.136.702

CR
Alkoholhandläggare
El Mundo

§ 123
Handlingsplan för restaurang El Mundo
Socialnämnden beslutade den 19 september 2011 § 99
att tilldela El Mundo AB en varning . Varningen villkorades med
att El Mundo AB skall till socialnämnden inlämna en handlingsplan senast den 10 oktober 2011 samt
att handlingsplanen skall visa på hur El Mundo AB skall
åstadkomma rutiner för att säkerställa inbetalningar till det
allmänna såsom skatter- och avgiftsinbetalningar samt
bokförings- och uppgiftsskyldigheter.
Anders Nordberg redovisade upprättad handlingsplan från El
Mundo AB daterad den 6 oktober 2011.

Socialnämndens beslut
att anta inkommen handlingsplan från El Mundo AB.
_____
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Kopia till

Dnr:2010.004.754

CR

§ 124
Fortsatt tillfällig personalförstärkning på Socialförvaltningens
ekonomisektion för åren 2012-2013
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att hantera det fortsatt
ökade behovet av ekonomiskt bistånd 2012-2013
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.
Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd och därmed ökade
kostnader har generellt ökat i hela landet de senaste åren.
Karlskrona kommun fick under 2009 ökade kostnader för utbetalning
av ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 2008. Behovet av
ekonomiskt bistånd har fortsatt ökat och antalet hushåll har ackumulerats under 2010 och 2011. Vi ser ingen vikande trend varför vi kan
befara en ytterligare upptrappning av antalet hushåll i inledningen av
2012.
Antalet hushåll i snitt per månad har från ökat från 530 till 844 under
perioden 2009-2011. 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 vidtas för att häva behovet av försörjningsstöd.
Förstärkning 2010 och 2011
4,0 socialsekreterare tillfördes som en tillfällig resursförstärkning
under 2010 med anledning av stor volymökning sedan november
2008. Resursförstärkningen fördelades 2,0 till ekonomi- och
mottagningsgruppen och 2,0 till jobbintro. Resursförstärkningen har
tillförts även under 2011 men fördelningen omprioriterades till 1,0
förstärkning 1:e socialsekreterare ekonomigruppen, 2,0
socialsekreterare ekonomigruppen samt 1,0 socialsekreterare
jobbintro.
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Åtgärder för klara av det fortsatt ökande behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Antalet hushåll har hittills under 2011 ackumulerat ytterligare. Antalet
arbetslösa personer med låg eller ingen ersättning utgör den största
enskilda ekonomiska orsaken till behov av ekonomiskt bistånd. Av
dessa är det en stor andel som står långt ifrån arbetsmarknaden då
det saknas utbildningsbakgrund och eller tidigare yrkeslivserfarenhet.
Många personer har stora individuella behov av stöd och förberedande rehabiliterande åtgärder för att kunna stå till arbetsmarknadens
förfogande. Utvecklingsarbete, för personer med behov av samordnad rehabilitering, planeras inom ramen för FINSAM inför kommande
verksamhetsår.
De stora verksamhetsvolymerna ställer stora krav på de direkt myndighetsutövande delarna i verksamheten. Det krävs en avsevärt förändrad situation på arbetsmarknaden och omfattande reformåtgärder
för att minska behovet av ekonomiskt bistånd framöver.
Ingenting tyder i nuläget på att antalet hushåll tenderar att minska.
Antalet nytillkomna hushåll är fortsatt fler än antalet som inte längre
har behov av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll exklusive flyktinghushåll kommer troligtvis åter att ackumulera med cirka 50 hushåll
redan i januari 2012 då många i gruppen flyktingar som avslutar sin
introduktion 2011 även fortsättningsvis kommer att vara i behov av
fortsatt ekonomiskt bistånd då de inte är självförsörjande. Denna
grupps behov av bistånd är då inte längre finansierad av den
statsbidragsschablon som utgår för flyktingar.
Behovet av långvarigt bistånd är tyvärr fortsatt högt. Detta parat med
inflödet av nya sökande gör att volymökningen har fortsatt under
2011. Inget tyder på någon snabb förändring av denna bild under
2012-2013. Volymökningen under 2009 medförde att arbetssituationen vid årsskiftet 2009/2010 var mycket ansträngd.
Volymökningarna fortsatte under 2010, och nu även under 2011.
Arbetet i verksamheten på ekonomisektionen hanterats med stor
ansträngning trots den förstärkning som medgavs utifrån förutsättningarna åren innan. Övergången av flyktingar som avslutar sin
introduktion förvärrar den rådande arbetssituationen. Det är generellt
sett, utan risk för konsekvenser, inte möjligt att på enskild handläggarnivå kräva en högre belastning än vad nu är. För att hantera
det ökade behovet, klara verksamhetsmålen och behålla kvaliteten
samt framför allt inte försämra arbetsmiljön på ekonomisektionen så
behövs en fortsatt förstärkning av en 1:e socialsekreterare samt
fortsatt förstärkning av tre socialsekreterare.
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Myndighetskraven ökar i takt med volymökningen och 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 fortsatt särskilda åtgärder då gruppen har ökat i
volym under 2011 och även består av många individer med komplex
problematik. Dessa ungdomar behöver förstärkt stöd i sin sociala
utveckling för att kunna leva ett själständigt liv och försörja sig själva.
I gruppen vuxna över 25 år ses fortsatt ökningar av antal hushåll/personer med behov av ekonomiskt bistånd. Mycket långvarigt biståndsbehov för många i denna grupp blir följden om vi inte satsar i denna
del av verksamheten. Generellt för hela verksamheten gäller att
tillgänglighet, väntetider, säkerhet, utrednings- och beslutshantering
inte fungerar på ett kvalitativt önskvärt sätt om vi har för stor arbetsbörda på tjänsterna.
Verksamheten har behov av stabilitet och kontinuitet på personalsidan. Då utvecklingen i nuläget ser negativ ut när det gäller fortsatt
behov av ekonomiskt bistånd finns stort behov av att trygga arbetsförutsättningarna under de kommande två åren för att få en grundläggande stabilitet i arbetsgrupperna varför förstärkningen föreslås
gälla för de kommande två åren 2012-2013.
 1:e socialsekreterare tillförs till ekonomigruppen under 2012-2013.
Behov av permanent förstärkning i denna del utreds under 2012
inför kommande budgetarbete.
 3,0 fortsatt tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs under 20122013. 2,0 tillförs ekonomigruppen och 1,0 tillförs jobbintro.
Förstärkningen utvärderas under året.
 De socialsekreterare som tillkommer tilldelas arbetsuppgifter som
avlastar verksamheten på bästa sätt för att klara uppsatta mål.
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Socialförvaltningens förslag till beslut
1. att under perioden 2012-01-01 – 2013-12-31 fortsatt tillföra
ekonomisektionen 4,0 tillfälliga tjänster med fördelningen
1,0 1:e socialsekreterare och 2,0 socialsekreterare med
placering till ekonomigruppen samt 1,0 socialsekreterare
med placering på jobbintro.
2. att kostnaden 2 000 tkr för 4,0 tillfälliga tjänster belastar
kontot för ekonomiskt bistånd 750.
3. att föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens internbudget för 2012 och 2013
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) samt Anna Månsson yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
1. att under perioden 2012-01-01 – 2013-12-31 fortsatt tillföra
ekonomisektionen 4,0 tillfälliga tjänster med fördelningen
1,0 1:e socialsekreterare och 2,0 socialsekreterare med
placering till ekonomigruppen samt 1,0 socialsekreterare
med placering på jobbintro.
2. att kostnaden 2 000 tkr för 4,0 tillfälliga tjänster belastar kontot
för ekonomiskt bistånd 750.
3. att föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens internbudget för 2012 och 2013
_____
Reservation
Ann-Christin Karlsson (FP) reserverar sig till 2:a attsatsen
angående konto 750. Ann-Christin anser att pengarna skall tas från
konto 752.
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Dnr: 2008.028.106

CR
Finsam

§ 125
Ansökan om Projektmedel från Samordningsförbundet i
Blekinge, FINSAM, för 2012.
Margaretha Jansson redovisade upprättad ansökan daterad den 3
oktober 2011.
Uppgifter om projektet
Projektets namn: Rock i samverkan
Projektägare: Karlskrona kommun Socialförvaltningen
Bakgrund
En stor grupp unga mellan 18 -30 år och även i äldre åldersgrupper
har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. Många av
dessa bedöms inte omedelbart stå till arbetsmarknadens förfogande
och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd inför en arbetsmarknadsetablering. Gruppen återfinns
hos arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och inom de
kommunala verksamheter som har till uppgift att på olika sätt stödja
dessa personer. Inom och utom kommunal regi så finns det flera
verktyg/insatser som erbjuds den aktuella gruppen.
Karlskrona kommun har med handikappförvaltningen som projektägare genomfört projekt ROCK med FINSAM-medel under perioden
2009 - 2011. Till projektet har initialt två utvecklingsvägledare och
senare ytterligare en utvecklingsvägledare varit knutna. Genom
ROCK har det tillförts en resurs inom rehabiliteringsområdet och ett
verktyg för remitterande instanser att erbjuda personer med behov av
förberedande rehabiliteringsinsatser. Coachning individuellt och i
grupp, kartläggning och praktik i nära samverkan med FINSAMS
samverkansparter har varit det bärande innehållet i projektet.
Projektet har använt sig av kartläggningsmetoden ”supported
employment”. Uppföljning på individnivå har gjorts i rapporteringssystemet SUS i enlighet med vad som varit föreskrivet för projektet.
Projekt 2012
I kommande projekt vill vi vidga och fördjupa perspektivet på
samverkan och arenan för de resurser som används i arbetet med de
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
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Det finns flera resurser att tillgå som riktas till målgruppen inom de
olika myndigheternas ordinarie verksamheter och i olika projekt. Det
tillkommer och utvecklas ständigt nya verksamheter och metoder till
stöd och hjälp för individer i målgruppen med behov av samordnad
rehabilitering. Det finns en tendens till att skapa isolerade ”öar” av
insatser och det saknas kommunikation mellan och kunskap om
dessa olika insatser. Det är mycket personalbyten inom samtliga
myndigheter. Det är inte självklart att varje handläggare har färsk
kunskap om de olika insatser som kan erbjudas på individnivå. Det
behövs en gemensam verksamhetsnära arena för diskussion om
målgruppens behov, verksamheters innehåll, behov av och utveckling
av nya verktyg, framtagande av en rehabiliteringsguide och en
gemensam arena för kunskap och hjälp med matchning på individnivå. Att göra ”rätt från ruta ett” är enklare om det finns kunskap om
de möjligheter som finns och när det är rätt tillfälle på individnivå att
erbjuda en insatser. Vi vill med projektet utifrån individens bästa
använda de resurser som finns inom de olika verksamheterna på ett
professionellt och flexibelt sätt och sträva efter samverkan och
samarbete där vi på ett prestigelöst sätt ser helheter. Det behövs
ständig kunskapsutveckling inom området för att möta upp med rätt
insatser på individnivå. De insatser vi förfogar över och skapar bör
komplettera varandra för att på så sätt uppnå maximal synergieffekt.
Vi vill skapa ett kreativt team kring rehabiliteringsfrågor för målgruppen, en rehabiliteringsguide som uppgraderas i takt med att
insatsmenyn förändras och en koordinerad rehabiliteringskedja på
individnivå för alla i målgruppen med behov av samordnad
rehabilitering.
Syfte
Att i aktiv samverkan inom FINSAM Blekinge/Karlskrona erbjuda
professionellt samordnad förberedande arbetslivsinriktad
rehabilitering till personer, 18 år och uppåt som har behov av
samordnad rehabilitering. Prioritering görs av de yngre i målgruppen,
18-30 år. Arena för de förberedande rehabiliterande insatser som
erbjuds är de resurser som finns inom befintliga verksamheter för
målgruppen.
Målgrupp
Personer från 18 år och uppåt. Prioriterade i projektet är personer i
åldersgruppen 18-30 år. Den som remitteras till projektet ska stå i
beredskap att närma sig arbetsmarknaden men har behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser innan personen kan anses stå till
arbetsmarknadens förfogande.
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Målsättning
 ”Att ett lokalt ”kreativt rehabiliterande team” inom området förberedande rehabilitering skapas för diskussion, kunskap, metodutveckling och koordinering på individnivå.
 Att medverka till utbyte och kunskap om och emellan olika verksamheter inom den ”gemensamma arenan”
 Att göra rätt från ruta ett”. Att på ett professionellt och prestigelöst
sätt medverka till att det på individnivå görs rätt saker vid rätt
tillfälle
 Att implementera den kunskap/metod som projekt ROCK har tillfört
i den ordinarie kommunala verksamheten.
 Att synergi av samtliga befintliga resurser sker genom att använda
de resurser som finns att tillgå inom Karlskrona kommun skapa en
samordnad arena för förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering
till målgruppen med arbete/egen försörjning som långsiktigt mål.
 Att genomföra en kartläggning av målgruppens behov och skapa
en ”rehabiliteringsguide” av befintliga rehabiliteringsresurser.
 Att varje deltagare erbjuds förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering med en individanpassad plan.
 Att projektet har tillgång till 80 platser varav 50 är praktikplatser
och inskrivningstiden är upp till 6 månader. Vi beräknar att ha en
genomströmning på 120 personer under 2012.
 Att under projekttiden verka för implementering av det som tillförs
genom projektet.
 Att koordinera insatserna inom den befintliga gemensamma
arenan.
 Att 70 % vid utskrivning från projektet går till arbete/studier, skrivs
in vid arbetsförmedlingen för annan åtgärd.
Metod
 Att med en vidgad syn på arena erbjuda individanpassad
förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.
 En samordnare/teambyggare utvecklar ett kreativt team i
rehabiliteringsfrågor som utgör en arena för diskussion och
kunskap för att på individnivå ”göra rätt från ruta ett”
 Tre operativa koordinatorer arbetar på individnivå med ansvar för
att individanpassade insatser sker inom den befintliga arenan mot
huvudmålsättningen arbete mot egen försörjning.
 Målgruppen ska komma i åtnjutande av befintliga resurser på den
”gemensamma” arenan av insatser/verktyg som på individnivå
bedöms relevanta.
 Uppföljning görs 12 månader efter utskrivning från projektet.

18

17 oktober 2011

Genomförande:
Socialtjänsten, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen
kan aktualisera personer till projektet. Projektledaren och koordinatorerna tillsammans med berörda aktörer gör bedömning av inskrivning till projektet.
I samband med inskrivning görs en individuell plan tillsammans med
den sökande och remittenten som ska ligga till grund för det fortsatta
arbetet.
Inom projektet skall det finnas minst 50 praktikplatser.
Efter inskrivning genomförs den individuella planen i ett aktivt program inom de olika verksamheter som står till buds. Planen leds av
koordinatorerna.
Var tredje månad genomförs uppföljning/planering med deltagaren,
koordinatorn och remitterande tjänsteman/vårdgivare.
Inför utskrivning genomförs planeringsmöte med samma deltagare
som ovan. Vi detta möte upprättas en ny handlingsplan.
Styrgrupp
Styrgrupp för projektet utgörs av projektägaren, projektledare,
representanter från samtliga samverkansparter inom ramen för
FINSAM samt förbundschefen inom samordningsförbundet.
Tidsplan
Projektet pågår under perioden 2012-01-01 - 2012-12-31. Förnyad
ansökan om förlängning av projektet efter 2012 kan aktualiseras.
Uppföljning, utvärdering och redovisning
Skriftlig information och statistik om hur projektet utvecklas skall
lämnas kontinuerligt till FINSAM i Blekinge. Halvårsredovisning och
slutredovisning enligt upprättat uppdragsavtal.
Projektorganisation
Projektansvaret ligger under Socialförvaltningens ekonomisektion.
Sektionschefen har personalansvar för anställda i projektet och leder
och sammankallar styrgruppen. Projektledare är den
rehabiliteringssamordnare/teambyggare som utses för projektet. I
projektet finns utöver projketledaren 3,0 koordinatorstjänster.
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Budget
Projektledare/teambyggare
1,0
Koordinatorer 3,0
Praktikplatser
Drift
Hyra
Totalt

504 000
3 x 420 000
50 x 25 000

1 260 000
1 250 000
75 000
44 000
3 247 000

Socialnämndens beslut
att hos samordningförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om projektmedel med 3 247 000 till ovanstående projekt under perioden
2012-01-01--2012-12-31.
_____
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Dnr: 2011.054.701

CR
Finsam

§ 126
Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Blekinge,
Finsam, för projektanställning av Fritidsledare inom Krami
Blekinge
Vad är Krami Blekinge?
Krami är ett samarbetsprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen samt kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Övriga kommuner inom länet kan vid behov erhålla platser
via avrop.
Krami startade sin första verksamhet i Malmö 1980 och sedan
dess har flera Kramiverksamheter startat runt om i landet. Krami
har en riksorganisation som sörjer för att personalen får en gemensam utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Personalen har
också regelbunden handledning. Verksamheten är beprövad och
det finns också resultat som visar att denna form av projekt fungerar för den enskilde individen.
Krami Blekinge startade i slutet av 2011 och erbjuder personer
med ett kriminellt förflutet möjlighet att via ett vägledningsprogram
finna, få och behålla ett arbete eller en utbildning. Målet är också
att deltagarna ska leva ett laglydigt liv, vara självförsörjande och bli
aktiva i nya sociala sammanhang.
Krami vänder sig till män som är:
 i åldern 18-35 år (den övre åldersgränsen kan överstigas)
 folkbokförd i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn
 i behov av stöd för att finna, få och behålla ett arbete eller en
regelrätt utbildning
 aktuella inom kriminalvården, socialtjänsten och/eller Arbetsförmedlingen
 drogfria och har ett ordnat boende
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Deltagarna är ofta även aktuella inom vården och Försäkringskassan.
Sociala insatsgrupper
Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli
kriminella. Även ungdomar som behöver stöd och hjälp för att bryta
med kriminella nätverk ska kunna ingå. Karlskrona kommun är en
av tio kommuner som blivit utsedda att starta upp denna verksamhet.
Insatsen riktas mot kriminella ungdomar som behöver ett samordnat stöd från skola, socialtjänst och polis. Huvudansvarig i arbetet
är socialtjänsten.
Syftet med de sociala insatsgrupperna nationellt är att kommuner
och myndigheter, bland andra polisen, gemensamt ska identifiera
brottsaktiva ungdomar och sätta in sina gemensamma krafter för
att hindra att dessa blir vanekriminella.
Kramiverksamheten är en väsentlig del i denna insats.
Ansökan
Karlskrona kommun, Socialförvaltningen, ansöker inom ramen för
Krami Blekinge om stöd via Finsam för heltidsanställning av en
Fritidsledare i två år med start 2012-01-01.
I budgeten för Krami (se bilaga 2) finns inte täckning för en fritidsledartjänst, kostnaden för denna tjänst beräknas till 500 000 kr/år.
Syfte och mål
Kramikonceptet har som mål att deltagarna ska:
 Finna, få och behålla ett arbete


Leva ett laglydigt liv



Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang
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Syftet med att anställa en fritidsledare är att knyta en resurs till
Krami som kan jobba med deltagare såväl inom som utanför verksamhetens ordinarie öppettider.
Fritidsledaren ska:
 Informera, motivera och inspirera deltagarna att upptäcka och
delta i meningsfulla fritidsaktiviteter på kvällar och helger
 Ge deltagarna möjlighet att komma in i ett nytt socialt
sammanhang och motverka att de återfaller i brottslighet och
ev. drogproblematik
 Introducera deltagarna i olika fritidsaktiviteter och säkra upp att
de kommer igång och aktivt deltar i fritidsverksamheten
Målsättningen är att fritidsledaren ska bli ett värdefullt komplement
till övrig verksamhet och att anställningen, efter avslutad Finsamfinansiering, ska övergå till Kramis regi.
Socialförvaltningens förslag till beslut
att

hos samordningsförbundet Blekinge ansöka om projektmedel
till ovanstående projekt med sammanlagt 1 000 000 kr för
åren 2012-2013

Socialnämndens beslut
att

hos samordningsförbundet Blekinge ansöka om projektmedel
till ovanstående projekt med sammanlagt 1 000 000 kr för
åren 2012-2013
_____
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§ 127
Barnahus i Karlskrona kommun
Bakgrund
Socialnämnden tog i mars 2011 beslut om att inte ingå avtal med
övriga kommuner i länet för ett barnahus i Karlshamn utan istället
skulle socialförvaltningen i Karlskrona arbeta med att verkställa ett
barnahus i Karlskrona.
Innan sommaren lämnades en rapport om arbetet med ett barnahus i Karlskrona.
Aktuell situation
En arbetsgrupp har bildats bestående av representanter från
polisen, åklagare, BUP och socialtjänsten. Barnkliniken har varit
kallad och tagit del av minnesanteckningar men har inte haft möjlighet att närvara vid något av mötena. Arbetsgruppen har träffats vid
tre tillfällen och tillsammans gjort ett studiebesök på barnahuset i
Kristianstad.
Lokalen ”utsikt” kommer att användas till ett barnahus efter att några
mindre förändringar ska göras, bland annat ska rummen ljudisoleras. Polisen kommer att ansvara för den tekniska utrustningen samt
möblering av förhörsrum och medhörningsrum. Ett inbrottslarm ska
också installeras.
Arbetet med lokalerna kommer att påbörjas vecka 40 och beräk-nas
vara klart i början av november och därefter kan möbler och den
tekniska utrustningen komma på plats.
Arbetsgruppens bedömning är att ”barnahuset” i Karlskrona kan
börja användas från och med den 1 december 2011.
Till nästa möte kommer ett förslag till avtal att finnas.
Samrådsgruppens deltagare ska vara klara, dag för samråd ska
beslutas och en styrgrupp bildas.
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Socialförvaltningen kommer att ta ansvar för lägenheten och vara
samordnare utöver det som ingår i våra ordinarie arbetsuppgifter i
den här typen av ärenden. Polisen ansvarar utöver sina ordinarie
arbetsuppgifter för teknisk utrustning och möblering.
Den planering som är gjord är att samrådsgruppen ska ha en fast tid
en gång i veckan, finns inget ärende meddelar samordnaren att
samrådsgruppen inte behöver träffas. Vilken dag i veckan som
samrådsgruppen ska träffas kommer att bestämmas på nästa möte.
På samrådsmötet bestäms vem som ska göra vad, när det ska
göras och i vilken ordning. Samrådsgruppen bestämmer också om
ett förhör ska hållas vilka som då ska/bör finnas med i medhörningsrummet.
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden
att

inrätta ett barnahus enligt ovan med start 2011-12-01

att

verksamheten utvärderas hösten 2013

Yrkande
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) yrkar en ändring i attsats 2
enligt följande:
att verksamheten utvärderas hösten 2013, med en delrapport till
socialnämnden 2012.
Proposition
Ordförande ställde proposition på allmänna utskottets förslag i
attsats 2 och ändrings yrkandet i attsats 2 och fann ändrings
yrkandet antaget.
Socialnämnden beslutade således
att
att

inrätta ett barnahus enligt ovan med start 2011-12-01

verksamheten utvärderas hösten 2013, med en delrapport till
socialnämnden 2012.
_____
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Dnr: 2011.109.760

§ 128
Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU
2011:35)
Tore Svensson redovisade upprättat remissvar daterat den 10
oktober 2011.
Inledning
Regeringskansliet har som remiss till Karlskrona kommun översänt
betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU
2011:35). Betänkandet har överlämnats till socialnämnden.
Socialnämndens remissvar följer utredningens kapitelindelning.
Avslutningsvis gör socialnämnden en kommentar beträffande
spelberoende och spelmissbruk.
Utredningens uppdrag
Med målsättningen att skapa en kunskapsbaserad missbruks- och
beroendevård som utgår från den enskildes behov ska utredningen
se över bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
samt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lämna förslag till
förändringar. I uppdraget ingår att ta ställning till hur kommunernas
och landstingens ansvar för missbruks- och beroendevården kan
tydliggöras samt överväga behovet av förändringar av ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen. Utredningen ska även se
över hur ansvaret för tillnyktringsverksamhet enligt lagen (1976:516)
om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) bör
organiseras.
Tyngdpunkten i uppdraget är att:
 Förbättra individens tillgänglighet till rätt insats vid rätt tidpunkt.
 Tydliggöra kommunens och landstingets ansvar för centrala
länkar i vård- och stödprocessen, till exempel tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, behandling och stöd.
 Tydliggöra huvudmännens ansvar för olika målgrupper, till
exempel personer med riskabel konsumtion och personer med
samsjuklighet mellan missbruk eller beroende och psykisk
sjukdom.
 Överväga förändringar av den nuvarande ansvarsfördelningen
mellan de två huvudmännen.
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Belysa hur samverkan mellan de två huvudmännen å ena sidan
och staten genom Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse å den andra sidan kan utvecklas för att klienterna ska
kunna erbjudas en adekvat behandling
Föreslå hur insatser som bygger på vetenskap och beprövad
erfarenhet kan spridas till hela landet.
Utveckla samspelet mellan insatser med respektive utan samtycke i en sammanhållen vård- och stödprocess.
Analysera ansvaret för att planera och samordna vården samt
följa upp insatsernas effekter och effektivitet.

Socialnämndens beslut
att anta förslag till remissvar på betänkandet Bättre insatser vid
missbruk och beroende (SOU 2011:35)
_____
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Dnr: 2008.180.150
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Ljungby kommun

§ 129
Avtal med Ljungby kommun om konsumentvägledning
Tore Svensson redovisade upprättat ärende daterat den 27
september 2011.
Bakgrund
Karlskrona kommun ingår sedan 2009 i samverkan med 9 andra
kommuner om gemensam konsumentvägledning. Avtal har ingåtts
för perioden 2009 01 01 – 2011 12 31 med Ljungby kommun som
fungerar som värdkommun för samverkan med namnet Konsumet
Södra Småland. Ljungby kommun har översänt förslag till om fortsatt
samverkan 2012 01 01 – 2013 12 31.
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna.
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för
kommunal konsumentvägledning i Sverige. Den senaste redovisningen avser förhållandet 2010. Då hade 266 av landets 290
kommuner konsumentverksamhet i någon form. De kommuner som
saknar konsumentvägledning är av varierande storlek och finns i
olika delar av landet. Bland de större kommuner som inte har
konsumentvägledning finns ett antal kommuner i Stockholms län, t ex
Danderyd, Lidingö och Täby. Över hälften av de personer som bor i
en kommun utan konsumentvägledning bor i Stockholms län.
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara
konsumenternas intressen. Konsumentverkets roll i förhållande till
den kommunala konsumentverksamheten är att ge stöd till den verksamhet kommunerna vill bedriva samt att stimulera kommunerna att
utveckla verksamheten. Konsumentverket ger emellertid inte råd till
enskilda konsumenter. Istället hänvisar konsumentverket i dessa
ärenden till de kommunala konsumentvägledningarna.
Den kommunala konsumentvägledningen sammankopplas ofta med
budget- och skuldrådgivning. Konsumentverket har till uppgift, liksom
beträffande konsumentvägledare, att ge utbildning och stöd till
kommunala budget- och skuldrådgivare. Till skillnad från konsumentvägledning är budget- och skuldrådgivning en skyldighet för
kommunerna enligt lagen om skuldsanering.
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I skuldsaneringslagen från 2006 heter det att ”kommunen skall inom
ramen för social-tjänsten eller på annat sätt lämna råd och
anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer”
(Skuldsaneringslagen § 2).
Övervägande
Socialnämndens kostnad för samverkan med Konsument Södra
Småland uppgår 2010 till 162 000 kronor. Ljungby kommun har
föreslagit ett avtal som baseras på ökning av kostnaden med
25 %. Ökningen motiveras med att behovet av konsumentvägledning har varit större än vad förväntades då gällande avtalet ingicks
2008.
Kostnaden för verksamheten vid Konsument Södra Småland fördelas mellan de kommuner som ingår i samverkan i förhållande till
innevånarantalet i kommunen.
Kostnaden för Karlskrona kommun 2012 enligt avtalsförslaget från
Ljungby kommun blir 208 104 kronor. Avgiften förändras årligen i
förhållande till konsumentprisindex.
Den kommunala konsumentverksamheten består i första hand av
enskild rådgivning och förebyggande verksamhet.
En vanlig uppfattning är att konsumentvägledning främst handlar om
information inför ett köp. Emellertid är det en mycket begränsad del
av den vägledning som ges av den kommunala vägledningen. Istället
handlar den vägledning som efterfrågas av den kommunala konsumentvägledningen till största del om tvister efter att ett köp har
genomförts. Enskilda konsumenter har inte fått den vara eller tjänst
som de förväntat sig eller menar att de inte gjort den beställning som
säljaren hävdar.
För kommunen finns det två alternativ till att ingå samverkan med
andra kommuner om konsumentvägledning. Ett alternativ är att
kommunen har egen anställd konsumentvägledare, vilket i nuvarande ekonomiska läge inte bedöms som realistiskt. Det andra
alternativet är att fatta beslut om att kommunen inte ska ha konsumentvägledning. Kommuninnevånarna går då miste om en service
som har stor betydelse för enskilda människor med behov av stöd i
rollen som konsumenter.
Socialförvaltningen har uppfattat att verksamheten vid konsument
Södra Småland fungerar mycket bra. Den personal som upprätthåller verksamheten är kompetent och engagerad. Genom att
Karlskrona kommun deltar i samverkan tillförsäkras kommunmedborgarna möjligheten till konsumentvägledning till en förhållandevis
låg kostnad till kommunen.
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Ljungby kommun föreslår ett avtal som innebär ökade kostnader för
kommunen med 25 % med motiveringen att behovet av vägledning
än vad som förväntas. Kostnaden är ändå betydligt lägre än vad det
skulle innebära att ha egen anställd personal.
Socialnämnden föreslås besluta att ingå avtal med Ljungby kommun
om gemensam konsumentvägledning under perioden
20 12 01 - 2013 12 31. Kostnaden för konsumentvägledning belastar
socialförvaltningens kansli på verksamhet 752.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets beslut
att

att

ingå avtal med Ljungby kommun om gemensam konsumentvägledning inom samarbetet Konsument södra Småland
under perioden 2012 01 01 – 2013 12 31

kostnaden ska belasta socialförvaltningens kansli på verksamhet 752
_____
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§ 130
Motion från Christopher Larsson angående avtal om bosättning
av nya invandrare
Tore Svensson redovisade upprättat svar på motion daterat den 27
september 2011.
Motion har inkommit från Christofer Larsson, Sverigedemokraterna,
”Motion om att säga upp avtalet med migrationsverket”. Motionen har
översänts till socialnämnden för beredning.
Christoffer Larsson föreslår att fullmäktige ska besluta att vid nästa
tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket om mottagande av
invandrare/flyktingar. Om det är möjligt föreslår Christoffer Larsson
att fullmäktige ska besluta att avbryta avtalet med Migrationsverket
omedelbart.
I motionen framhåller Larsson olika negativa konsekvenser som han
menar blir följden av invandring till Sverige.
Allmänna utskottet föreslår socialnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställde proposition på allmänna utskottets förslag och Ola
Svensson yrkande och fann allmänna utskottets förslag antaget
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
_____
Reservation
Ola Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet
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§ 131
Riktlinjer för ljud- och bildupptagning i socialförvaltningens
lokaler
Tore Svensson redovisade upprättade riktlinjer daterade den 11
oktober 2011.
Fråga har väckts om riktlinjer för ljud- och bildupptagning i socialförvaltningens lokaler. Det förekommer ibland önskemål från besökare att göra ljud- och bildupptagningar vid besök på förvaltningen,
varför det finns behov av riktlinjer.
Frågan gäller i huvudsak två situationer, dels ljud- och bildupptagning i samband med besök i tjänsterum eller samtalsrum och dels
upptagning i övriga utrymmen, exempelvis väntrum.
Justitieombudsmannen har yttrat sig om en stadsdelsförvaltnings rätt
att göra inskränkningar beträffande enskildas möjlighet att göra bildoch ljudupptagningar i förvaltningens lokaler (JO 2007- 1418).
Socialförvaltningen menar att ljud- och bildupptagning inte ska ske i
utrymmen där enskildas personliga integritet kan påverkas negativt,
t ex i väntrum.
Utgångspunkten bör vara att besökare ska kunna göra ljudupptagningar av samtal för att få möjlighet att dokumentera dessa.
I vissa fall bör det emellertid finnas möjlighet att neka den enskilde att
göra ljudupptagningar från samtal eller del av samtal. Det kan gälla
följande situationer.
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande någon person som
själv inte närvarar ska avhandlas vid samtalet
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande barn eller någon
annan som inte själv kan göra en fullständig menbedömning
av ljudupptagningen ska avhandlas vid samtalet
- När det finns fog för antagandet att materialet kan komma att
användas på ett provokativt eller för tjänstemannen förlöjligande sätt
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När det gäller bildupptagning vid samtal bör den enskilde tjänstemannen med hänsyn till den personliga integriteten ha rätt att motsätta sig att bli filmad.
Sammanfattningsvis föreslås följande riktlinjer för ljud- och bildupptagning i socialförvaltningens lokaler:
Ljud- och bildupptagning är ej tillåtet i väntrum och andra allmänna
utrymmen där besökare vistas.
En besökare ska ha möjlighet att göra ljudupptagningar av samtal vid
besök med följande inskränkningar
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande någon person som själv
inte närvarar ska avhandlas vid samtalet
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande barn eller någon annan
som inte själv kan göra en fullständig menbedömning av ljudupptagningen ska avhandlas vid samtalet
- När det finns fog för antagandet att materialet kan komma att användas på ett provokativt eller för tjänstemannen förlöjligande sätt
Personal vid socialförvaltningen har rätt att motsätta sig att bli filmad
vid samtal.
Socialnämndens beslut
att

godkänna socialförvaltningens riktlinjer för ljud- och bildupptagningar i förvaltningens lokaler.
_____
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Karlskrona kommun
Avtal om granskning av socialförvaltningens alkohol- och drogsektion
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Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 21 november kl 14.45-15.15, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Ghaleb Zeaiter (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare

Ola Svensson (SD)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 140-146

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson (C)

Justerare

________________________
Ola Svensson (SD)

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

2011 anslagits på kommunens
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§ 140
Öppna frågor
Inga frågor ställdes
_____
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Dnr: 2011.040.042

§ 141
Budgetuppföljning oktober 2011
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 31 oktober 2011.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med -4,5
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -6 mnkr avseende
ekonomiskt bistånd.
Prognosen bygger på att planeringen avseende vuxna missbrukare
håller. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av vuxna
missbrukare kommer budgeten att överskridas med ca 0,65 mnkr.
De externa vårdkostnaderna förväntas minska samtidigt som det
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo.
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom
förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full
finansiering gällande vårdkedjan på ADS. Prognostiserad avvikelse
är -2,5 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden fortsätter att
ligga på nuvarande nivå och planeringen håller fullt ut avseende
placeringar, beräknas budgeten ej överskridas.
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för de senaste 10 månaderna har i snitt legat på 6,4 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år).
Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på
ca 7,6 mnkr mer än vad som totalt betalades ut föregående år.
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 6,2 mnkr
resten av året.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 170,3 mnkr enligt
budgetläge 31 oktober 2011.
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Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31
oktober 2011 uppgår till 152,6 mnkr, och det budgeterade utfallet är
139,6 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -13,0
mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 oktober

Budget
31 oktober

91,3 mnkr

84,1 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-7,2 mnkr

61,4 mnkr

55,6 mnkr

-5,8 mnkr

Utfallet per oktober kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-7,2 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar har ökat med 4 placeringar under
månaden, antal externt placerade är nu 16 st (År 2010 hade vi i
genomsnitt 17 externt placerade). Detta innebär att kontot för HVB
barn och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,6
mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har
totalt sett en budgetavvikelse med -0,4 mnkr. Det beror på att vi har
en positiv budgetavvikelse avseende Ungbo, +0,2 mnkr. När det
gäller kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetavvikelse
med -0,4 mnkr. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse med -0,6
mnkr. Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om +0,3 mnkr
och familjehemskontot uppvisar en positiv budgetavvikelse om +0,1
mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 7 st aktuella externa placeringar. (År 2010
hade vi i genomsnitt 8 externt placerade). Det är 4 färre placerade
än föregående månad. Den genomsnittliga dygnskostnaden är
fortfarande relativt hög, framförallt gällande externa placeringar.
Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -3,2
mnkr (inklusive familjehemsplaceringar 0,6 mnkr). 1,5 mnkr avser
finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden.
På Karlskrona behandlingshem var det 9 st inskrivna. Det är 2 fler
än vid föregående månadsslut. Denna verksamhet uppvisar f n en
mindre negativ avvikelse (-0,2 mnkr). På samsjuklighetsboendet på
Ringö har vi 8 boende (8 platser totalt). På stödboendet Rosenbom
hade vi 15 boende.
Övrigt:
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -1,2 mnkr.
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 Ekonomiskt bistånd
-5,8 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under oktober
månad fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 86
fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal
hushåll är både bland vuxna och ungdomar.
Av totalt 809 hushåll var det 219 hushåll bland ungdomarna som
fick hjälp under oktober, alltså en ökning med 17 hushåll jämfört
med månaden innan. Antal vuxna hushåll med bistånd har minskat
under månaden jämfört med månaden innan. Den totala ökningen
av antal hushåll är hittills i år 11,4 % jämfört med snittet 2010
( 10,1 % för ungdomar, 11,9 % vuxna).
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 656 kr per hushåll och
månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 2010
(+1,0 %). I oktober var den totala kostnaden för utbetalningar 6,1
mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det en ökning med ca 0,4 mnkr.
Inflödet av ärenden är fortfarande högt. Många avslag har gjorts
under månaden, främst bland ungdomshushållen. Övertagandet av
hushåll som avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i november/december 2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få
ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning.
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och
personer med utländsk bakgrund.
Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -10,5
Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår 2011

Prognos
helår 2011

103,4 mnkr

107,9 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-4,5 mnkr

66,9 mnkr

72,9 mnkr

-6,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-4,5 Mnkr
Barn och ungdomar:
Om antal ärenden minskar något och planeringen håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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. Prognosen bygger på
att inga ytterligare ärenden tillkommer.
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Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1, 2 mnkr.
Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande +-0,0 mnkr
avseende barn och ungdomar.
Vuxna:
Avseende vuxna gäller samma förutsättningar, men vid varje
eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen
den, att vi i år har haft i snitt ca 2 mer externt placerade jämfört
med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n inte vårt
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo, främst på
grund av att tvångsingripanden jämlikt LVM har ökat. På grund av
ovanstående kommer de förväntade positiva effekterna av samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den
länsövergripande beroendeenheten att bli mindre. Dessutom har vi
i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS.
För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande -2,5 mnkr
avseende vuxna missbrukare
Övrigt:
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till
individ- och familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i
februari, i samband med att beslut om internbudget för år 2011
togs, om överföring av ram med 5,0 mnkr, därför försämrades
prognosen för individ- och familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna
prognos kvarstår. Prognostiserad budgetavvikelse hänförs framförallt till personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga
tjänster), -2,0 mnkr.
Förvaltningen beräknas i huvudsak i övrigt klara de besparingar
som Socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband med
årets budget, samt ytterligare besparingar beslutade av Socialnämnden den 26 april.
 Ekonomiskt bistånd
-6,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 10 månaderna har i snitt legat på
6,4 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 7,6 mnkr mer än
vad som totalt betalades ut föregående år. Prognosen baseras på
en genomsnittlig kostnad på ca 6,2 mnkr resten av året.
Nedanstående diagram visar hur utbetalningarna av ekonomiskt
bistånd varierar mellan månaderna, jämfört med tidigare år.
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Åtgärdsplan
Socialnämnden tog den 28 februari 2011 beslut om besparingar om
3,6 mnkr, vilka är inarbetade i innevarande års budget. Då nämnden prognostiserade ett underskott om -4 mnkr per 28 februari i år
uppmanades socialförvaltningen att ta fram ytterligare besparingsförslag. Den 26 april tog nämnden beslut om besparingar om ytterligare 2,35 mnkr på helårsbasis. Beslut togs också att tillskriva
kommunstyrelsen och revisionen.
Enligt Socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra
ytterligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att
leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggande arbetet och nämndens målsättning att ge människor i
utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr.
Redovisade investeringar t o m oktober uppgår till 152 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
investeringar
2011
200 tkr

Utfall janoktober 2011

Prognos
2011

152 tkr

200 tkr

Avvikelse
budgetprognos
+-0

Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-10-17 upprättad budgetuppföljning
per 30 september som utvisade en budgetavvikelse om -10,1 Mnkr.
Eva-Britt Norrman redovisade även personalnyckeltalen för mätperioden 10.12.01-11.09.30.
Socialnämndens beslut
1. att

anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober
2011.

2. 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 fördelning av socialnämndens reserv.
Socialnämndens
reserv
-1 033 000
Vht 752, Kansliet
Vht 755, HVB Barn och ungdom
Vht 756, HVB Vuxna

Justering
Budget

Utfall
2011-10-31

33 000
500 000
500 000

- 221 371
- 570 458
- 3 222 027

Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering.
_____
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Kopia till

Dnr: 2011.119.702

CR
Alkoholhandläggare
Stilo Snabb Mat

§ 143
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Stilo Snabb Mat, Tyska Bryggargården 6, 371 70 Karlskrona
Anders Nordberg redovisade upprättat ärende daterat den 22
september 2011.
Ärendet
Firma Carolina Jonsson har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt alkohollagens (2010:1622) 8 kap 2 § första stycket,
samt 8 kap 4 §, om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe samt bedriva cateringverksamhet för slutna sällskap. Sökta
serveringstider är året runt mellan kl. 11:00-01:00.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottet förslag
att avslå Firma Carolina Jonssons (810112-8927) ansökan om;
att stadigvarande servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan kl
11.00-01.00 i Restaurang Stilo Snabbmat, Karlskrona.
att stadigvarande bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap.
_____
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§ 144
Förslag till sammanträdesplan 2012
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan
för socialnämndens sammanträdestider 2012.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång
och sammanträdestider för allmänna utskottet.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2012.
_____
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Kopia till

Dnr: 2011.197.754

CR
KS

§ 145
Förslag till aktiva åtgärder riktat till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun
Bakgrund
Antalet personer/hushåll som söker och är beroende av ekonomiskt
bistånd har stadigt ökat sedan hösten 2009. Konjunkturläget med
hög arbetslöshet som följd är en huvudanledning till denna utveckling. Grupper som är särskilt utsatta är ungdomar mellan 18-25 år
och personer med utländsk bakgrund som saknar utbildningsbakgrund och har svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden.
Utvecklingen av utbetalning av det ekonomiska biståndet är fortsatt
negativt för de första månaderna 2011. Aktiva åtgärder krävs inom
Karlskrona kommun för att framåt dämpa utvecklingen av antal
hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning.
Förslag till aktiv kommunal åtgärd
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktat till arbetslösa. Arbetsmarknadsläget är
fortsatt besvärligt. Kommunen har ett stort antal arbetslösa personer med låg eller ingen ersättning från andra ersättningssystem
aktuella för ekonomiskt bistånd. Aktiva åtgärder riktat till gruppen
arbetslösa bidragstagare som står till arbetsmarknadens förfogande
prövas i andra kommuner. I nätverkskommunen Växjö pågår nu
framgångsrikt aktiv kommunal åtgärd i form av 300 kommunala
beredskapsarbeten riktade till aktuell målgrupp. Liknande åtgärd
skulle kunna arrangeras i Karlskrona kommun. Om nödvändiga
politiska beslut fattas är bedömningen den att arbetsmarknadsenheten tillsammans med socialförvaltningens ekonomisektion, i
nära samverkan med arbetsförmedlingen, kan ta ansvar för att, i ett
första skede, genomföra åtgärden av 20 kommunala beredskapsarbeten. Dessa anställningar skulle kunna göras med bidrag från
arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb. Nystartsjobb medges till
långtidsarbetslösa från 24 år.
Om dessa beredskapsanställningar ska ske med bidrag från arbetsförmedlingen är det därför inte möjligt att rikta denna åtgärd till personer i åldersgruppen 18 till 24 år.
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Syftet med denna åtgärd är att ge arbetstillfälle och möjlighet till
egen försörjning genom lön och att på så sätt dämpa behovet av
ekonomiskt bistånd. Ett beredskapsarbete ger en plattform för att
söka fortsatt arbete och förutsättningar till A-kassa vid eventuell
senare arbetslöshet. För att rusta 20 beredskapsarbeten i
kommunala verksamheter krävs politiska beslut om engagemang
från alla kommunala förvaltningar.
Vid denna typ av åtgärd blir det lämpligen socialförvaltningen, med
kunskap om målgruppen, som gör första urvalet av vilka som kan
bli aktuella för ett beredskapsarbete i denna form. För att få bästa
möjliga ekonomiska effekt av denna åtgärd bör dessa arbeten riktas
till dem som har små eller inga möjligheter att få ett arbete inom en
snar framtid.
Kommunala beredskapsarbeten
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så kallad
beredskapsanställning har beräknats utifrån en snittlön baserad på
befintliga likvärdiga anställningar. I beräkningen finns också ett
antagande om att samtliga personer är berättigade till bidrag från
arbetsförmedlingen via så kallade nystartsjobb.
Personerna kommer att anställas på arbetsmarknadsenheten som i
sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona
kommun. Arbetsmarknadsenheten kommer att behöva en person
anställd för att arbetet med dessa personer skall löpa väl. I det
arbetet ingår att hitta lämpliga platser inom kommunen, förhandla
dessa platser med respektive fackförbund, matcha individerna,
placera under prov (praktik) i fyra veckor, följa upp och om allt
löper väl, förhandla med AF och fackliga organisationer kring lön,
sköta eventuella omplaceringar vid behov, följa upp löpande,
vägleda till att söka jobb etc. Alla individer kommer att erbjudas att
delta löpande i verksamhetens vägledning och söka-jobb aktiviteter
som sker på Bubbetorps Gård.
Kostnaderna är baserade på 2011 års arbetsgivar- och sociala
avgifter.
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 17 200 kr
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad för kommunen vid full
kostnad utan bidrag för 20 beredskapsanställda, och nettokostnad
vid 20 beredskapsanställda med bidrag från af.
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Kostnad 1+11månader
2011/2012
Kostnad 20
beredskapsanställningar
utan bidrag
Kostnad matchare
Summa
Kostnad 20
beredskapsanställningar
med bidrag till alla
Kostnad matchare med
bidrag
Summa

2011-12-012011-12-31
526 320 kr

2012-01-012012-11-30
5 789 520 kr

41 670 kr
567 990 kr
310 320 kr

458 370 kr
6 247 890 kr
3 413 520 kr

17 977 kr

197 747 kr

328 297 kr

3 611 267 kr

Snittkostnaden för det ekonomiska biståndet per hushåll under ett
år uppgår till 93 600 kr om rätt till bistånd finns årets alla 12 månader. Kostnaden för det ekonomiska biståndet kommer med denna
aktiva åtgärd att beräknas att bli reducerat med 1 872 000 kr för en
12-månadersperiod år ett. Enligt denna beräkning blir hushåll som
omfattas av denna åtgärd självförsörjande. Personer som får ett
nystartsjobb blir vid medlemskap i A-kassa berättigad till ersättning
vid senare arbetslöshet om de har fullföljt sin anställning. Detta gör
att hushållet inte behöver hänvisas tillbaka till det ekonomiska
biståndet vid eventuell arbetslöshet när anställningen upphör.
Den totala kostnaden för åtgärden som helhet bör även reduceras
med de skatteintäkter som 20 beredskapsanställda genererar.
Kommunen kommer under år ett att ha extra kostnader för dessa
beredskapsarbeten i form av löner. Åtgärden är år två helt finansierad då dessa personer inte längre kommer att behöva ekonomiskt bistånd samt genom att kommunen tillförs skatteintäkter.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

hemställa om godkännande av kommunstyrelsen för projekt
”aktiva åtgärder riktat till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun” med 20 kommunala beredskapsarbeten

att

föreslå att kommunstyrelsen ger arbetsmarknadsenheten
och socialnämnden i uppdrag att arrangera åtgärder i
enlighet med ovanstående förslag.

att

föreslå att kommunstyrelsen ge nämnder och bolag i uppdrag
att tillsammans med arbetsmarknadsenheten ta fram 20
arbetsplatser till projektet

att

föreslå att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att

besluta att tillskjuta medel till projekt med aktiva åtgärder
riktat till 20 arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun
_____
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Kopia till

Dnr: 2010.272.001

§ 146
Avtal om granskning av socialförvaltningens alkohol- och
drogsektion.
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad den 14
november 2011.
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010 12 20 att en översyn av organisation, verksamhet och bemanning ska göras vid
socialförvaltningens alkohol- och drogsektion. I samband med beslutet om översyn utsågs en politisk styrgrupp bestående av fem
ledamöter från socialnämnden. Till projektledare utsågs Göran
Bohman och till projektsekreterare Tore Svensson.
Styrgruppen gav under våren 2011 socialchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att knyta extern kompetens till granskningen.
Socialchefen och undertecknad projektsekreterare har haft kontakt
med Linnéuniversitetet och med professor Bengt Svensson, Malmö
högskola.
Två socionomstuderande från Linnéuniversitet, vilka är i slutet av sin
utbildning, har knutits till projektet. Dessa ska i ett första steg göra
intervjuer med personer som haft kontakt med ADS angående tillgänglighet och bemötande. Resultatet av deras undersökning beräknas vara klart i slutet av januari 2012.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
1.att ge socialförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med professor
Bengt Svensson och sociolog Johan Nordgren beträffande
granskning av organisation, verksamhet och bemanning vid
socialförvaltningens alkohol- och drogsektion i enlighet med
projektplan
2.att granskningen ska göras utan att personer som medverkar i
granskningen anställs i kommunen
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Forts
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
3.att kostnaden för granskningen ska uppgå till högst 150 000
kronor
4.att kostnaden för granskningen ska belasta medel från socialnämndens reserv för 2012
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 12 december 2011
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160

Budgetuppföljning socialförvaltningen november 2011
Förslag till budget för 2012 samt planer för 2013-2014
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Telenor Arena, i en Medlemspub, Arenavägen 19, Karlskrona
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Telenor Arena, restaurang och Vip-bar, Arenavägen 19, Karlskrona
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Åhléns Café & Restaurang, Ronnebygatan 34, Karlskrona
Plan internkontroll 2012
Ordförandens julhälsning

sid
sid

4
9

sid 11
sid 15
sid 18
sid 21
sid 23
sid 24

12 december 2011

2

Tid och Plats

Måndagen den 12 december kl 14.30-16.50, Arenavägen 15
Ajournering 15.55-16.20 §156
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) jäv § 158
vice ordf
Jan-Anders Lindfors (S) jäv § 156-157
Ledamöter Björn Fries (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Ghaleb Zeaiter (S) § 156-157
Bengt-Göran Koffed (S)
Marianne Widebrant (C) § 158
Ghaleb Zeaiter (S)
Yivesa Mujaj (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Övriga
Justering:
Justerare

Ann-Christin Karlsson (FP)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 153-160

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson (C)

Justerare

________________________
Ann-Christin Karlsson (FP)

________________________
Katarina Lindell
____________________
Jan-Anders Lindfors (S)
§ 158

12 december 2011

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

2011 anslagits på kommunens
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Kopia till

Dnr: 2011.040.042

CR

§ 153
Budgetuppföljning socialförvaltningen november 2011
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 30 november 2011.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med -4,5
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -7 mnkr avseende
ekonomiskt bistånd.
Prognosen bygger på att planeringen avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av
vuxna missbrukare kommer budgeten att överskridas med ca 0,9
mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas minska samtidigt som
det egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo.
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom
förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full
finansiering gällande vårdkedjan på ADS. Prognostiserad avvikelse är -2,5 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med ca 1,1 mnkr. Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten ej överskridas.
Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för de senaste 11 månaderna har i snitt legat på 6,4 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år).
Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på
ca 8,3 mnkr mer än vad som totalt betalades ut föregående år.
Prognosen försämras med ytterligare 1 mnkr då utfallet blev större
än förväntat under november och förväntas fortsätta på denna nivå
under december.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 170,3 mnkr enligt
budgetläge 30 november 2011.
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Forts § 153
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30
november 2011 uppgår till 168,4 mnkr, och det budgeterade
utfallet är 155,7 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår
till -12,7 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
30 november
99,2
mnkr
69,2
mnkr

Budget
30 november
94,5
mnkr
61,2
mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-4,7 mnkr
-8,0 mnkr

Utfallet per november kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-4,7 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är fortfarande 16 st (År 2010 hade vi i
genomsnitt 17 externt placerade). I månadsskiftet november/december har dock flera nyplaceringar gjorts. Detta innebär att kontot för
HVB barn och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,3
mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt
sett en budgetavvikelse med -0,2 mnkr. Det beror på att vi har en
positiv budgetavvikelse avseende Ungbo, +0,2 mnkr. När det gäller
kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetavvikelse med 0,2 mnkr. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse med -0,4 mnkr.
Familjehemskontot uppvisar en positiv budgetavvikelse om +0,2
mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 8 st aktuella externa placeringar, varav 1
familjehemsplacerad. (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt
placerade). Det är 1 mer placerade än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt hög, framförallt gällande externa placeringar. Kontot för HVB vuxna uppvisar
en negativ budgetavvikelse på -1,7 mnkr (inklusive familjehemsplaceringar 0,6 mnkr). 1,7 mnkr avser finansiering av stödboende,
beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden.
På Karlskrona behandlingshem var det 13 st inskrivna. Det är 4 fler
än vid föregående månadsslut. Denna verksamhet uppvisar f n en
mindre negativ avvikelse (-0,1 mnkr). På samsjuklighetsboendet på
Ringö har vi 6 boende (8 platser totalt).
Övrigt:
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -1,8 mnkr.

12 december 2011

Forts § 153
 Ekonomiskt bistånd
-8,0 Mnkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under november
månad fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 87
fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal
hushåll är både bland vuxna och ungdomar. Av totalt 854 hushåll
var det 236 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under
november, alltså en ökning med 17 hushåll jämfört med månaden
innan. Antal vuxna hushåll med bistånd har också ökat under
månaden jämfört med månaden innan. Den totala ökningen av
antal hushåll är hittills i år 11,6% jämfört med snittet 2010 ( 10,4%
för ungdomar, 12,1% vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per
hushåll (7 634 kr per hushåll och månad) ligger något över den
genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+1,0 %). I november var den
totala kostnaden för utbetalningar 6,3 mnkr. Jämfört med snittet
2010 är det en ökning med ca 0,6 mnkr. Inflödet av ärenden är
fortfarande högt, framförallt gällande vuxna hushåll. Övertagandet
av hushåll som avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i
november/december 2010.
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få
ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning.
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och
personer med utländsk bakgrund.
Prognos över utfall för helår 2011
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -11,5
Mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget helår
2011

Prognos helår
2011

103,4 mnkr

107,9 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-4,5 mnkr

66,9 mnkr

73,9 mnkr

-7,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-4,5 Mnkr
Barn och ungdomar:
Om antal ärenden minskar något och planeringen håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten ej 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.
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Forts § 153
Prognosen bygger på att inga ytterligare ärenden tillkommer. Vid
varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1, 1 mnkr.
Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande +-0,0 mnkr
avseende barn och ungdomar.
Vuxna:
Avseende vuxna gäller samma förutsättningar, men vid varje
eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 0,9 mnkr. Här är situationen
den, att vi i år har haft i snitt ca 2 mer externt placerade jämfört
med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n inte vårt
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo, främst på
grund av att tvångsingripanden jämlikt LVM har ökat. På grund av
ovanstående kommer de förväntade positiva effekterna av samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt
den länsövergripande beroendeenheten att bli mindre. Dessutom
har vi i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på
ADS. För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott
behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande -2,5
mnkr avseende vuxna missbrukare
Övrigt:
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till
individ- och familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i
februari, i samband med att beslut om internbudget för år 2011
togs, om överföring av ram med 5,0 mnkr, därför försämrades
prognosen för individ- och familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna
prognos kvarstår. Prognostiserad budgetavvikelse hänförs framförallt till personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga
tjänster), -2,0 mnkr.
Förvaltningen beräknas i huvudsak i övrigt klara de besparingar
som Socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband
med årets budget, samt ytterligare besparingar beslutade av
socialnämnden den 26 april.
 Ekonomiskt bistånd
-7,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 11 månaderna har i snitt legat på
6,4 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 8,3 mnkr mer än
vad som totalt betalades ut föregående år. Prognosen baseras på
en genomsnittlig kostnad på ca 6,2 mnkr resten av året.
Nedanstående diagram visar hur utbetalningarna av ekonomiskt
bistånd varierar mellan månaderna, jämfört med tidigare år.
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Åtgärdsplan
Socialnämnden tog den 28 februari 2011 beslut om besparingar
om 3,6 mnkr, vilka är inarbetade i innevarande års budget. Då
nämnden prognostiserade ett underskott om -4 mnkr per 28
februari i år uppmanades socialförvaltningen att ta fram ytterligare
besparingsförslag. Den 26 april tog nämnden beslut om besparingar om ytterligare 2,35 mnkr på helårsbasis. Beslut togs också
att tillskriva kommunstyrelsen och revisionen. Enligt socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra ytterligare besparingar i
verksamheten om det ska vara möjligt att leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggande arbetet och
nämndens målsättning att ge människor i utsatta situationer stöd i
ett tidigt skede.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr.
Redovisade investeringar t o m november uppgår till 161 tkr.
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall janinvesteringar november 2011
2011
200 tkr
161 tkr

Prognos 2011

200 tkr

Avvikelse
budgetprognos
+-0

Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2011-11-21 upprättad budgetuppföljning per 31
oktober som utvisade en budgetavvikelse om -13,0 Mnkr.
Socialnämndens beslut
1. att

anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november
2011.

2. att

socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera prognostiserat underskott.

_____
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Kopia till

Dnr: 2011.040.042

CR

§ 154
Förslag till budget för 2012 samt planer för 2013-2014
Göran Bohman samt Lill Körling redovisade upprättat förslag
daterat den 6 december 2011.
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommunfullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 160,6
mnkr för år 2012, 150,5 mnkr för år 2013 och 145,5 mnkr för år
2014 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2011).
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 103,7 mnkr och
för Ekonomiskt bistånd 56,9 mnkr för år 2012.
Förvaltningens förslag till beslut
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2012 samt plan för
åren 2013 – 2014 samt
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudget för 2012
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S), Björn Fries (S), Nusreta Kurtanovic
Nilsson (S), Björn Olsson (S) samt Bengt-Göran Koffed (S) yrkar
följande tilläggs attsats:
att socialnämnden i sitt beslut angående internbudgeten uppmärksammar kommunstyrelsen på att socialnämnden utifrån given
budgetram ser stora hinder att uppnå satta mål för såväl
verksamheten som en ekonomi i balans.

Ordföranden fann att socialnämnden var överens om ovanstående
yrkande.
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Socialnämnden beslutade således
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2012 samt plan för
åren 2013 – 2014 samt
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudget för 2012 samt
att uppmärksamma kommunstyrelsen på att socialnämnden utifrån given
budgetram ser stora hinder att uppnå satta mål för såväl verksamheten som en ekonomi i balans.
_____
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Kopia till

Dnr: 2010.267.702

CR
Alkoholhandläggare

§ 155
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift avseende servering av alkohol och försäljning av
folköl
Anders Nordberg redovisade upprättat förslag daterat den 16
november 2011.
Bakgrund
Det är en uppgift för socialnämnden att utreda och besluta om
serveringstillstånd för restauranger i kommunen.
Avgifter tas ut genom en prövning av ansökan om serveringstillstånd s.k. ansökningsavgift, alternativt en ändring av befintligt
tillstånd. Ansökningsavgiften är inte en tillståndsavgift vilket betyder att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås
eller återtas.
För den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd för alkohol, samt för den som bedriver anmälningspliktig
servering av eller detaljhandel med folköl, tas en s.k. tillsynsavgift ut.
Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för
den årliga tillsynen, både med en fast tillsynsavgift och en rörlig
sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av
alkohol, som tillståndshavaren redovisar i den årliga restaurangrapporten.
För restauranger som får beslut om tillfälliga serveringstillstånd
ingår, tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.
Stöd för avgiftsuttag föreligger i alkohollagen 8 kap. 10 §.
Avgifternas storlek ska följa den så kallade självkostnadsprincipen, dvs. avgifterna som tas ut ska motsvara den kostnad
kommunen har för arbetet.
Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte
motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt fall. Regeringen
har i propositionen rekommenderat att avgifterna enligt alkohollagen beräknas efter schablon och inte efter exakt kostnad.
Självkostnadsprincipen innebär dock inte att avgiftsintäkterna
aldrig får överstiga kostnaderna.
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Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med
flera osäkra komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå
en fullständig överensstämmelse mellan kostnad och avgift. Ett
överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas
väsentligen överstiga den beräknade självkostnaden. För allt
avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen
av avgifter och kostnader måste vara försvarlig och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader som föranleds av den berörda verksamheten.
Den senaste översynen och förändring av avgifterna gjordes år
2008 och trädde i kraft 2009-01-01. Sedan dess har riksdagen
antagit en ny alkohollag som trädde i kraft 2011-01-01. I samband med detta gjordes en komplettering av nya avgifter, vilka
trädde i kraft 2011-01-27. Vid kommunfullmäktiges beslut, 201101-27 § 8, om komplettering av nya avgifter beslutade dessutom kommunfullmäktige, ”att socialnämnden får i uppdrag att
titta över taxorna och relevansen runt taxorna.”
Kommunernas arbete med tillstånd för och tillsyn av serveringstillstånd har de senaste åren fått många tillkommande arbetsuppgifter. Den ökade arbetsbelastningen kring åtgärdsärenden
har inte motsvarats av några ökade intäkter. På grund av detta
och ökade ambitioner när det gäller service och tillsyn behöver
nu en justering göras.
Förslag
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre
överensstämmelse mellan avgiften och den faktiska kostnaden.
När det gäller ansökningsavgifterna utjämnas vissa omotiverade
avgiftsskillnader.
En ansökan om ”stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten alt. slutna sällskap”, samt ”särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe”, höjs från 7 500 kr till 8 000 kr.
En ansökan om ”stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap” höjs från 7 500 kr till 8 500 kr.
”Stadigvarande ändring i gällande tillstånd” sänks från 4 200 kr
till 3 500 kr och ”tillfällig ändring i gällande tillstånd” sänks från
2 100 kr till 1 500 kr.
”Tillfälligt tillstånd till allmänheten – 1 dag” sänks från 4 500 kr
till 4 000 kr och för ”mer än 1 dag” sänks avgiften från 6 300 kr
till 6 000 kr. Samma förändring gäller för ”tillfälligt tillstånd för
provsmakning vid arrangemang – 1 dag” respektive ”mer än en
dag”, samt ”serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme
– 1 dag” respektive ”mer än en dag”.
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Vad avser avläggande av kunskapsprov i alkohollagen föreslås
att avgiften höjs från 1 000 kr till 1 500 kr per person och
oavsett antal provtillfällen för stadigvarande serveringstillstånd
och tillfälligt tillstånd till allmänheten. För tillfälligt tillstånd i slutet
sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd för provsmakning sänks avgiften från 1 000 kr till 750 kr per person och
oavsett antal provtillfällen.
I övrigt vad gäller ansökningsavgifter lämnas dessa oförändrade.
Avseende tillsynsavgifterna och avgiftsklasserna har dessa
förändrats för att bättre stämma överens med den faktiska
situationen. De tidigare tre lägsta avgiftsklasserna har blivit en
och en ny avgiftsklass för restauranger med alkoholomsättning
över 8 mkr har tillkommit.
Vidare har avgiftsklasserna med en årsomsättning om 1,0 mkr –
1, 5 mkr och 1,5 mkr – 2, 0 mkr blivit en avgiftsklass och
avgiftsklasserna 2,0 mkr - 2,5 mkr och 2,5 mkr – 3,0 mkr blivit
en avgiftsklass. Detta innebär att 15 avgiftsklasser har blivit 11.
För tillståndshavarna innebär detta en sänkning eller oförändrade avgifter för de med en alkoholomsättning från 50 000 kr –
1 000 000 kr och för de med en alkoholomsättning över
1 000 000 kr en höjning. Höjningen är måttlig för restauranger
med en alkoholomsättning från 1 000 000 kr till 5 000 000 och
kraftigare för restauranger med en alkoholomsättning över
5 000 000 kr. Detta motiveras med att det är betydligt dyrare att
bedriva tillsyn sent på natten, samt att det krävs mer arbete
med att granska att dessa restauranger lever upp till de riktlinjer
kommunfullmäktige beslutat ska gälla. Inom denna avgiftsklassen finns de pubar och nattklubbar som har en utvidgad
serveringstid till klockan 03:00.
Den fasta tillsynsavgiften, som är 800 kr, föreslås vara oförändrad jämfört med idag.
För socialnämnden blir förändringen av avgifterna och tillsynstaxan kostnadsneutral.
Tillstånds- och tillsynsverksamheten utvecklas fortlöpande, varför man redan nu kan konstatera att justeringar av avgifterna
kommer att bli nödvändiga i framtiden. Ett lämpligt intervall för
sådana förändringar kan vara 3 år. Det innebär att nästa översyn av avgifterna för serveringstillstånd bör ske 2014. På så sätt
kommer Socialnämnden att anpassa avgifterna efter den allmänna prisutvecklingen.
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Förvaltningens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag, om ovan förändring av ansökningsavgifter och
tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt
att socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att
fastställa förslaget och att de nya avgifterna ska träda i kraft
i samband med kommunfullmäktiges beslut.
Yrkande
Anna Månsson (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Komplettera ärendet med underlag på hur många tillfälliga
serveringstillstånd till slutna sällskap/allmänheten som beviljats
under 2010--2011.
Proposition
Ordförande ställde proposition på om ärendet skulle avgöras
idag eller återremitteras och fann att ärendet återremitterades .
Omröstning
Omröstning begärs. Följande voteringsproposition godkändes:
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som
stöder Anna Månssons (M) yrkande om återremiss röstar nej”.
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (S), Björn Fries (S), Nusreta
Kurtanovic Nilsson (S), Björn Olsson (S), Bengt-Göran Koffed
(S).
Nej röstade: Ingrid Hermansson (C), Anna Månsson (C), Sven
Wallfors (M), Ann-Christin Karlsson (FP) samt Sture Nilsson
(C).
Avstår: Ola Svensson (SD)
Socialnämnden har med 5 ja-röster och 5 nej-röster och en
ledamot som avstår, med ordförandes röst som utslagsröst,
beslutat att bifalla Anna Månssons (M) yrkande om återremiss.
Socialnämnden beslutar således
att återremittera ärendet.
_____
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Dnr: 2011.161.702

CR
Karlskrona Hockeyklubb

§ 156
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Telenor Arena, i en Medlemspub, Arenavägen 19, Karlskrona.
Jäv
Jan-Anders Lindfors (S) anmäler jäv och lämnar rummet.
Anders Nordberg redovisade upprättad utredning daterad den 14
november 2011.
Ärendet
Karlskrona hockeyklubb (KHK) har hos socialnämnden ansökt om
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om
att servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap
vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är mellan
den 1 augusti tom 30 april, i samband med 1-lagets seriematcher.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Serveringslokalen skall användas som servering av mat och
alkohol, starköl och andra jästa alkoholdrycker/cider, till medlemmar i Karlskrona ishockeyklubb. Enligt sökande kommer endast
med-lemmar som innehar medlemskap i föreningen och har uppnått en ålder av 18 år att äga tillträde till puben.
Enligt ansökan skall serveringen ske enbart i anslutning till A-lagets
matcher, 1 ½ timme före match och mellan periodpauserna. Puben
kommer att vara stängd under själva matchtiden. Cirka 19 matchtillfällen under säsongen.
KHK uppger i ansökan att man kommer att ha entrévärdar som
bl.a. kontrollerar medlemskap, ålder och nykterhet hos gästerna.
Mat kommer att serveras i form av enklare rätter, såsom kallskuret,
pannbiff, köttbullar, hamburgertallrik, nachotallrik och korv.
Remissyttranden
Polismyndigheten har följande att erinra i sitt yttrande;
”Polismyndigheten anser i princip att all servering av alkohol i
samband med idrott ej bör ske i lokaler där många ungdomar
vistas. Skall serveringstillstånd ändå ges, är det viktigt att en
åldersgräns på 18 år finns. Eventuellt serveringstillstånd bör
utvärderas och följas upp efter säsongen.
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Polismyndigheten anser vidare att minst en (1) förordnad ordningsvakt bör finnas i serveringslokalen under den tid serveringen
pågår.”
Skattemyndigheten meddelar att bolaget inte är registrerat för Fskatt eller momsregistrerat pga. av att man är en idell förening och
inte driver näringsverksamhet. Föreningen är registrerat som
arbetsgivare.
Mot bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar
registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget
av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan, förutom att
max 150 personer får vistas samtidigt i lokalen.
Förvaltningens förslag till beslut
att

servering av starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet
sällskap s.k. klubbtillstånd får ske i en medlemspub på Telenor
Arena, Karlskrona, med tidsbegränsad giltighet tom
2012-04-30.

att

efter det tidsbegränsade tillståndets utgång skall en utvärdering ske för en förnyad prövning och beslut om ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap.

att

servering av alkoholdrycker får endast ske i samband med Alagets matcher i ordinarie seriespel, eventuellt slutspel, playoff
eller kvalserie.

att

gällande serveringstid är 1 ½ timme före a-lagets match och
under periodpauserna. Dock senast 01:00 oavsett om match
fortfarande pågår.

att

minst en (1) ordningsvakt skall finnas på plats 1 timme före
match till 30 minuter efter serveringstidens utgång, då
servering sker i serveringslokalen söndag – torsdag samt
minst två ordningsvakter (2) fredag – lördag.

att

när servering av alkohol sker i medlemspuben, skall entrévärdar placeras vid serveringslokalens entré för att bl.a.
kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet samt 18 års
gränsen.
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Ajournering mellan kl 15.55 – 16.20
Yrkande
Ann-Christin Karlsson (FP), Ola Svensson (SD), Björn Fries (S),
Björn Olsson (S) samt Bengt-Göran Koffed (S) yrkar avslag på
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och
avslags yrkandet och fann avslags yrkandet antaget.
Socialnämnden beslutade således
att avslå förvaltningens förslag till beslut.
____
Motivering till beslutet
1. Vi upplever att de långsiktiga alkoholpolitiska effekterna är av
allvarlig art.
2. Det är mycket ungdomar och alkohol i idrottssammanhang –
dålig förebild. Strider mot kommunens policy.
3. Lokalen: Det är trångt och vid inträde skall alla passera
caféterian. De första 150 kommer in, resten får vända. Stor risk
för bråk o olägenheter för caféterians kunder. ”Skyltfönster” utåt
mot arenans entré.
4. Förutsättning för att ge tillstånd : Bättre lokal och öppet för allmänheten.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Jan-Anders Lindfors (S) i handläggningen av ärendet.
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Dnr: 2011.161.702

CR
Karlskrona Hockeyklubb

§ 157
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Telenor Arena, restaurang och Vip-bar, Arenavägen 19,
Karlskrona.
Jäv
Jan-Anders Lindfors (S) anmäler jäv och lämnar rummet.
Anders Nordberg redovisade upprättad utredning daterad den 12
september 2011.
Ärendet
Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har hos Socialnämnden ansökt
om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen
(2010:1622) om att stadigvarande servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap vid
ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året
runt, dagligen, mellan kl. 11:00 -01:00
Verksamhetens inriktning och omfattning
Serveringslokalerna på de båda våningarna skall användas till
konferensverksamhet, vilken vänder sig till slutna sällskap året
runt. Därutöver skall sökanden erbjuda sponsorer samt VIP
sällskap, före match och under periodpauserna servering och
umgänge med mat och dryck.
Sällskapen som servering skall ske till, konferensgäster, sponsorer eller VIP gäster är företrädesvis företag, föreningar,
födelsedagsfester och liknande.
Genom lokalerna får Arenan utökade möjligheter att anordna
olika konferens- och företagsevenemang, vilket Arenan idag
saknar.
Mat kommer att tillhandahållas gästerna genom dels catering
från annat restaurangkök, dels genom tillredd mat i det egna
köket.
Menyn består av en ala carte innehållande tre förrätter, tre
huvudrätter och tre desserter, därutöver en barmeny med
enklare rätter. Kalla bufféer och kallskuret kommer att serveras
vid beställning.
Alkoholdryckerna som kommer att erbjudas vid serveringen är
starköl och vin till maten samt avec till kaffet.
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Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är inte är registrerat för
F-skatt, eller momsregistrerat pga. av att föreningen inte driver
näringsverksamhet. Föreningen är registrerat som arbetsgivare.
Mot bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar
registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan men uppger
att max 150 personer får vistas samtidigt i lokalerna på våning 3
och 4.
Förvaltningens förslag till beslut
att

servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i särskilda lokaler på våning 3 och 4 i
Telenor Arena till slutet sällskap ett s.k. festvåningstillstånd
alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00.

att

när ishockeymatch eller andra evenemang pågår i arenan
och då alkohol serveras, skall entrévärdar placeras vid
konferens- respektive VIP lokalernas entréer för att bl.a.
kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet.

Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Ola Svenssons (SD) avslags
yrkande och förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag
antaget.
Omröstning
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes:
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar Ja. Den stöder Ola
Svenssons avslags yrkande röstar nej.”
Vid omröstning avgavs 6 ja-röster och 1 nej-röster. 4 avstod.
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Forts § 157
Ja röstade: Ingrid Hermansson (C), Anna Månsson (M), Sven
Wallfors (M), Ann-Christin Karlsson (FP), Sture Nilsson (C),
Ghaleb Zeaiter (S).
Nej röstade: Ola Svensson (SD)
Avstod: Björn Fries (S), Nusreta Kurtanovic Nilsson (S), Björn
Olsson (S), Bengt-Göran Koffed (S).
Socialnämnden beslutar således
att

servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i särskilda lokaler på våning 3 och 4 i
Telenor Arena till slutet sällskap ett s.k. festvåningstillstånd
alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00.

att

när ishockeymatch eller andra evenemang pågår i arenan
och då alkohol serveras, skall entrévärdar placeras vid
konferens- respektive VIP lokalernas entréer för att bl.a.
kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet.
_____
Reservation
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Jan-Anders Lindfors (S) i handläggningen av ärendet.
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Kopia till

Dnr: 2011.187.702

CR
Åhléns Café & Restaurang

§ 158
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Åhléns Café & Restaurang, Ronnebygatan 34, 371 35
Karlskrona.
Ingrid Hermansson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Lennart Nilsson redovisade upprättad utredning daterad den 4
november 2011.
Ärendet
Restaurang Bui AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att
stadigvarande servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är 11:00 – 01:00 alla dagar året runt.
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot
bolaget Restaurang Bui AB finns det från perioden 2008 – 2011,
14 st. betalningsuppmaningar hos Skatteverket. Samtliga
betalningsuppmaningar är reglerade. Restaurang Bui AB har i
dags datum inget underskott på skattekontot.
Mot bolaget Restaurang Grön AB där företrädarna ingår, finns
det 2 st betalningsuppmaningar under 2011, vilka båda är
reglerade. Bolaget har i dags datum en skuld till Skatteverket om
34 000 kr, samt en skuld till Kronofogdemyndigheten om 26 368
kr, totalt 60 368 kr.
Gällande de båda företrädarna Tho Bui och Thu Bui så har
dessa ett personligt underskott på skattekontot motsvarande 11 444 :- respektive - 75 118 :-.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
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Forts § 158

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

jämlikt 8 kap. 2 § avslå Åhléns Café och Restaurang
ansökan om stadigvarande servering av starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året
runt mellan 11.00 – 01.00.
_____
Jäv
På grund av jäv deltog inte Ingrid Hermansson (C) i handläggningen av
ärendet.

22

12 december 2011

23

§ 159
Plan internkontroll 2012
Kommunfullmäktige antog i maj 2009 riktlinjer för den interna
kontrollen i Karlskrona.
Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och
professionell ledning som all personal samverkan. Processen är
utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå
följande mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå ska ske i samband
med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens
revisorer.
Planen ska svara på:
- vad som ska kontrolleras (process) och vilken rutin i processen
(kontrollmoment)
- hur kontrollen görs (metod)
- när/hur ofta kontrollen ska utföras (frekvens)
- vem som ska utföra kontrollen (kontrollansvar) och vem som är
mottagare (rapportering)
Följande plan för internkontroll föreslås för 2012
Process
rutin/system
Redovisning av
enskilda ärenden
Akutboendet
Rosenbom

Kontrollmoment
Redovisning
socialnämnden
Handläggning;
intervjuer

Kontrollansvar
Socialchef

Frekvens
Löpande

Socialchef

2012

Utbetalningar
ekonomiskt bistånd
Riskhantering
Arbetsmiljö

Kontroll av
mottagare

Socialchef

2012

Dokumentens
aktualitet

Socialchef

2012

Socialnämndens beslut
att anta plan för internkontroll 2012.
_____

Metod
Ärenden
lottas
Granskning
av akter,
intervjuer
Stickprov
kvartalsvis
Komplett
inventering

Rapportering till
Socialnämnden
Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden
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§ 160
Ordförandens julhälsning
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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