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§ 9 
Aktiva åtgärder till egen försörjning med rätt ersättning 
 
Margaretha Jansson informerade om upprättat ärende daterat den 
10 januari 2012. 
 
Bakgrund: 
Under perioden 2003-2005 pågick projektet Resurshuset inom 
socialförvaltningens ekonomisektion. Projektet startade som en 
offensiv satsning för att bryta långvarigt bidragsberoende för 
personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Då det visade 
sig att många av dessa personer saknade arbetsförmåga 
gjordes, under denna projektperiod, cirka 80 ansökningar om 
sjukersättning till försäkringskassan. Under projekttiden ut-
arbetades en metod för att kartlägga arbetsförmåga och en 
arbetsmodell för att på ett framgångsrikt sätt bryta mycket 
långvarigt beroende av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och 
bidra till att personen får rätt ersättning för sin försörjning. 
”Resurshusmodellen” har efter 2005 implementerats i ordinarie 
verksamhet och en socialsekreterare inom sektionen har fram-
gångsrikt, men i liten omfattning, kunnat vara behjälplig med 
arbetet mot egen försörjning med rätt ersättning för personer 
som bedöms sakna arbetsförmåga. 
 
Aktuell situation: 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift 
att utreda och besluta om rätt till bistånd, att betala ut ekono-
miskt bistånd och att hjälpa personer så att de ska kunna klara 
sin försörjning med egna inkomster oberoende av ekonomiskt 
bistånd. Kommunens arbete med att uppnå huvudmålet egen 
försörjning är beroende av många samverkande faktorer. 
Karlskrona kommun har under senare delen av 2009 fram till 
2012 successivt ökat kostnaden för utbetalning av försörjnings-
stöd/ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har på samma sätt ökat 
från 530 i snitt per månad till 844 i snitt per månad under samma 
tidsperiod. Antalet personer/hushåll som söker och är beroende 
av ekonomiskt bistånd har stadigt ökat sedan hösten 2009.  
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Konjunkturläget med hög arbetslöshet som följd är en huvud-
anledning till denna utveckling. Utvecklingen av utbetalning av 
det ekonomiska biståndet är fortsatt negativt 2011. I december 
månad 2011 beviljades 1200 personer försörjningsstöd/ekono-
miskt bistånd.  
Orsaker till behov av ekonomiskt bistånd följs månadsvis upp i 
nationell statistik och på annat sätt i lokala uppföljningar.  
 
Det är nödvändigt med aktiva åtgärder på flera plan för att målet 
egen försörjning utan behov av försörjningsstödd/ekonomiskt 
bistånd. 
Ekonomisektionen arbetar nu i samverkan med aktiva åtgärder 
riktat till den stora gruppen arbetslösa med ingen eller låg ersätt-
ning och även till den grupp som har oklar arbetsförmåga och 
rehabiliteringsbehov av olika slag. För det stora flertalet av de 
personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd är det självfallet 
aktiva åtgärder riktat mot arbetsmarknaden som är aktuella för 
att uppnå målet egen försörjning utan behov av ekonomiskt 
bistånd.  
De personer som bedöms sakna arbetsförmåga har i de allra 
flesta fall prövats i olika åtgärder under lång tid och behovet av 
ekonomiskt bistånd har varit mycket långvarigt. Med mycket 
långvarigt menar vi här tre år eller längre. De flesta står mycket 
långt ifrån arbetsmarknaden och har sällan eller aldrig haft 
någon fast förankring på arbetsmarknaden. Problembilden är 
ofta av psykiatrisk karaktär i kombination med sociala svårig-
heter av olika slag. Det finns i dessa fall ofta ingen etablerad 
kontakt med sjukvården eller andra myndigheter. 
I nuläget bedöms ungefär 40 personer tillhöra gruppen som 
skulle kunna vara aktuella för annan ersättning för sin försörj-
ning. Denna grupp har efter 2005, då Resurshuset upphörde, 
åter ackumulerat i antal. Detta är personer som med all säkerhet 
riskerar att hamna i fortsatt mycket långvarigt behov av försörj-
ningsstöd om det inte ges utrymme för att aktivt arbeta för att rätt 
ersättning för försörjning beviljas.  
 
Räkneexempel; 
Kostnad ekonomiskt bistånd per år och person 90tkr x 40 
personer = 3600 tkr/år 
Kostnad ekonomiskt bistånd under tre år cirka 10800 tkr  
Arbetsprocessen med att utreda om det finns tillräckligt underlag 
för att göra en framställan till fk om sjukersättning för en person 
är omfattande och består av motivations- och förändrings-
process och en tydlig arbetsmodell med en omfattande kartlägg-
ning som har vuxit fram under flera år sedan Resurshuset.  
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Om det ges utrymme för den socialsekreterare som är kunnig på 
område att aktivt arbeta med frågan om rätt ersättning skulle det 
vara möjligt att arbeta med de 40 personer som i nuläget är 
identifierade samt de personer som bedöms sakna arbetsför-
måga som kontinuerligt aktualiseras.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att  under perioden 2012-04-01 tom 2014 03-31 tillföra 1,0 
socialsekreterartjänst till ekonomisektionen för att aktivt kunna 
arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer 
som saknar arbetsförmåga. 
 
2. att  den socialsekreterare som idag arbetar med modellen 
frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter och att ersättare 
tillsätts under motsvarande period. 
 
3. att  uppföljning och rapportering av åtgärden återkommande 
rapporteras till SN. 
 
4. att  kostnaden för 1,0 socialsekreterare, 500 tkr belastas 
kontot för ekonomiskt bistånd 750 
 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om attsatserna 
1,2 och 3.  
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar ändring i attsats 4 
enligt följande: 
Socialnämnden får i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om 
medel till tjänst för 1,0 socialsekreterare, 500 tkr. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag i attsats 
4 mot ändrings yrkande och fann ändrings yrkandet antaget 
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Socialnämnden beslutade således  
 
1 att under perioden 2012-04-01 tom 2014 03-31 tillföra 1,0 
 socialsekreterartjänst till ekonomisektionen för att aktivt 
 kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för 
 personer som saknar arbetsförmåga. 
 
2 att den socialsekreterare som idag arbetar med modellen 
 frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter och att ersättare 
 tillsätts under motsvarande period. 
 
3 att uppföljning och rapportering av åtgärden återkommande 

rapporteras till SN. 
 

4 att socialnämnden får i uppdrag att tillskriva Kommun-
 styrelsen om medel till tjänst för 1,0 socialsekreterare, 500 
 tkr. 
_____ 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 16 
Öppna frågor 
 
Sture Nilsson (C) ställde frågan hur det ser ut angående fattiga 
barn. 
 
Margaretha Jansson svarade 
____ 
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§ 17 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2011 
 
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgick till 170,3 mnkr. 
Det ekonomiska utfallet för 2011 uppgår till 184,2 mnkr. Detta 
innebär att budgetavvikelsen uppgår till – 13,9 mnkr. 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -5,3 
mnkr och ekonomiskt bistånd till -8,6 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
 verksamhetsåret 2011, 
 
att begära täckning av 2011 års underskott 
_____ 
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§ 18 
Information 
Eva-Britt Norrman redovisade medarbetarenkäten. 
Resultatet var bra för förvaltningen. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 19 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekono-
miskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun 
 
Ekonomiskt bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt social-
tjänstlagen.  
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och 
avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnads-
kostnaderna. 
 
Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläd-
er och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 
samt dagstidning, telefon och tv-avgift, dels av skäliga kost-
nader 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 en-
skilde under vissa förutsättningar och efter en individuell be-
hovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp med försörj-
ningen.  
 
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning 
av ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun kompletterar främst Socialstyrelsens författnings-
samling med lagtexter och allmänna råd samt dokumentet 
Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handlägg-
ning. 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 
2012.  
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Forts § 19 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för 
 handläggning av ekonomiskt bistånd vid social-
 förvaltningen i Karlskrona kommun avseende 2012 
 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) föreslår följande tilläggsyrkande: 
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för 
nätuppkoppling och datorstöd inom ramen för det 
ekonomiska bistånd, ur ett barnperspektiv. Redovisas på 
socialnämndens sammanträde den 21 maj 2012. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på tilläggsyrkandet och fann 
att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors (S) 
tilläggsyrkande 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för hand-
 läggning av ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i 
 Karlskrona kommun avseende 2012, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för 
 nätuppkoppling, redovisas på socialnämndens samman-
 träde den 21 maj 2012 
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 27 februari kl 16.00-16.25, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
Ledamöter  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 Ghaleb Zeaiter (S)  
      
Övriga närvarande   
Ersättare  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, controller, § 27-28 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 27-30  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Björn Olsson  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 27 
Öppna frågor 
 
Sven Wallfors (M) ställde frågan angående en artikel i Blekinge 
läns tidning angående en ny behandlingsmetod i Karlshamn som 
rör barn och ungdomar.  
 
Christine Held svarade 
_____ 
   
Anna Månsson (M) ställde frågan hur vi når ut till barn och unga 
med information om att socialförvaltningen finns och vad vi gör. 
 
Christine Held svarade  
_____ 
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§ 28 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, februari 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljnings-
rapport per 29 februari 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –
2,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Prognosen bygger på att planeringen avseende vuxna missbruk-
are 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 -1,0 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 
minskar och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, be-
räknas budgeten överskridas med -1,0 mnkr. 
Avseende ekonomiskt bistånd är budgetramen 10,0 mnkr lägre 
jämfört med år 2011. Prognosen baseras på att den beräknade 
kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med ytter-
ligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Dessutom har den s.k. 
riksnormen, som regeringen beslutar om varje år, ökat främst 
gällande hushåll med barn. Kostnaden beräknas stiga med ca 
4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom läget på 
arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av 
antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 
hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget 
befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 



  26 mars 2012 6 
 

 

Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr 
enligt budgetläge 29 februari 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 29 
februari 2012 uppgår till 35,3 mnkr, och det budgeterade utfallet 
är 27,8 mnkr. Detta innebär att budgetavvikels-en uppgår till -7,5 
mnkr. 
 
 
 Utfall           

29 februari 
Budget        
29 februari 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

21,2 mnkr 18,3 mnkr -2,9 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

14,1 mnkr   9,5 mnkr -4,6 
mnkr 

 
 
Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -2,9 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 19 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt plac-
erade). Detta innebär att kontot för HVB barn och unga f n upp-visar 
en negativ budgetavvikelse om -1,4 mnkr. Familj- och ung-
domssektionens övriga verksamheter har totalt sett en budget-
avvikelse med ca -0,2 mnkr, Ungbo uppvisar en negativ budget-
avvikelse om-0,1 mnkr, kontot för kontaktpersoner går i princip +-0, 
Roslunden uppvisar en negativ avvikelse med 34 tkr och familje-
hemskontot uppvisar -17 tkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 12 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 2 mer placerade 
än vi hade vid utgången av år 2011. Kontot för HVB vuxna upp-
visar en negativ budgetavvikelse på -0,7 mnkr. 0,4 mnkr avser 
finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighets-
boendet Ringö för perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 15 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en mindre positiv avvikelse (+ 58 tkr).  
Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -0,9 mnkr. 
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 Ekonomiskt bistånd -4,6 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under januari 
och februari fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi 
haft 21 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av 
antal hushåll är både bland vuxna och ungdomar. Av totalt 865 
hushåll var det 241 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp 
under februari, alltså en ökning med 10 hushåll jämfört med 
månaden innan. Antal vuxna hushåll med bistånd har minskat 
med motsvarande antal under månaden jämfört med månaden 
innan.  
 
Den totala ökningen av antal hushåll är hittills i år 2,5 % jämfört 
med snittet 2011 ( 1,3 % för ungdomar, 3,0 % vuxna). Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 750 kr per hushåll och 
månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 
2011 (+1,6 %). Denna beräknas stiga då den s.k. riksnormen ökat 
kraftigt jämfört med föregående år, främst avseende hushåll med 
barn. I februari var den totala kostnaden för utbetalningar 6,8 
mnkr. Jämfört med snittet 2011 är det en ökning med ca 0,3 mnkr. 
Även i år har vi ett tillskott om 4 förstärkningstjänster på ekonomi-
sektionen. 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 2012 
 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -29,0 
Mnkr.  
 
 Budget helår  

2011 
Prognos helår  
2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,5 mnkr 105,5 mnkr -2,0 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 56,9 mnkr   83,9 mnkr -27,0 mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 
 Individ- och familjeomsorg -2,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden ligger på en hög nivå, beräknas budgeten 
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så 
snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. 
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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  –1,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,9 mnkr. Här är situa-
tionen den, att vi i år har haft i snitt ca 3 fler externt placerade 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar 
oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet på 
Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripande 
beroendeenheten. Vi har dock i nuläget ej full finansiering när det 
gäller vårdkedjan på ADS.  
 
För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott be-
hövas. Prognostiserad budgetavvikelse är därför för närvarande  
–1,0 mnkr avseende vuxna missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -27,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. 
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på 
6,6 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en tolv-
månaders period ligger utbetalningarna nu på ca 1,4 mnkr mer 
än vad som totalt betalades ut föregående år. Nämnden prog-
nostiserar att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka 
med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Prognosen 
baseras också på att den s.k. riksnormen, som regeringen be-
slutar om varje år, ökat främst gällande familjer med barn. 
Kostnaden beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riks-
normsökningen. Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut 
att förändras och förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar 
nämnden också en ökning av antal hushåll som är i behov av 
ekonomiskt bistånd under 2012. Nämnden räknar med en netto-
ökning av antal hushåll med ca 10 hushåll per månad, eller ca 
4,0 Mnkr per år. 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 
6,0 mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
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 männi-
skor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.  
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Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken. Det finns också ett förslag att förstärka ekonomi-
sektionen med 1 socialsekreterare för att aktivt kunna arbeta 
med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer som 
saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. Önskvärt 
vore att förvaltningen tillsköts resurser för att öka antalet 
”kommunala beredskapsarbeten”. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. 
Redovisade investeringar t o m februari uppgår till 0 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Budget investe- 
ringar 2012 

Utfall januari-
februari 2012 

Prognos  
2012 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

200 tkr 0 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 2012-02-27 upprättat årsbokslut per 
31 december 2011 som utvisade en budgetavvikelse om -13,9 
Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 29 februari 
 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 29 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål till social-
förvaltningen under 2011 
 
Under 2011 har det kommit in 13 synpunkter/klagomål till 
socialförvaltningen.  
Det är färre än 2010 då vi tog emot 25 synpunkter/klagomål. 
 
Synpunkterna/klagomålen har fördelats enligt följande:  
 
Alkohol- och drogsektionen  har tagit emot 4 klagomål. 
 
En person har klagat på att man inte får ha hund på Rosenbom. 
Före detta deltagare i 12-stegsbehandling har klagat på be-
handlare. 
Deltagare i 12-stegsbehandling har klagat på sin behandlare. 
Föräldrar har klagat på att dottern inte blivit tvångsomhände-
rtagen för att få vård för sitt drogmissbruk. 
Samtal har hållits med dem som klagat och de har varit nöjda 
med det. 
 
Familj- och ungdomssektionen har tagit emot 5 klagomål. 
 
En man har klagat över att han inte fått ut handlingar som rör 
hans barn. Efter att handlingarna lämnats ut har han vänt sig till 
Socialstyrelsen med klagomål om att han inte fått veta anled-
ningen till det dröjt så länge tills han fick ut de handlingar han 
begärt. Det visade sig att handlingarna hade skickats rekommen-
derat tre gånger men mannen hade inte hämtat ut dem. 
 
En man har klagat till Socialstyrelsen över att socialförvaltningen 
inte utrett och hanterat hans anmälan på rätt sätt och inte med-
verkat till att han skulle få ha umgänge med sitt barnbarn. 
Socialstyrelsen beslutade att socialnämnden ska säkerställa att 
en individuell bedömning görs när en annan närstående gör en 
framställan om umgänge med ett barn. 
 
En man klagar på att hans anmälan rörande sitt barnbarn inte lett 
till några åtgärder som förbättrat barnets situation. Samtal har 
hållits med mannen som var nöjd efter samtalet. 
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En person klagade anonymt till Socialstyrelsen att en barnavårds-
utredning inte handlagts utifrån barnets behov av skydd och stöd. 
Socialstyrelsen fann inte skäl att gå vidare i ärendet. 
 
En förälder har klagat på att handläggaren agerat felaktigt i rela-
tion till den andra föräldern. Sektionschefen har pratat med den 
förälder som lämnat klagomålet. 
 
Ekonomisektionen har tagit emot 4 klagomål. 
 
En man klagade på att han fått erbjudande om boende på Rosen-
bom i stället för en lägenhet. 
Mannen har fått beslut med möjlighet att överklaga. 
 
Två före detta klienter har klagat på sina handläggare. Samtal har 
hållits med båda som kommer att få en annan handläggare om de 
skulle behöva bistånd igen. 
 
En kvinna klagade över att det tog för lång tid att få beslut om 
bistånd. Samtal har hållits med kvinnan som erbjudits tid hos en 
annan handläggare för att få hjälp att överklaga. 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  godkänna rapporten 
_____ 
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§ 30 
Förslag till upphörande av uttag av ersättning från föräldrar 
med barn placerat i annat hem än det egna. 
 
Saken 
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn får vård i ett annat hem är det egna enligt 8 
kap 1 § 2 st Socialtjänstlagen och 6 kap 2 kap och 3 §§ social-
tjänstförordningen. Socialnämnden har därmed möjlighet att av 
föräldrar med barn placerat i annat hem än det egna ta ut en skälig 
avgift från föräldrarna för kostnader som nämnden har för barnen 
då de är placerade i ett annat hem. 
 
Socialnämnden i Karlskrona har historiskt under en mycket kort tid 
valt att använda sig av denna möjlighet. Socialnämnden har 
endast under de fyra senaste åren använt sig av denna möjlig-
heten. Det har visat sig att arbetet och kostnaderna för administra-
tionen av detta vida överstiger de inkomster som inkommer till 
socialnämnden. 
 
När ett barn placeras i familjehem/HVB/SiS genom socialnämnden 
i Karlskrona har nämnden rätt att uppbära underhållsstöd av för-
äldern för barnets kostnader. Genom underhållsstödet har tanken 
varit att föräldern ska bidra till barnets försörjning och därmed 
också känna en delaktighet. Socialnämnden har vid placering 
begärt in föräldrarnas senaste taxerade inkomst och sedan gjort en 
beräkning av förälderns underhållsskyldighet. Beslut har sedan 
avgetts till föräldern om att denne antingen saknar ekonomiska 
möjligheter att betala eller hur mycket man bedömts kunna betala 
per månad i underhåll. Föräldern har sedan haft möjlighet att 
begära jämkning av beloppet om man ansett sig ha särskilda skäl 
för detta. Om föräldrarna inte inkommit med uppgifter i tid har 
påminnelse sänts ut, om de trots detta inte inkommit med uppgifter 
har de blivit betalningsansvariga ändå med motsvarande belopp 
för ett underhållsbidrag. Har de då inte betalat detta har ärendet 
sänts vidare till inkasso. Om de trots detta inte betalar eller in-
kommer med uppgifter som styrker att de inte är betalnings-
förmögna sänds ärendet vidare till domstol.  
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Vidare bekymmer har varit att vissa föräldrar varit svåra att nå för 
att informera om underhållskyldigheten då de bor utanför kommun-
en eller saknar fast bostad. Det är också så att detta är en arbets-
uppgift som har fått prioriteras ner när arbetsbelastningen på 
Utredningsgruppen varit hög, då det är den arbetsgruppen som gör 
bedömningar om ett barn behöver placeras utom hemmet och 
sådeles också har att informera föräldrar om deras försörjnings-
skyldighet i samband med att barnet placerad utom hemmet. Den 
administrativa delen är dessutom tidskrävande för de två assistent-
er som är involverade i detta, då uppgifterna från föräldrarna sällan 
kommer in och det krävs mycket påminnelsebrev och inkassoför-
faranden. 
 
Flera föräldrar till de barn som placeras utom hemmet har svårt att 
inkomma med uppgifter i tid och flera föräldrar har därmed felaktigt 
hamnat hos inkasso, då det senare visat sig att de egentligen sak-
nar medel till att bidra till sina barns försörjning. Det finns sådeles 
också ett mänskligt onödigt lidande i denna process som inte upp-
levs som rimlig. 
 
Bedömning 
I dagsläget har socialnämnden 40 barn placerade i familjehem och 
15 barn på institution. Av dessa barns föräldrar är det i dagsläget 4 
föräldrar som bidrar till sina barns försörjning. Det är sådeles en 
kostsam hantering för socialnämnden att begära att föräldrar till 
placerade barn ska bidra till deras försörjning, då det i praktiken är 
ett så litet fåtal som har möjlighet att bidra ekonomiskt till barnen, 
samt att vissa föräldrar i onödan hamnar hos inkassobolag och 
därmed utsätts för onödig stress och lidanden. Det är underteck-
nades bestämda uppfattning att socialnämnden ska upphöra med 
att begära ersättning från föräldrar med barn placerade utom det 
egna hemmet, då det på intet sätt bidrar till att förbättra barnets 
situation eller nämndens samverkan med föräldrarna. Jag vill påstå 
att det nästintill försvårar det fortsatta samarbetet med barn och 
deras biologiska nätverk. Det är sådeles inte barnets bästa att 
begära ekonomisk ersättning av föräldrarna. Det är heller inte för 
nämnden ekonomisk försvarbart att fortsätta med detta utan 
snarare det motsatta eftersom arbetsuppgiften är tidskrävande och 
få föräldrar har möjlighet att bidra ekonomiskt till sina barn. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att upphöra med att ta ut ersättning från föräldrar med barn 
 placerat i annat hem än det egna. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 april 
2012 
 
§ 38 Budgetuppföljning socialförvaltningen, mars 2012 sid 4 
§ 39 Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Blekinge, 
 FINSAM för förprojektering april 2012 med 150 000 kronor sid 9 
§ 40 Angående godkännande av kostnad för bredband i bostaden  
 för hushåll med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd sid 12 
§ 41 Årsredovisning för donationsfonderna 2011 sid 16 
§ 42 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker   
 vid Sjörök, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona 
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Sekreterare  ________________________ 
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Ordförande  ________________________  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 38 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, mars 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljnings-
rapport per 31 mars 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –
3,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 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 över-
skridas med ca 0,9 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas 
minska samtidigt som det egna HVB-hemmet Karlskrona be-
handlingshem 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 -1,0 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 
minskar och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, 
beräknas budgeten överskridas med -2,0 mnkr. 
Avseende ekonomiskt bistånd är budgetramen 10,0 mnkr lägre 
jämfört med år 2011. Prognosen baseras på att den beräknade 
kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med ytter-
ligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Dessutom har den s k 
riksnormen , som regeringen beslutar om varje år, ökat främst 
gällande hushåll med barn. Kostnaden beräknas stiga med ca 
4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom läget på 
arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av 
antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 
10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget 
befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 
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Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr 
enligt budgetläge 31 mars 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 
mars 2012 uppgår till 53,3 mnkr, och det budgeterade utfallet är 
41,0 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -12,3 
mnkr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -5,5 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 24 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt 
placerade). Det är en ökning med 5 externt placerade jämfört med 
föregående månad. Detta innebär att kontot för HVB barn och 
unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -2,6 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med ca -0,4 mnkr, Ungbo uppvisar en 
negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr, kontot för kontaktpersoner 
går i princip +-0, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -
0,1mnkr och familjehemskontot uppvisar -0,1 mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 9 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 3 färre placerade 
än föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,3 mnkr. 0,6 mnkr avser finansiering av 
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för 
perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 14 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en mindre positiv avvikelse (+ 29 tkr).  
Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -1,5 mnkr. 
 

 Utfall          
 31 mars 

Budget         
31 mars 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

32,3 mnkr 26,8 mnkr -5,5 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

21,0 mnkr   14,2 mnkr -6,8 
mnkr 
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 Ekonomiskt bistånd -6,8 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under mars 
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 35 fler 
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal 
hushåll är främst bland vuxna. Av totalt 906 hushåll var det 240 
hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under mars, alltså på 
ungefär samma nivå som månaden innan. Antal vuxna hushåll 
med bistånd har ökat med 42 hushåll, jämfört med månaden 
innan. Den totala ökningen av antal hushåll är hittills i år 4,1%  
jämfört med snittet 2011 ( 1,8% för ungdomar, 5,0% vuxna). Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 761 kr per hushåll och 
månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 
2011 (+1,7 %). Denna beräknas stiga ytterligare då den s k 
riksnormen ökat kraftigt jämfört med föregående år, främst 
avseende hushåll med barn. I mars var den totala kostnaden för 
utbetalningar 7,0 mnkr. Jämfört med snittet 2011 är det en ökning 
med ca 0,6 mnkr. Även i år har vi ett tillskott om 4 förstärknings-
tjänster på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att på-
verka 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 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -30,0 
Mnkr.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer till avvikelse 
 
 Individ- och familjeomsorg -3,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden ligger på en hög nivå, beräknas budgeten 
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så 
snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen 
bygger på att inga ytterligare ärenden tillkommer. Vid varje even-
tuell volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 1,2 mnkr.  
Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande –2,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 

 Budget  
helår 2011 

Prognos  
helår 2011 

Avvikelse  
budgetprognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,5 mnkr 106,5 mnkr -3,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 56,9 mnkr   83,9 mnkr -27,0 mnkr 
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Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,9 mnkr. Här är situa-
tionen den, att vi i år har haft i snitt ca 2 fler externt placerade 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar 
oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet på 
Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripande 
beroendeenheten. Vi har dock i nuläget ej full finansiering när det 
gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva trenden 
skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är 
därför för närvarande –1,0 mnkr avseende vuxna missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -27,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. 
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på 
drygt 6,5 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en 
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 1,2 mnkr mer 
än vad som totalt betalades ut föregående år. Nämnden prognos-
tiserar att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 
ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
också på att den s k riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande familjer med barn. Kostnaden be-
räknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll 
med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
 
Övrigt, statistik 
I snitt antal hushåll t o m mars 2012  
med ekonomiskt bistånd: 906 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m mars 2011  
med ekonomiskt bistånd: 820 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011  
med ekonomiskt bistånd: 844 hushåll 
I snitt antal hushåll 2012  
med ekonomiskt bistånd budget: 624 hushåll 

 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 
6,0 mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
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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 före-
byggande arbetet och nämndens målsättning att ge människor i 
utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.  
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken. Det finns också ett förslag att förstärka ekonomi-
sektionen med 1 socialsekreterare för att aktivt kunna arbeta med 
att bryta långvarigt bidragsberoende för personer som saknar 
arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. Önskvärt vore att 
förvaltningen tillsköts resurser för att öka antalet ”kommunala 
beredskapsarbeten”. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. 
Redovisade investeringar t o m mars uppgår till 0 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget investe- 
ringar 2012 

Utfall  
januari-mars  
2012 

Prognos 
2012 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

200 tkr 0 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 2012-03-26 upprättat årsbokslut per 29 
februari 2012 som utvisade en budgetavvikelse om -7,5 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 39 
Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM för förprojektering april 2012 med 150 000 kronor 
 
Uppgifter om projektet: Rock i samverkan fördjupning och metod-
utveckling.  
Projektägare: Karlskrona kommun, socialförvaltningen 
 
Bakgrund 
2012-01-01 startade Finsam projektet Rock i samverkan. I 
projektet arbetar tre koordinatorer och en projektledare med 
arbetslivsinriktad rehabilitering företrädesvis för personer under 30 
år. 
Projektet vänder sig till personer som har svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden och som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd för en arbetsmark-
nadsetablering. Deltagarna i projektet remitteras från kommunen, 
landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Till projek-
tet är en beredningsgrupp med Finsams medlemmar och andra 
samverkansparter knutna. Alla remisser bereds av berednings-
gruppen.   
 
Behovet av rehabiliterande insatser i Karlskrona kommun är om-
fattande både när det gäller antal personer och behov av individu-
ellt anpassade insatser.  Detta visar sig tydligt i den kartläggning 
som genomfördes på socialförvaltningens ekonomisektion i 
februari 2012. Kartläggning omfattade totalt 1471 personer, dvs. 
alla som var aktuella för ekonomiskt bistånd 2012-01-15 i 
Karlskrona kommun. 
 
Kartläggningen visade att det fanns totalt 463 personer som av 
handläggarna bedömdes vara i behov av förberedande rehabili-
terande insatser för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogan-
de. 106 av dessa var personer under 25 år. Fördelningen mellan 
män och kvinnor är ungefär lika stor. 70 % hade haft ekonomiskt 
bistånd sammanhängande 12 månader eller längre. 
90 % har inte arbetat det senaste året och för de allra flesta ligger 
arbetslivserfarenheten långt tillbaka i tiden. 46 % av personerna i 
gruppen med rehabiliteringsbehov bedömdes aldrig ha arbetat. 
 
149 av personerna i kartläggningen har beroendeproblematik av 
alkohol eller droger som främsta hinder och av dessa var 40  
personer under 25 år. Många har även psykiska problem 
tillsammans med ett eller flera andra hälsoproblem.  
 
 
 



  23 april 2012 10 
 

 

 
Behov av förstudie/förprojektering 
Vi tror att samverkan är en förutsättning för att personer med 
omfattande problematik ska kunna få ett arbete eller börja studera. 
Den multidisciplinära kompetensen som vi gemensamt med våra 
samverkansparter besitter är också nödvändig. Trots att vi till-
sammans har mycket kompetens ser vi i Rock i samverkan tydligt 
två grupper som det finns behov av att gemensamt fördjupa 
kunskap metoder kring.  
 
En grupp är unga som isolerar sig och drar sig undan socialt liv, 
arbete och studier. Personerna uteblir ofta från våra möten och 
reagerar på uppsökande med att dra sig undan ytterligare. De 
isolerar sig och ofta i föräldrahemmet och har få sociala kontakter. 
De har ibland varit inskrivna i olika projekt men eftersom de uteblir 
och drar sig undan blir de så småningom utskrivna. För att kunna 
arbeta på ett framgångsrikt sätt med dessa personer behövs 
omfattande samverkan mellan de olika aktörerna och utveckling av 
kunskap och metoder.  
 
Den andra gruppen som vi ser behov av att fördjupa kunskap och 
metoder kring är att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering i 
anslutning till att man genomgår behandling för beroendeproble-
matik. Om behandlingen ska lyckas behövs att det parallellt sker 
insatser på sociala plan som ökar deltagandet i samhället. Hur 
man får dessa insatser att ”gå hand i hand ” är beroende av 
kunskap, samverkan och samordning av de olika insatserna. Vi 
tror att det finns goda exempel på andra ställen i Sverige eller 
Norden som man bör studera närmare.  
 
Genomförande 
Under perioden maj-oktober 2012 planeras att genomföra 
förstudien av ny kunskap och gemensamma metoder genom att 
representanter från de berörda aktörerna gemensamt inhämtar 
kunskap om goda exempel inom området och gemensamt genom-
för studiebesök. Detta kombineras med gemensam utbildning/före-
läsning dit en större grupp av dem som arbetar med målgrupperna 
inbjuds. 
 
Budget: 
Kostnad studiebesök ca 20 personer  
med övernattning                   80 000 kronor 
Kostnad föreläsare och hyra av större lokal              70 000 kronor 
Totalt                                                                        150 000 kronor  
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Implementering 
Vi har för avsikt att använda resultatet av förstudien genom att 
addera den till den kunskap som vi nu utvecklar i nuvarande 
genomförandeprojekt Rock i samverkan och att under hösten 
återkomma med ny ansökan för genomförandeprojektprojekt inför 
2013. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att hos Samordningsförbundet i Blekinge ansöka om projektmedel 
 till förprojektering enlig ovan med 150 000 tusen kronor. 
_____ 
 
 
 



  23 april 2012 12 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 40 
Angående godkännande av kostnad för bredband i bostaden 
för hushåll med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd 
 
Inledning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda frågan 
att generellt godkänna kostnad för bredbandsuppkoppling vid 
beräkning av rätt till ekonomiskt bistånd för hushåll, med skolbarn, 
som är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Det skulle, med 
hänvisning till barnperspektivet, kunna anses vara skälig levnads-
nivå för hushåll med skolbarn som är i behov av långvarigt 
ekonomiskt bistånd 
 
Barnperspektiv 
Kommunerna ska vid handläggning av ekonomiskt bistånd särskilt 
beakta barnperspektivet.  
Att ha barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd kan vara 
att; 
o Främja och ekonomiskt möjliggöra att barn kan medverka i 
 fritidsaktivitet 
o Aktiva insatser så att föräldrar blir självförsörjande genom egen 
 inkomst 
o Förhindra vräkning och el-avstängning 
 
Sammanfattning 
Kostnad för bredband och dator ingår inte i riksnormen. I Social-
styrelsen allmänna råd uttalas inte att bredband och dator ska 
anses vara skälig levnadsnivå inte heller att det inte är det. 
Kommunen kan bestämma att bredband och dator ska anses som 
skälig levnadsnivå och bedöma i vilken omfattning som det ska 
utgå ekonomiskt bistånd till denna kostnad.  
 
Vid utgångspunkten att Internet skulle betraktas som skälig lev-
nadsnivå för bidragstagare som har skolbarn och som har lång-
varigt bidragsbehov så omfattas, i nuläget, ungefär 200 hushåll i 
Karlskrona kommun. Med en beräknad bredbandskostnad om 200 
kronor per månad så skulle den totala kostnaden för Karlskrona 
kommun vara ungefär 480 tkr årligen enligt denna beräkning. 
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Bedömning 
Kostnad för bredband ingår inte i riksnormen. Om bredband ska 
bedömas som skälig levnadsnivå eller inte är inte uttalat i de 
nationella regleringar som finns kring handläggning av det ekono-
miska biståndet. Kommunen kan självständigt besluta om att bred-
band ska betraktas som skälig levnadsnivå och i så fall reglera om-
fattningen av biståndet i riktlinjerna för handläggning av det 
ekonomiska biståndet. 
 
Frågan om att anse tillgång till Internet i bostaden som skälig 
levnadsnivå ställer flera frågor;  
o godtagbar kostnad 
o tillgång till dator och om även dator ska ses som skälig 
 levnadsnivå  
o godtagbar kostnad för dator 
o vilka hushåll ska omfattas  
 
Det finns skäl att anta att många hushåll som omfattas av det 
ekonomiska biståndet redan prioriterar dator och bredband och 
bekostar detta inom familjens befintliga ekonomiska ramar. 
Karlskrona kommun har stora volymökningar inom det ekonomiska 
biståndet och ett förväntat stort budgetunderskott för 2012. Att i 
denna situation föreslå en generösare hållning än vad som krävs 
anses inte i nuläget som ekonomiskt ansvarsfullt. 
Utvecklingen av övriga kommuners hållning i frågan bör självfallet 
följas liksom förändringar i det nationella regelverket samt rätts-
tillämpningen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att bredband i bostaden i nuläget inte ska anses som skälig  
 levnadsnivå vid handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
att  kostnad för bredband inte ska godkännas vid beräkning av 
 rätt till ekonomiskt bistånd 
 
att förvaltningen får i uppdrag att bevaka och hålla nämnden 
 underrättad om den rättsliga utvecklingen av frågan och 
 direktiv från socialstyrelsen gällande nationellt ställnings-
 tagande om bredband och dator ska anses som skälig 
 levnadsnivå vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
Yrkande 
Ann-Christine Karlsson yrkar att ärendet återremitteras.  
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Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Ann-
Christine Karlssons yrkande om återremiss och fann Ann-Christine 
Karlssons yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att återremittera ärendet 
_____ 
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§ 41 
Årsredovisning för donationsfonderna 2011 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna 
årsredovisningen för donationsfonderna 
 
 Familjen Westrings donationsfond 
 Martin Thunells stiftelse 
 Major John Jeansssons  
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donations-
 fonder. 
_____ 
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§ 42 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Sjörök, Skeppsbrokajen 4, 371 33 Karlskrona 
 
Ärendet 
 
Sjörök AB hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att till allmänheten 
och till slutna sällskap sk. cateringstillstånd servera öl, vin, sprit-
drycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt mellan 
kl.11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna i nya lokaler på Skeppsbrokajen 4. 
Serveringsstället består av restaurang och uteservering. Antalet 
sittplatser i restaurangen är 130 st. och uteserveringen 120 st.  
Serveringslokalerna är lämpliga för sitt ändamål och köket 
uppfyller kraven för verksamhetens ändamål.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver sin verksamhet som att man skall servera 
god och vällagad mat gjord på bra matvaror. Genomtänkt sam-
klang mellan mat och dryck. Menyn består av nytänkande, 
blandat med klassisk svensk mat och inspiration från världen. 
Kraven på utbudet gällande maten uppfylls.   
Serveringstiden är året runt 11.00 – 01.00. 
Besök har gjorts på plats vid ett par tillfällen. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Sjörök AB 556885 -1173 ägs av Filip Gamelius, Pär Hjalmarsson 
och Magnus Larsson. Hyreskontrakt finns med Dagon Södra 
Sverige AB. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Filip Gamelius, Pär Hjalmarsson och Magnus Larsson 
har lång erfarenhet av branschen. De har drivit Cafe´ Greven och 
Villgott AB. Idag driver de Restaurang Ätbar med ett stadig-
varande serveringstillstånd till allmänheten.  
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Samtliga har genomgått utbildning i alkohollagen vilket innebär 
att samtliga i företaget har erforderliga kunskaper i alkohollagen. 
 
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 tillstyrker ansökan och uppger att max 150 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 
8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhanda-
hålla 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 § förvalt-
ningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa  
 alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap sk.  
 cateringstillstånd alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 maj 2012 
 
§ 49 Budgetuppföljning socialförvaltningen, delårsbokslut 
 april 2012 sid 4 
§ 50 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende projektet Tidiga in- 
 satser för familjehemsplacerade barn. Att besluta om att   
 permanenta projektet inom ordinarie verksamhet i familjehems- 
 gruppen sid 11 
§ 51 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
 vid Pizzeria & Gatukök Viking, Rödeby sid 12 
§ 52 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker   
 vid Café 1344, Karlskrona sid  14  
§ 53 Fördelning av föreningsbidrag för år 2012 sid 17 
§ 54 Delegationsordning sid  20 
§ 55 Ändring av plan för internkontroll sid 23 
§ 56 Yttrande angående vidtagna åtgärder sid  25 
§ 57 Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer sid  27 
§ 58 Ansökan om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser 
 inom Utsikts verksamhet sid 29 
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Tid och Plats  Måndagen den 21 maj kl 15.00-16.45 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S) jäv § 53 
Ledamöter  Eva Strömqvist (S), gick kl 16.00 § 49, del av § 50 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Ola Svensson (SD)  
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) § 53 
  Mai-Kathe Westberg, (M) 
  Marianne Widebrant (C)  
      
Övriga närvarande   
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Anette Gladher, 1:e socialsekreterare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare § 49-52 
  Lill Körling, controller,  
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Sture Nilsson 
 
Justerade paragrafer § 49-58  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Sture Nilsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 49 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, delårsbokslut april 
2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 30 april 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –8,0 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,9 mnkr. De externa vårdkost-
naderna 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 -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden min-
skar och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, be-
räknas budgeten överskridas med -7,0 mnkr. Situationen för 
närvarande är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under 
året, vi har dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört 
med samma period föregående år (11 fg år , 22 i år). 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. 
Dessutom har den s.k. riksnormen, som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också 
en ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012.  
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Forts § 49 
 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 
hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget be-
faras ett underskott om -27,0 mnkr. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr 
enligt budgetläge 30 april 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 
april 2012 uppgår till 68,8 mnkr, och det budgeterade utfallet är 
55,0 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -13,8 
mnkr. 
 

 Utfall           
30 april 

Budget       
30 april 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

41,4 mnkr 36,0 mnkr -5,4 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

27,4 mnkr 19,0 mnkr -8,4 mnkr 

 
Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -5,4 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 26 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt 
placerade). Det är en ökning med 2 externt placerade jämfört 
med föregående månad. Detta innebär att kontot för HVB barn 
och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -3,1 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med ca -0,9 mnkr; Ungbo uppvisar en 
negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr, kontot för kontaktpersoner 
går i princip +-0, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -
0,2mnkr och familjehemskontot uppvisar -0,1 mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 7 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 2 färre placerade 
än föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på -0,9 mnkr. 0,8 mnkr avser finansiering av 
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för 
perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 16 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en mindre positiv avvikelse (+ 12 tkr).  
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Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -2,1 mnkr. 
 
 Ekonomiskt bistånd -8,4 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under april 
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 30 fler 
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal 
hushåll är främst bland vuxna. Av totalt 861 hushåll var det 228 
hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under april, något färre 
än månaden innan. Antal vuxna hushåll med bistånd minskade  
med 33 hushåll, jämfört med månaden innan. Den totala 
ökningen av antal hushåll är hittills i år 3,6 % jämfört med snittet 
2011 ( 0,8 % för ungdomar, 4,6 % vuxna). Den genomsnittliga 
kostnaden per hushåll (7 673 kr per hushåll och månad) ligger 
något över den genomsnittliga kostnaden för år 2011 (+0,6 %). 
Denna beräknas stiga under året då den s.k. riksnormen ökat 
kraftigt jämfört med föregående år, främst avseende hushåll med 
barn. I april var den totala kostnaden för utbetalningar 6,4 mnkr. 
Det är ungefär lika med snittet för år 2011. Även i år har vi ett 
tillskott om 4 förstärkningstjänster 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 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -35,0 
Mnkr.  
 
 Budget  

helår 2011 
Prognos  
helår 2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,5 mnkr 111,5 mnkr -8,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 56,9 mnkr   83,9 mnkr -27,0 mnkr 
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Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -8,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden ligger på en mycket hög nivå, beräknas 
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsätt-
ningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen 
och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösning-
ar. Situationen är den, att vi i år har haft i snitt ca 11 fler externt 
placerade jämfört med genomsnittligt antal placerade föregående 
år.  
 
Eftersom antalet anmälningar om barn som far illa under förra 
året ökade med ca 35 %, är en ökning av externa placeringar en 
förväntad effekt. De tillkommande externa placeringarna kräver 
särskilda behandlingsinsatser vilka vi inte kunnat tillgodose med 
hemmaplanslösningar. Flertalet är tvångsingripanden jämlikt LVU. 
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 –7,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är situa-
tionen den, att vi i år har haft i snitt ca 2 fler externt placerade 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förvän-
tar oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet 
på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripande 
beroendeenheten. Vi har dock i nuläget ej full finansiering när det 
gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva trenden 
skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är 
därför för närvarande –1,0 mnkr avseende vuxna missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -27,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. 
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på 
drygt 6,7 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en 
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 1,2 mnkr 
mer än vad som totalt betalades ut föregående år. Nämnden 
prognostiserar att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att 
öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Prognosen 
baseras också på att den s.k. riksnormen, som regeringen be-
slutar om varje år, ökat främst gällande familjer med barn.  
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Kostnaden beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnorm-
sökningen.  Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att 
förändras och förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar 
nämnden också en ökning av antal hushåll som är i behov av 
ekonomiskt bistånd under 2012. Nämnden räknar med en netto-
ökning av antal hushåll med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 
Mnkr per år. 
 
Övrigt, statistik 
I snitt antal hushåll t o m april 2012 med ekonomiskt bistånd: 
874 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m april 2011 med ekonomiskt bistånd: 
824 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd:  
844 hushåll 
I snitt antal hushåll 2012 med ekonomiskt bistånd budget:  
624 hushåll 
 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd  
maj 2011-april 2012: 78 457 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2011: 77 292 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010: 68 618 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008: 46 255 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006: 38 934 tkr 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 
6,0 mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
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 före-
byggande arbetet och nämndens målsättning att ge människor i 
utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.  
Individ- och familjeomsorg: 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa placering-
arna av barn och ungdomar som utgör huvuddelen av den nega-
tiva budgetavvikelsen. 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. Men eftersom 
antalet anmälningar om barn som far illa under förra året ökade 
med ca 35 %, är en ökning av externa placeringar en förväntad 
effekt. Stora ansträngningar pågår för att möta den uppkomna 
situationen, på ett för individen och den kommunala ekonomin, så 
fördelaktigt sätt som möjligt. Självklart sker detta inom ramen för 
gällande lagstiftning när det gäller skydd och stöd till barn och 
ungdomar. 
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Ekonomiskt bistånd: 
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken. Beslut har fattats i KF (26 april, KS2012.108.344 § 55) 
att godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 
socialsekreterare, under innevarande budgetår, för att aktivt 
kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för per-
soner som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. 
Önskvärt vore att det tillsköts resurser för att öka antalet 
”kommunala beredskapsarbeten”. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. 
Redovisade investeringar t o m april uppgår till 0 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-april 
2012 

Prognos 2012 Avvikelse  
budget- 
prognos 

200 tkr 0 tkr 200 tkr +-0 
 
 
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 2012 fick 287 barn 
 och unga en insats och 92 % av insatserna var inom kommun. 
 Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 384 barn under 2011. 
 
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med missbruks-
 problem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp 
 inom kommunens geografiska område. Under januari till april 
 2012 fick 303 vuxna med missbruksproblem en insats och  
 92 % av insatserna var inom kommunen. Målet uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 662 vuxna under 2011. 
Under 2011 hade vi en större andel placerade enligt LVM, tvångs-
ingripanden jämlikt LVM ökade från 662 (2010-12-31) till 1057 
(2011-12-31) vårddygn. HVB-placeringar av vuxna missbrukare 
med tvång är mycket dyra, de kräver externa placeringar. Under 
perioden januari-april 2012 har andelen placeringar jämlikt LVM 
minskat. 
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Ekonomiskt bistånd: 
 
 Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av 
 ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten ska minska. 
 2012-04-30 var andelen invånare i Karlskrona kommun som 
 är beroende av ekonomiskt bistånd 3,8 %. 2011-04-30 var 
 andelen 3,6 %. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 30 i genomsnitt per 
månad för perioden jämfört med hela 2011. Kostnaden per hus-
håll har ökat med 0,6 % jämfört med snittkostnad per hushåll 
2011. 
 
Nästa måluppfyllelserapportering vid delårsbokslut per 31 
augusti. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- 
samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-04-23 upprättat årsbokslut per 29 
februari 2012 som utvisade en budgetavvikelse om -12,3 Mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2010.117.047 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
§ 50 
Slutrapport till Länsstyrelsen avseende projektet Tidiga in-
satser för familjehemsplacerade barn. Att besluta om att per-
manenta projektet inom ordinarie verksamhet i familjehems-
gruppen 
 
Anette Gladher redovisade upprättad slutrapport daterad den 30 
april 2012. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
att avge slutrapport till Länsstyrelsen avseende projekt Tidiga 
 insatser för familjehemsplacerade barn, 
 
att gruppverksamhet för placerade barn ingår i familjehems-
 gruppens ordinarie verksamhet, 
 
att handledning till familjehem ingår i familjehemsgruppens 
 ordinarie verksamhet 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2012.063.702 
CR 
Alkoholhandläggare 
 

 
 
 
§ 51 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Pizzeria & Gatukök Viking, Karlskronavägen 58, Rödeby 
 
Ärende 
Timo Akkaya har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera 
starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är 11.00-01.00 alla dagar året runt. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Pizzeria & Gatukök, Viking är beläget i Rödeby. Stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten har inte funnits tidigare. 
Serveringsstället består av serveringsmatsal med platser för cirka 
40 gäster. I anslutning till serveringsmatsalen finns en uteserve-
ring. 
Köket är godkänt som livsmedelslokal och håller en allmän 
standard och miljö.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Pizzerian och Gatuköket inriktning är i första hand inriktad på 
pizzor och kebab. 
Det finns därutöver en ala carte meny med ett antal förrätter, 
huvudrätter och efterrätter. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har lång erfarenhet av restaurangbranschen och har 
drivit pizzerior sedan 1998. Avseende kunskaper i alkohollagen har 
den sökande genomgått utbildning i alkohollagen 2002-05-17. I 
enlighet med alkohollagen 8 kap. 12 § har den sökande avlagt 
kunskapsprov hos kommunen 2012-04-26 med godkänt resultat   
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Pizzeria & Gatukök, Viking, 74010255197, ägs helt av Timo 
Akkaya och drivs som enskild firma. Hyreskontrakt finns med 
ägaren av lokalen, Naresh Duggal. 
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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 förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 40 per-
soner får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens 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 § alkohol-
lagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla   
 dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla   
 dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2012.014.702 
CR 
Iaonnis Karantonis 
Alkoholhandläggare 

 
 
 
§ 52 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Café 1344, Borgmästaregatan 13, Karlskrona 
 
Ärendet 
Iaonnis Karantonis har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att 
servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider året runt  kl.11.00 
– 22.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringslokalerna är belägna i Galleria Wachtmeister. Servering 
sker i en inre serveringslokal och en uteservering som är väl 
avgränsad. Personalen har god överblick över hela serveringen. 
Restaurangen har drivits av den sökande i 2 år . Högsta antal 
gäster i serveringslokalen är 125 och antal bordsgäster 45 st. 
Köket håller en allmän standard och kan tillhandahålla lagad eller 
på annat sätt tillredd mat.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Café 1344 söker serveringstillstånd året runt för sprit, vin, starköl 
och AJA-drycker från kl. 11.00 – 22.00. Öppettiderna är måndag – 
torsdag  09.00 – 20.00, fredag 09.00 -19.00, lördag 09.00 – 17.00 
och söndag 11.00 – 17.00. Dessa tider kommer ev. Att utökas men 
inte längre än till kl. 22.00 då Gallerian Wachtmeister stänger. 
Serveringsformen är att gästerna beställer vid baren och serveras 
sedan vid bordet. Serveringsstället har en bred målgrupp och en 
varierande meny. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har lång erfarenhet av branschen och har sedan 2004 
arbetat på Café 1344  och drivit rörelsen sedan 2010. 
Ioannis Karantonis har genomgått kunskapsprov i alkohollagen 
2012-03-14 med ett godkänt prov. 



  21 maj 2012 15 
 

 

Forts § 52 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Cafe´1344 bedrivs som ett aktiebolag där Ioannis Karantonis äger 
hälften  av aktiebolaget  och den andra hälften delas mellan Niki 
Caragiannidou och Yousif Harut Gework.  
Hyreskontrakt finns med Claesson & Anderzén  från 2010-07-01. 
 
Bedömning 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Skatteverket 
har vid tre tillfällen under december 2011 genomfört särskilda 
kontrollåtgärder enlig kassaregisterlagen (KRL) i restaurangen 
Café 1344, vid vardera tillfälle i form av kontrollköp, kundräkning 
och kvittokontroll. Vid samtliga tillfällen konstaterade Skatteverkets 
personal att restaurangens personal inte registrerade samtliga 
försäljningar i kassaregistret. I vissa fall lade man endast 
kontanterna i kassalådan utan att registrera in försäljningen. Att all 
registrering inte skett, vid något av de tre tillfällena, bekräftades 
senare vid en avstämning som gjordes mot kontrollenheten. 
Restaurangen har därmed inte följt kravet i 9 § KRL och därmed 
fått en kontrollavgift med 10 000kr. Skatteverket uppger att det 
inträffade inte är av sådan betydelse att ett avslag kan ligga till 
grund för ansökan gällande serveringstillstånd. I övrigt så finns 
inga anmärkningar mot bolaget eller dess företrädare registrerade 
hos Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 125 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 
12 §. En sökandens lämplighet kan ifrågasättas vid ekonomisk 
misskötsamhet som inte är brottslig t.ex om han inte fullgör sina 
skyldigheter gentemot det allmänna eller om han inte håller en 
riktig bokföring. Det behöver här inte vara frågan om uppsåtlig 
misskötsamhet. Den sökande uppger att det inträffade gällande 
uteblivna kassakvitton är rent slarvigt och att personalen 
informerats om det inträffade.  
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. 
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Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltnings-
lagen 2012-04-27. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol- 
  drycker stadigvarande till allmänheten alla dagar året runt   
  mellan kl 11.00-22.00  
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol- 
  drycker stadigvarande till allmänheten alla dagar året runt   
  mellan kl 11.00-22.00  
_____ 
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Kopia till   Dnr:  2012.043.753 
CR    2012.051.753 
Föreningarna    2012.056.753 
    2012.060.753 
    2012.048.753 
    2012.047.753 
    2012.038.753 
    2012.044.753 
    2012.054.753 

 
§ 53 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2012 
 
Socialnämnden har i 2012 års budget 1 052 459 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.  
 
Ansökningar om föreningsbidrag framgår av särskild redovisning. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  fördela 1 052 222 till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna 150 000 kr               
2.    Verdandi Pantern 40 000 kr 
3    Tjej/kvinnojouren Frideborg  530 000 kr 
4.   Brottsofferjouren Boj  95 000 kr 
5.  AC-sydöst  2 500 kr 
6.    FMN  40 000 kr 
7.    BRIS             40 000 kr              
8.    HBT-jour RFSL  20 000 kr 
9.  KRIS    70 000 kr 
10  12-stegsverksamhet  Lokalkostnad max   64 722 kr 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibe-
 hålles på verksamheten föreningsbidrag 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (C) yrkar följande ändringar under 2, 5, 7, 8, 9 
i övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
2. Verdandi Pantern  20 000 kr 
5. AC-sydöst  0 kr 
7. Bris  60 000 kr 
8. HBT-jour RFSL  10 000 kr 
9. Kris  82 500 kr 
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Forts. § 53 
 
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) samt Ola Svensson yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ingrid Hermanssons ändringsyrkande 
och förvaltningens förslag och fann Ingrid Hermanssons ändringsyrak-
ande antaget.   
 
Omröstning  
Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition godkändes: 
”Den som stöder Ingrid Hermanssons ändringsyrkande röstar ja. 
Den som stöder förvaltningens förslag röstar nej.” 
Vid omröstningen avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster 
 
Ja röstade: Anna Månsson (M), Sture Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg 
(M), Marianne Widebrant (C) samt Ingrid Hermansson (C) 
 
Nej röstade: Nusreta Kurtanovic Nilsson (S), Ola Svensson (SD), Ingrid 
Trossmark (S), Ghaleb Zeaiter (S), Walla Carlsson (S) samt Bengt-
Göran Koffed. 
 
 
Socialnämnden beslutade således 
att  fördela 1 052 222 till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna 150 000 kr               
2.    Verdandi Pantern 40 000 kr 
3    Tjej/kvinnojouren Frideborg  530 000 kr 
4.   Brottsofferjouren Boj  95 000 kr 
5.  AC-sydöst  2 500 kr 
6.    FMN  40 000 kr 
7.    BRIS             40 000 kr              
8.    HBT-jour RFSL  20 000 kr 
9.  KRIS    70 000 kr 
10  12-stegsverksamhet  Lokalkostnad max   64 722 kr 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibe-
 hålles på verksamheten föreningsbidrag 

_____ 
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Kopia till      Dnr: 2012.084.002 
CR       

 
 
 
 
 
§ 54 
Delegationsordning 
 
I föreliggande förslag till delegationsordning visas förändringar 
i förhållande till tidigare år med kursiv stil. 
 
Följande förändringar föreslås: 
 
1.  Åtgärd till stöd för barn enligt föräldrabalken 6 kap 13 a § 
läggs  på arbetsutskottet. 
 
Riksdagen har beslutat om förändring i socialtjänstlagen 
fr.o.m. 2012 05 01. Förändringen innebär att socialnämnden 
kan besluta om stödåtgärder till ett barn även om båda 
föräldrarna till ett barn inte samtycker. De åtgärder till stöd för 
ett barn som är aktuella är dessa: 
 
1. Psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling 
 som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen  
 
2.   Behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § 
 socialtjänstlagen  
 
3.   Utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 
 kap. 6 § tredje stycket socialtjänstlagen  
 
4.   En insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd 
 och service till vissa funktionshindrade. 
 
Enligt socialtjänstlagen 10 kap 5 § kan beslut om stödåtgärder 
enligt ovan endast delegeras till utskott och inte till tjänstemän. 
 
2. Beslut att anmäla ett allvarligt missförhållande eller en 
 påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till social-
 styrelsen enligt 14 kap 7 § ligger på socialchefen och har 
 inte vidaredelegerats. 
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Forts. § 54 
 
3. Beslut att godkänna åtgärder efter rapport om Lex Sarah 
 ligger på planeringssekreterare eller på utredningssekre-
 terare. 
 
4. Beslut om placering av vuxen person i familjehem ligger på 
 förste socialsekreterare vid Familj- och ungdomssektionen. 
 Beslutet gäller i första hand för ungdomar som bor kvar i 
 familjehemmet efter fyllda 18 år. 
 
5. Beslut om placering vid Gyllenstjärna och Roslunden läggs 
 på  förste socialsekreterare för utrednings- och familje-
 hemsgruppen. 
 
6. Beslut om underrättelse till åklagarmyndighet läggs på 
 förste socialsekreterare vid FUS. Enligt kap 12 § 8 i SoL 
 ska socialnämnden underrätta åklagarmyndigheten om det 
 kan antas att det finns förutsättningar för åtgärd enligt 30 b 
 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöver-
 trädare eller 32 kap. 4 § brottsbalken beträffande någon 
 som dömts till ungdomsvård eller ungdomstjänst.   
 
Om någon som dömts till ungdomsvård eller till ungdomstjänst 
i väsentlig grad underlåter att göra vad som åligger honom 
eller henne enligt en föreskrift vid ungdomsvård eller enligt en 
dom på ungdomstjänst, får åklagaren meddela varning eller 
väcka talan om annan påföljd. Beslutet att underrätta åklagar-
en läggs på förste socialsekreterare vid FUS. 
 
7. Bestämma innehåll i ungdomstjänst och utse handledare 
 läggs på socialsekreterare på fältgruppen. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  beslut om åtgärd till stöd för barn i enlighet med 
 föräldrabalken 6 kap 13 a § läggs på arbetsutskottet 
 
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 delega-
 tionsnivåer enligt bifogad delegeringsordning 
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Forts. § 54 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  beslut om åtgärd till stöd för barn i enlighet med 
 föräldrabalken 6 kap 13 a § läggs på arbetsutskottet 
 
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 delega-
 tionsnivåer enligt bifogad delegeringsordning 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2011.213.040 
CR 

 
 
 
 
 
§ 55 
Ändring av plan för internkontroll 
 
Socialnämnden beslutade i december 2012 om plan för intern-
kontroll 2012. En punkt i planen är internkontroll av akutboendet 
Rosenbom. Internkontrollen skulle ske genom granskning av 
akter och intervjuer. 
 
Eftersom granskning av verksamheten vid ADS har gjorts, dels av 
studerande vid Linnéuniversitetet och dels av Bengt Svensson 
och Johan Nordgren från Malmö högskola, föreslår förvaltningen 
att internkontroll istället ska göras av annan verksamhet vid 
socialförvaltningen. 
 
Socialförvaltningen föreslår att internkontroll istället ska göras av 
förekomsten av aktiva arbetsplaner inom ekonomisektionens 
ekonomigrupp mot bakgrund av det förändrade arbetssätt som 
ekonomigruppen genomför under våren 2012. Det förändrade 
arbetssättet innebär att fem socialsekreterare frikopplas från 
arbete med klienternas ekonomi för att istället koncentrera sig på 
klienternas arbetsplaner. Övrig personal i ekonomigruppen ska 
istället arbeta med frågor om klienternas ekonomi. 
 
Om socialnämnden beslutar enligt förslaget blir den fullständiga 
planen för internkontroll följande: 

 
Process 
rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frek- 
vens 

Metod Rapporte- 
ring till 

Redovisning 
av enskilda 
ärenden 

Redovisning 
socialnämnden 

Socialchef Löpan-
de 

Ärenden 
lottas 

Social- 
nämnden 

Arbetsplaner 
ekonomi-
gruppen 

Handläggning Socialchef 2012 Granskning 
av akter 

Social- 
nämnden 

Utbetalningar 
ekonomiskt 
bistånd 

Kontroll av 
mottagare 

Socialchef 2012 Stickprov 
kvartalsvis 

Social-
nämnden 

Riskhantering 
Arbetsmiljö 

Dokumentens 
aktualitet 

Socialchef 2012 Komplett 
inventering 

Social-
nämnden 
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Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  granskning av akutboendet Rosenbom ej ska ingå i 
 förvaltningens plan för internkontroll 2012 
 
att  granskning av förekomsten av aktiva arbetsplaner vid 
 ekonomisektionens ekonomigrupp ska göras. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  granskning av akutboendet Rosenbom ej ska ingå i 
 förvaltningens plan för internkontroll 2012 
 
att  granskning av förekomsten av aktiva arbetsplaner vid 
 ekonomisektionens ekonomigrupp ska göras. 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2011.184.751 
CR 
Socialstyrelsen 

 
 
 
 
§ 56 
Yttrande angående vidtagna åtgärder 
 
Christine Held redovisade upprättat yttrande daterat den 30 april 
2012. 
 
Socialstyrelsen gjorde en föranmäld inspektion den 8 och 10 
november 2011. Syftet med tillsynen var att få svar på följande 
frågor. 
 
 Fungerar socialtjänstens mottagande av anmälningar 
 få barn som är i behov av skydd och stöd sina behov utredda 
 är socialtjänstens ställningstagande att inte inleda utredning 
rimlig 
 
Socialstyrelsen har i sin tillsyn funnit att socialnämnden i Karls-
krona ska vidta åtgärder för att säkerställa. 
 att nämnden utan dröjsmål tar ställning till om utredning ska 
 inledas 
 att barn som är i behov av skydd och stöd får sina behov 
 utredda 
 
Vid tillsynen gav socialstyrelsen muntligen sina synpunkter på 
vad de hade sett, vilket gjorde att vi omgående påbörjade vissa 
åtgärder. 
  
Socialstyrelsen påtalar att förhandsbedömningarna har tagit för 
lång i hälften av de granskade fallen. När tillsynen gjordes i 
november hade vi svårigheter att få till framför allt möten med 
föräldrarna inom 2 – 3 veckor. I det muntliga samtalet påtalade 
också socialstyrelsen att vi inte alltid pratade med barnen i 
förhandsbedömningen. 
 
Vi har gjort vissa förändringar som gör att vi idag klarar av att 
hantera förhandsbedömningarna inom 2 – 3 veckor och vi kallar 
numera samtliga barn i våra förhandsbedömningar. Det är priori-
terat att inkomna anmälningar skyndsamt ska ut till förhands-
bedömarna, anmälningarna kommer till socialförvaltningen på 
olika sätt och till olika delar av socialförvaltningen.  
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Forts. § 56 
 
Samtliga anmälningar går till 1:e socialsekreterare som gör en 
första bedömning om det är en akut anmälan och/eller om 
anmälan är så allvarlig att en utredning ska öppnas omgående, 
övriga anmälningar går samma dag till de två socialsekreterare 
som ansvarar för samtliga förhandsbedömningar. I april gick vi 
igenom de senaste 17 förhandsbedömningarna och kunde då 
konstatera att medelvärdet för antal dagar det tog att göra dessa 
förhandsbedömningar var 13 dagar. 
 
När det gäller att barn som är i behov av skydd och stöd får sina 
behov utredda har följande åtgärder vidtagits. 
 
Vi har sedan den 1 december 2011 ett barnahus i Karlskrona, 
vilket innebär att när en anmälan kommer in där det finns miss-
tanke om att ett barn har blivit utsatt för brott tas detta ärende 
alltid i barnahusets samrådsgrupp. I samrådsgruppen finns 
representanter från polis, åklagare, socialtjänst, barnpsykiatrin 
och vid behov från barnklinken. Samrådsgruppen träffas 1 gång i 
veckan och/eller akut vid behov. Barnahuset har gjort att denna 
typ av anmälningar blir belysta och hanterade på ett mycket 
bättre sätt än tidigare. Utredning görs på samtliga anmälningar 
som hanteras av barnahuset. 
 
När det gäller anmälningar som handlar om att barn har bevittnat 
”våld i nära relationer” har utredningsgruppen tillsatt en arbets-
grupp för att förbättra rutinerna för när en utredning inte behöver 
inledas då en bedömning görs att den ansvarige vårdnadshavar-
en kan ge barnen tillräckligt skydd för att barnen inte utsätts för 
våld och att barnen erbjuds det stöd de behöver. 
Socialförvaltningen kan erbjuda stöd genom det egna teamet 
”Utsikt” som erbjuder stöd till offer, barn som bevittnat våld och 
förövare.  
 
Socialförvaltningen har under våren haft tre utbildningsdagar på 
temat ”våld i nära relationer” till all personal. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  godkänna yttrandet till socialstyrelsen om vidtagna åtgärder 

 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna yttrandet till socialstyrelsen om vidtagna åtgärder 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2012.085.700 
CR    

    
 
 
§ 57 
Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer 
 
Övergripande mål 
 
Personer som vänder sig till Socialnämndens verksamhet ska 
alltid mötas med respekt, integritet och värdighet. De ska känna 
att de möts av kompetens, effektivitet och medmänsklighet. 
Socialnämndens verksamhet ska vara lättillgängliga, snabba och 
kunna erbjuda kontinuitet i kontakterna. Detta tillsammans med 
gällande lagar och förordningar ska utgöra basen för medborgar-
nas kontakt med oss. 
Verksamheten skall kvalitetsäkras. 
 
Inriktningsmål 
 Socialnämndens verksamhet ska erbjuda vård och stöd på lika 
 villkor oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. 
 
 En gemensam förvaltning på ett och samma ställe.  
 Genom att sträva mot en gemensam förvaltning så ökar möjlig-
 heterna att arbeta med människan i centrum. Gränser mellan 
 sektioner försvinner. 
 
 Den enskilda människan ska sättas i centrum och ett helhets-
 perspektiv ska alltid tas inom förvaltningen. 
 
 Socialnämndens verksamhet ska arbeta förebyggande med 
 råd, stöd och behandling till de personer, framför allt barn och 
 ungdomar, som är på väg att utveckla sociala problem. 
 
 I syfte att förbättra det rehabiliterande arbetet ska samarbetet 
 med andra kommunala förvaltningar, andra kommuner och 
 andra myndigheter utvecklas. 
 
 Sekretesslagens möjligheter till samverkan ska användas för 
 att kunna ge en individ rätt hjälp och stöd. 
 
 Ideella krafter som föreningar, organisationer och enskilda ska 
 stödjas att ta aktiv del i det sociala arbetet. 
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Socialnämndens beslut 
 
att anta socialnämndens politiska mål 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att bryta ner målen på 
 verksamhetsnivå och återkomma till socialnämden med förslag 
 hösten 2012 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2012.083.047 
22/5-12 
CR 
Socialstyrelsen  

 
 
 
§ 58 
Ansökan om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser 
inom Utsikts verksamhet. 
 
 
Ansökan avser medel för utbildning av personal i Utsikts verksamhet 
på Familjestöd. 
 
Att arbeta med utsatta och förövare i en sådan komplex problematik 
som våld i nära relationer kräver hög kompetens. Under de år som 
verksamheten Utsikt varit igång har det nu blivit tydligt var 
kompetensen behöver höjas för att kunna erbjuda rätt stöd och 
behandling.  
Insatserna riktas till den som blivit utsatt för våld, barn som bevittnat 
våld och till våldsförövare. 
 
Ansökan avser utbildning enligt följande: 
4 personal utbildas till gruppledare för Icke-våldsgrupp för män. 
Utbildningen ges av ATV (Alternativ till våld). ATV:s metod är väl 
utvärderad och tillhör de metoder som Socialstyrelsen rekommend-
erar. Utbildningen kommer även att ge redskap för individuellt 
förändringsarbete med våldsutövare.  
 
3 personal utbildas i metoden Bojen, Göteborg. Bojen är en 
utbildning som inriktas mot gruppbehandling och enskilda 
stödsamtal. Målgruppen är utsatta kvinnor och barn som bevittnat 
eller upplevt våld. Grupperna genomförs med kvinnorna för sig och 
med barnen för sig men kan med fördel köras parallellt. I vårt 
samarbete med Ronneby Kommun kommer det att vara möjligt att ha 
grupper gemensamt för att öka underlaget och kunna erbjuda 
återkommande grupper tätare. Att arbeta med problematiken i grupp 
är både dokumenterat verkningsfullt och tids effektivt.   
 
3 personal utbildas i Tejping. Tejping är en visuell metod där barn 
eller familjer kan gestalta sitt nätverk, livssituation eller en händelse 
som upplevts traumatisk eller belastande. Att behärska olika 
samtalsformer är en viktig del i arbetet med barn, där man kan möta 
det enskilda barnets egna uttrycksformer.  
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Forts § 58 
 
Ansökan avser utbildningskostnader, resekostnader och logi-
kostnader för ovanstående utbildningar med en sammanlagd summa 
på 151 000:-. Kommunens egen insats är personalkostnaderna på 
utbildningsdagarna. Den egna insatsen är ett kriterier för att beviljas 
medel 33 utbildningsdagar totalt.  
 
Genom ovanstående utbildningar lägger vi en grund för den fortsatta 
utvecklingen av arbetet med våld i nära relationer. 
 
För att genomföra ovanstående utbildningsinsatser föreslås 
nämnden besluta 
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen för 
 utbildningsinsatser 2012 avseende Utsikts verksamhet med 
 kronor 151 000:- 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad  
 
 
Socialnämndens beslut  
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen för utbild-
 ningsinsatser 2012 avseende Utsikts verksamhet med 
 kronor 151 000:- 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad  
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 18 juni kl 15.10-16.45 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M), gick kl 16.10 § 66-68 
  Ola Svensson (SD), gick kl 16.15 § 66- 71 
     
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Hanna Höglund (M) § 69-74 
  Pernilla Cederholm (SD) § 72-74 
  Marianne Widebrant (C)  
      
Övriga närvarande   
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare § 66-71 
  Lill Körling, controller,  
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Jan-Anders Lindfors (S) 
 
Justerade paragrafer § 66-74  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Jan-Anders Lindfors 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 66 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) ställde frågan hur det har varit vid skolavslutningarna. 
 
Christine Held svarade 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2012.070.042 
CR 
 
 
 
 
 

§ 67 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, maj 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 31 
maj 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –8 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,9 mnkr. De externa vårdkost-
naderna 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 av-
vikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -7,0 mnkr. Situationen för närvarande 
är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under året, vi har 
nästan dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört med 
föregående år (12 fg år, 23 i snitt hittills i år). 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budgetram-
en 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras på 
att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att 
öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Dessutom 
har den s.k. riksnormen, som regeringen beslutar om varje år, 
ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden beräknas stiga 
med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom läget på 
arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år jäm-
fört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av antal 
hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 
hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget 
befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 
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Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr enligt 
budgetläge 31 maj 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 maj 
2012 uppgår till 88,3 mnkr, och det budgeterade utfallet är 69,1 
mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -19,2 mnkr. 

 
 Utfall          

31 maj 
Budget        
31 maj 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

53,5 
mnkr 

45,4 
mnkr 

-8,1 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

34,8 
mnkr 

23,7 
mnkr 

-11,1 mnkr 

 
 

Utfallet per maj kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -8,1 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 28 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt 
placerade). Det är en ökning med 2 externt placerade jämfört med 
föregående månad. Detta innebär att kontot för HVB barn och 
unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -4,2 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med ca -1,4 mnkr; Ungbo uppvisar en 
negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr, kontot för kontaktpersoner 
har en negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr, Roslunden uppvisar 
en negativ avvikelse om -0,4mnkr och familjehemskontot uppvisar 
-0,3 mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 7 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 2 färre placerade 
än föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,5 mnkr. 1,0 mnkr avser finansiering av 
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för 
perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 14 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en positiv avvikelse (+ 71 tkr).  
Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -2,6 mnkr. 
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 Ekonomiskt bistånd -11,1 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under maj fort-
sättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 33 fler hushåll 
i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll är 
främst bland vuxna. Av totalt 887 hushåll var det 231 hushåll 
bland ungdomarna som fick hjälp under maj, något fler än måna-
den innan. Antal vuxna hushåll med bistånd ökade med 23 hus-
håll, jämfört med månaden innan. Den totala ökningen av antal 
hushåll är hittills i år 3,9 % jämfört med snittet 2011 ( 0,5 % för 
ungdomar, 5,2 % vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll (7 680 kr per hushåll och månad) ligger något över den 
genomsnittliga kostnaden för år 2011 (+0,7 %). Denna beräknas 
stiga under året då den s.k. riksnormen ökat kraftigt jämfört med 
föregående år, främst avseende hushåll med barn. I maj var den 
totala kostnaden för utbetalningar 6,8 mnkr. Jämfört med snittet 
2011 är det en ökning med ca 0,4 mnkr. Även i år har vi ett tillskott 
om 4 förstärkningstjänster 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 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -35,0 
Mnkr.  

 
 Budget  

helår 2011 
Prognos  
helår 2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,5 mnkr 111,5 mnkr -8,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 56,9 mnkr   83,9 mnkr -27,0 mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -8,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden ligger på en mycket hög nivå, beräknas 
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsätt-
ningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen 
och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lös-
ningar. Situationen är den, att vi i år har haft i snitt ca 11 fler 
externt placerade jämfört med genomsnittligt antal placerade 
föregående år.  
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Eftersom antalet anmälningar om barn som far illa under förra året 
ökade med ca 35 %, är en ökning av externa placeringar en 
förväntad effekt.  
 
De tillkommande externa placeringarna kräver särskilda behand-
lingsinsatser vilka vi inte kunnat tillgodose med hemmaplans-
lösningar. Flertalet är tvångsingripanden jämlikt LVU.  
 
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 –7,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,9 mnkr. Här är situa-
tionen den, att vi i år har haft i snitt ca 1 mer externt placerad jäm-
fört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar 
oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet på 
Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripande 
beroendeenheten. Vi har dock i nuläget inte full finansiering när 
det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva 
trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budget-
avvikelse är därför för närvarande –1,0 mnkr avseende vuxna 
missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -27,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. Utbetalningarna för 
de senaste 12 månaderna har i snitt legat på drygt 6,7 mnkr per månad 
(snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger ut-
betalningarna nu på ca 1,2 mnkr mer än vad som totalt betalades ut 
föregående år. Nämnden prognostiserar att kostnaden för ekonomiskt 
bistånd kommer att öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. 
Prognosen baseras också på att den s.k. riksnormen, som regeringen 
beslutar om varje år, ökat främst gällande familjer med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom 
läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av antal 
hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. Nämnden 
räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 hushåll per månad, 
eller ca 4,0 Mnkr per år. 
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Övrigt, statistik 
I snitt antal hushåll t o m maj 2012 med ekonomiskt bistånd: 877 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m maj 2011 med ekonomiskt bistånd: 832 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd: 844 hushåll 
I snitt antal hushåll 2012 med ekonomiskt bistånd budget: 624 hushåll 
 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd juni 2011-maj 2012: 78 608 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2011: 77 292 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010: 68 618 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008: 46 255 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006: 38 934 tkr 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 6,0 
mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
Enligt Socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra ytter-
ligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva 
upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggan-
de arbetet och nämndens målsättning att ge människor i utsatta 
situationer stöd i ett tidigt skede. 
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar 
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder. 
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen har bildat en 
särskild åtgärdsgrupp bestående av samtliga arbetsledare på 
sektionen. Syftet med gruppen är att gå igenom samtliga place-
ringar, för att så tidigt så möjligt avsluta dyra externa placeringar, 
och ta hem för hemmaplanslösningar med hjälp av befintliga 
resurser. Dessutom ställs krav på att i större utsträckning åstad-
komma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen för de 
resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. 
 
Individ- och familjeomsorg: 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa placeringarna 
av barn och ungdomar som utgör huvuddelen av den negativa 
budgetavvikelsen. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av be-
fintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan 
samt söka alternativa lösningar. Men eftersom antalet anmälningar 
om barn som far illa under förra året ökade med ca 35 %, är en 
ökning av externa placeringar en förväntad effekt. Stora ansträng-
ningar pågår för att möta den uppkomna situationen, på ett för 
individen och den kommunala ekonomin, så fördelaktigt sätt som 
möjligt. Självklart sker detta inom ramen för gällande lagstiftning när 
det gäller skydd och stöd till barn och ungdomar. 
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Ekonomiskt bistånd: 
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken.  
 
Beslut har fattats i KF (26 april, KS2012.108.344 § 55) att godkänna 
förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 social-sekreterare, 
under innevarande budgetår, för att aktivt kunna arbeta med att 
bryta långvarigt bidragsberoende för personer som saknar arbets-
förmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. Önskvärt vore att det tillsköts 
resurser för att öka antalet ”kommunala beredskapsarbeten”. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m maj uppgår till 92 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-maj 
2012 

Prognos  
2012 

Avvikelse budget-
prognos 

200 tkr 92 tkr 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 2012-05-21 upprättat delårsbokslut per 30 april 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -13,8 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2012. 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för 
  att minimera prognostiserat underskott. 
3. att till kommunstyrelsen redovisa planerade och vidtagna åtgärder  
  enligt ovanstående åtgärdsplan. 
_____ 
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§ 68 
Ändringar i delegationsordningen 
 
Socialförvaltningen föreslår ändring i delegationsordningen på 
två punkter.  
 
Enligt gällande delegationsordning så är beslut att ej polis-
anmäla misstankar om bl a brott som riktar sig mot underåriga 
delegerade till socialnämndens arbetsutskott. 
Socialförvaltningen föreslår att rätten att besluta att ej polis-
anmäla vissa brott mot underåriga istället läggs på social-
chefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå. 
Bakgrunden till förslaget är de arbetsformer som utvecklats 
inom ramen för barnahusets verksamhet. Socialförvaltningens 
tjänstemän för regelbundet samtal med representanter för 
åklagare och polis om misstänkta brott som riktar sig mot 
barn. I enlighet med de samarbetsformer som utvecklats bör 
vara möjligt för tjänstemän att fatta beslut om att ej polis-
anmäla misstanke om brott i anslutning till de överläggningar 
som sker. 
 
I delegationsordningen omnämns för övrigt att arbetsutskottet 
har rätt att besluta att ej polisanmäla brott som hindrar social-
nämndens verksamhet och att ej polisanmäla bedrägligt 
beteende. Socialförvaltningens förslag påverkar ej dessa 
situationer. 
 
Rätten att avge yttrande till polismyndigheten jml passlagen 
när det gäller passärenden som handlar om att utan vårdnads-
havares medgivande utfärda pass för barn har ej delegerats. 
Det är i vissa fall nödvändigt för socialnämnden att medverka 
till att barn under 18 år ges möjlighet att få passansökan be-
viljad även om föräldrar inte vill lämna sitt medgivande till 
ansökan. Det gäller framför allt vid familjehemsplaceringar av 
barn. Rätten att avge yttrande till polismyndigheten föreslås bli 
delegerat till socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämp-
lig nivå. 
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Under förutsättning av socialnämndens beslut delegeras 
rätten att ej anmäla vissa brott mot underåriga till 
sektionschefen vid familj- och ungdomssektionen och rätten 
att avge yttrande till polismyndigheten i passärenden till förste 
socialsekreterare vid utrednings- och familjehemsgrupperna. 
 
I samband med ovanstående förändringar görs också föränd-
ringen att socialchefen vidaredelegerar rätten att polisanmäla 
brott som riktar sig mot underåriga till sektionschefen för 
familj- och ungdomssektionen. 
 
Socialnämndens beslut enligt  
allmänna utskottets förslag  
 
att  delegera rätten att besluta att ej polisanmäla vissa brott 
 som riktar sig mot underåriga till socialchefen med rätt att 
 vidaredelegera 
 
att  delegera rätten att avge yttrande till polismyndigheten i 
 passärenden till socialchefen med rätt att vidaredelegera  
 
att  till protokollet anteckna att beslutet att polisanmäla och att 
 ej polisanmäla vissa brott som riktar sig mot underåriga 
 vidaredelegerats till sektionschefen vid familj- och 
 ungdomssektionen 
 
att  till protokollet anteckna att rätten att avge yttranden i  pass
 ärenden vidaredelegerats till förste socialsekreterare vid 
 utrednings- och familjehemsgrupperna. 
_____ 
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CR 
Alkoholhandläggare 

 
 
 
 
§ 69 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Lunchcaféet Gott & Blandat, Västra Riksvägen 
13, 373 00 Jämjö 
 
ÄRENDET 
 
Lunchaféet Gott & Blandat har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) 
om att till allmänheten och till slutna sällskap sk. cateringstill-
stånd servera öl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdryck-
er,  vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
året runt mellan 11.00 – 01.00  
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna i centrala delarna av Jämjö. 
Serveringstillstånd har inte funnits tidigare på serveringsstället. 
Serveringsstället består av matsal och uteservering. Antalet 
sittplatser i matsalen är 49. Serveringslokalerna är lämpliga för 
sitt ändamål och köket uppfyller kraven för verksamhetens 
ändamål. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver sin verksamhet att man skall kunna servera 
god och vällagad mat till en blandad målgrupp. Kraven på ut-
budet gällande maten uppfylls. Serveringstiden är året runt 
mellan kl.11.00 – 01.00. Besök på stället har gjorts vid ett par 
tillfällen 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Lunchcaféet Gott & Blandat sedan oktober 
2011. Erfarenhet finns i restaurangbranschen från 2002. 
Kunskapsprov gällande stadigvarande tillstånd till allmänheten 
genomfördes hos Karlskrona kommun 2012-05 -02 med ett 
godkänt resultat. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Martina Olausson driver företaget som en enskild firma. 
Hyreskontrakt finns med Röda Nejlikan HB 969686-6517. 
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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 livsmedelsanlägg-
ning är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 49 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alko-
hollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 
kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhanda-
hålla 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. 
Uteserveringen skall vara väl avgränsad innan den kan använ-
das som serveringsområde.  
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvalt-
ningslagen 2012-05-24. 
  
Socialnämndens beslut enligt  
allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap s.k. 
cateringstillstånd alla dagar året runt mellan kl. 11.00 – 01.00. 
_____ 
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§ 70 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Utklippan, Idrottsv 13, 371 41 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Utkiken AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att till allmän-
heten  servera starköl och vin vid ovan  rubricerat serverings-
ställe. Sökta serveringstider är året runt, årligen under perioden 
fr.o.m. 1 maj - t.o.m. 30 september mellan kl. 11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringslokalerna är belägna på Utklippan i Karlskrona skär-
gård. Servering har funnits tidigare i lokalerna men inget serve-
ringstillstånd. Serveringsstället består av en matsal och en till-
hörande uteservering. Antalet sittplatser i matsalen är 20 st. 
Serveringslokalerna är lämpliga för sitt ändamål och köket upp-
fyller kraven för verksamhetens ändamål.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver sin verksamhet att kunna servera sina gäster 
ett glas vin eller öl till maten. Gästerna bor i vandrarhemmet eller i 
egen båt. Karlskrona Sjötaxi kommer att trafikera Utklippan med 
dagsturister. 
Kraven på utbudet gällande maten uppfyller kraven enligt alkohol-
lagen.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Café Utkiken sedan 2007 med stadigvarande 
tillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Branschkunskap och 
kunskaper enl. alkohollagen finns. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Utkiken AB drivs som ett aktiebolag av Maria Strandqvist och 
Patrik Strandqvist. 
Hyreskontrakt finns med Statens Fastighetsverk 
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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 tillstyrker ansökan och uppger att max 49 per-
soner får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens 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 § förvalt-
ningslagen 2012-05-25. 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl och vin till allmänheten årligen under 
perioden 1 maj och 30 september mellan kl.11.00 – 01.00.  
_____ 
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CR 
Alkoholhandläggare 

 
 
 
 
§ 71 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid SailInn, Sandhamns hamn, 370 42 Torhamn 
 
ÄRENDET 
 
Catharina N Johansson har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) om att till allmänheten servera starköl, vin, sprit-
drycker och AJA-drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider året runt, årligen under perioden 1 april 
– 30 september mellan kl.11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 

Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
SailInn är beläget vid Sandhamns hamn i Torhamn. Lokalerna 
omfattar ett utrymme i Sandhamns Marines butikslokal med 
en yta på ca. 20 m2   jämte altandäck om 80 m2 . 
Serveringsstället består endast av en avgränsad uteservering 

med platser för 40 st gäster. Uteserveringen är lämplig för sitt 
ändamål och köket uppfyller kraven för verksamhetens ända-
mål.   
              
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver att SailInn ska vara öppet under 
sommaren april – september. Öppettiderna kommer att vara 
mellan kl.11.00 – 22.00 och i vissa fall en förlängd öppettid. 
Målgruppen är framförallt gäster som besöker gästhamnen i 
Sandhamn.  
Kraven på utbudet gällande maten uppfylls. Besök har gjorts 
på serveringsstället.  
 
Sökandens personliga lämplighet  
Sökande har drivit Cyberzone i Ramana AB med ett stadig-
varande tillstånd till allmänheten. Catharina N Johansson har 
utbildning i alkohollagen och även genomfört ett godkänt 
kunskapsprov hos Karlskrona kommun 2012-05-16. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Sökanden har en registrerad enskild firma 19621218-3302. 
Hyresavtal finns med Sandhamns Marine AB, 556777-2917. 
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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 livsmedelsanlägg-
ning är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger för närvarande en 
ansökan om bygglov för ändrad användning av en verkstads-
lokal, på fastigheten Sandhamn 13:4, där viss försäljnings-
verksamhet och kontor inryms. Ansökan avser bygglov för 
ändrad användning av lokalen till restaurang.  
Vid Miljö- och byggnadsnämnden sammanträde 2012-05-10 
föredrogs ärendet gällande Sandhamn 13:4 Torhamn, bygglov 
för ändrad användning av butik till restaurang. I förslag till 
beslut från förvaltningen framkommer följande: 
Arbetsutskottet fattar beslut att låta Miljö- och byggnads-
nämnden besluta i ärendet den 7 juni under förutsättning att 
remisstiden löpt ut. Samt att ärendet kompletteras med 
eventuella remissyttranden vid sittande bord.  
 
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 brandsäkerhets-
synpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2012-05-28. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 april – 
30 september mellan kl 11.00-01.00. under förutsättning att 
det finns ett gällande bygglov på restaurang för fastigheten 
Sandhamn 13:4. 
_____ 
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§ 72 
Val av ledamot till socialnämndens allmänna utskott 
 
Ordförande föreslog att utse Margareta Rodin (FP) som 
ordinarie ledamot i socialnämndens allmänna utskott from 1 
juli 2012. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta Margareta Rodin (FP) som ordinarie ledamot i 
 socialnämndens allmänna utskott from 1 juli 2012 under 
 förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
 valberedningens förslag. 
_____ 
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§ 73 
Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga (LVU) samt lag om vård av miss-
brukare (LVM) besluta om omedelbara omhändertagande. 
 
På grund av att Ann-Christin Karlsson (FP) slutar sitt uppdrag 
som ledamot i socialnämnden den 30 juni 2012 så måste ny 
ledamot utses till uppdraget. 
 
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. 
 
1. Ingrid Hermansson (c) ordförande 
2. Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande 
3. Eva Strömqvist (S), ledamot 
4. Anna Månsson (M), ledamot 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  förutom socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson 
 (C),  vice ordförande Jan-Anders Lindfors (S) samt leda-
 möten Eva Strömqvist (S) utse ledamoten Anna 
 Månsson (M) from 1 juli 2012 rätt att fatta beslut jml § 6 
 LVU och § 13 LVM i ärenden där allmänna utskottets 
 sammanträde inte kan avvaktas. 
_____ 
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§ 74 
Avtackning 

 
 Ordförande avtackade Ann-Christin Karlsson (FP) för sina 5 år i 
 socialnämnden med en blomma samt önskar alla en trevlig sommar. 
 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors önskar ordförande samt tjänstemän  
 en trevlig sommar 
 ____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 27 augusti kl 14.20-16.30 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Björn Fries (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) gick kl 15.20 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
   
Tjänstgörande ersättare Walla Carlsson (S) 
  Marianne Widebrant (C)  
      
Övriga närvarande  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Hanna Höglund (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marie Klang (FP) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare  
  Lill Körling, controller,  
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Jessica Andersson, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Fries (S) 
 
Justerade paragrafer § 83-93  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Jessica Andersson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Björn Fries 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 83 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, juli 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 juli 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –8 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: 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 0,8 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 -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -7,0 mnkr. Situationen för närvarande 
är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under året, vi har 
dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört med före-
gående år (12 fg år , 24 i snitt hittills i år). 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. 
Dessutom har den s.k. riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden be-
räknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll 
med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
Sammantaget befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 
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Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr enligt 
budgetläge 31 juli 
2012. 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 juli 
2012 uppgår till 119,1 mnkr, och det budgeterade utfallet är 94,0 
mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -25,1 mnkr. 

 
 Utfall          

31 
juli 

Budget        
31 juli 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

71,4 
mnkr 

60,8 
mnkr 

-10,6 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

47,7 
mnkr 

33,2 
mnkr 

-14,5 
mnkr 

 
 

Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -10,6 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 28 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt 
placerade). Det är en minskning med 1 externt placerad jämfört 
med föregående månad. Detta innebär att kontot för HVB barn 
och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -6,9 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med ca -1,4 mnkr; Ungbo uppvisar en 
negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr, kontot för kontaktpersoner 
har en negativ budgetavvikelse om -0,3 mnkr, Roslunden 
uppvisar en positiv avvikelse om +0,1mnkr och familjehemskontot 
uppvisar -0,8 mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 11 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 3 fler placerade 
än föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på -1,7 mnkr. 1,3 mnkr avser finansiering av 
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö 
för perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 16 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en negativ avvikelse om - 93 tkr.  
Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -0,3 mnkr. 
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 Ekonomiskt bistånd -14,5 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under juli 
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 29 fler 
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hus-
håll är främst bland vuxna. Av totalt 875 hushåll var det 222 hus-
håll bland ungdomarna som fick hjälp under juli, något fler än 
månaden innan. Antal vuxna hushåll med bistånd ökade med 10 
hushåll, jämfört med månaden innan. Den totala ökningen av 
antal hushåll är hittills i år 3,5%  jämfört med snittet 2011 ( minsk-
ning med 1,8% för ungdomar, ökning med 5,4% vuxna). Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 620 kr per hushåll och 
månad) ligger något under den genomsnittliga kostnaden för år 
2011 (-0,1 %). Denna beräknas stiga något under året då den s.k. 
riksnormen ökat kraftigt jämfört med föregående år, främst av-
seende hushåll med barn. I juli var den totala kostnaden för utbe-
talningar 6,5 mnkr. Jämfört med snittet 2011 är det en ökning med 
ca 0,1 mnkr. Även i år har vi ett tillskott om 4 förstärkningstjänster 
på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra 
möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder, studier eller syssel-
sättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ung-
domar och personer med utländsk bakgrund.  
 
Prognos över utfall för helår 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -35,0 
Mnkr.  
 
 Budget 

helår 
2011 

Prognos 
helår 
2011 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,5 
mnkr 

111,5 
mnkr 

-8,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 56,9 
mnkr 

  83,9 
mnkr 

-27,0 
mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -8,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden ligger på en mycket hög nivå, beräknas 
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsätt-
ningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen 
och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lös-
ningar. Situationen är den, att vi i år har haft i snitt ca 12 fler 
externt placerade jämfört med genomsnittligt antal placerade 
föregående år.  
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Eftersom antalet anmälningar om barn som far illa under förra 
året ökade med ca 35 %, är en ökning av externa placeringar en 
förväntad effekt. De tillkommande externa placeringarna kräver 
särskilda behandlingsinsatser vilka vi inte kunnat tillgodose med 
hemmaplanslösningar. Flertalet är tvångsingripanden jämlikt 
LVU. Prognosen bygger på att inga ytterligare ärenden till-
kommer. 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 –7,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är 
situationen den, att vi i år har haft i snitt ca 1 mer externt placerad 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förvän-
tar oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet 
på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripan-
de beroendeenheten. Vi har dock i nuläget inte full finansiering 
när det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva 
trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetav-
vikelse är därför för närvarande –1,0 mnkr avseende vuxna 
missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -27,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. 
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på 
drygt 6,5 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en 
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 0,9 mnkr mer 
än vad som totalt betalades ut föregående år. Nämnden prognos-
tiserar att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 
ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
också på att den s k riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande familjer med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll 
med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
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Övrigt, statistik 
I snitt antal hushåll t o m juli 2012 
med ekonomiskt bistånd:  873 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m juli 2011 
med ekonomiskt bistånd:  845 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011  
med ekonomiskt bistånd:  844 hushåll 
I snitt antal hushåll 2012 med  
ekonomiskt bistånd budget:  624 hushåll 
 
 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd   
augusti 2011-juli 2012: 78 173 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2011: 77 292 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010: 68 618 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008: 46 255 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006: 38 934 tkr 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 
6,0 mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
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. 
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar 
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder. 
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen har bildat en 
särskild åtgärdsgrupp bestående av samtliga arbetsledare på 
sektionen. Syftet med gruppen är att gå igenom samtliga 
placeringar, för att så tidigt så möjligt avsluta dyra externa 
placeringar, och ta hem för hemmaplanslösningar med hjälp av 
befintliga resurser. Dessutom ställs krav på att i större utsträck-
ning åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom 
ramen för de resurser förvaltningen har och lagstiftningen 
medger. 
 
Individ- och familjeomsorg: 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa 
placeringarna av barn och ungdomar som utgör huvuddelen av 
den negativa budgetavvikelsen. 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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Men eftersom antalet anmälningar om barn som far illa under 
förra året ökade med ca 35 %, är en ökning av externa place-
ringar en förväntad effekt. Stora ansträngningar pågår för att möta 
den uppkomna situationen, på ett för individen och den 
kommunala ekonomin, så fördelaktigt sätt som möjligt. Självklart 
sker detta inom ramen för gällande lagstiftning när det gäller 
skydd och stöd till barn och ungdomar. 
Ekonomiskt bistånd: 
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken. Beslut har fattats i KF (26 april, KS2012.108.344 § 55) 
att godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 
socialsekreterare, under innevarande budgetår, för att aktivt 
kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för per-
soner som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. 
Önskvärt vore att det tillsköts resurser för att öka antalet 
”kommunala beredskapsarbeten”. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m juli uppgår till 123 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-
juli 2012 

Prognos 2012 Avvikelse 
budget-prognos 

200 tkr 123 tkr 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 2012-06-18 upprättat delårsbokslut per 31 maj 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -19,2 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder 
 för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 84 
Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2003 att Karlskrona kommun skulle 
ingå överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Integrationsverket 
upphörde som myndighet 2007. Socialnämnden ingick därefter 
överenskommelse med Migrationsverket om att ordna boende för 
ensamkommande barn. I överenskommelsen förband sig 
kommunen att hålla åtta boendeplatser tillgängliga för ensam-
kommande barn med uppehållstillstånd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2009 på förslag från social-
nämnden att Karlskrona kommun ska ingå överenskommelse med 
Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkomman-
de flyktingbarn. Överenskommelsen innebar att kommunen åtog 
att sig att hålla tolv platser tillgängliga för ensamkommande barn, 
varav minst tre platser alltid skulle vara tillgängliga för asylsökande 
barn. Enligt överenskommelsen får migra-tionsverket anvisa 
ensamkommande barn över 15 år. Kommunfullmäktige beslutade 
vidare att ansvaret för kommunens åtagande enligt överens-
kommelsen ska ligga på socialnämnden. 
 
Ansvaret för att förhandla om överenskommelser med kommun-
erna om flyktingmottagande flyttades 1 januari 2011 över till 
Länsstyrelserna. Överenskommelsen träffas emellertid fortfarande 
med migrationsverket. Länsstyrelsen i Blekinge har överlämnat 
nytt förslag om överenskommelse om att ordna boende för ensam-
kommande barn. Enligt överenskommelsen ska Karlskrona 
kommun förbinda sig att hålla 19 platser tillgängliga för ensam-
kommande barn, varav minst fyra platser ska vara för asylsökan-
de barn. Förslaget innebär således en ökning av antalet asyl-
sökande barn från tre ungdomar till fyra ungdomar. 
 
Övervägande 
Karlskrona kommun har för närvarande överenskommelse med 
Migrationsverket om att ordna boende för 12 ensamkommande 
barn. Enligt överenskommelsen ska minst tre platser vara för 
asylsökande barn.  
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För närvarande är 22 barn inskrivna i kommunens boende för 
ensamkommande barn, Gyllenstjärna. Kommunen får ersättning 
enligt schablon för de tolv platser som ingår i avtalet med 
Migrationsverket. För resterande barn måste kommunen söka 
ersättning från Migrationsverket för de faktiska kostnaderna, vilket 
upplevs som administrativt krångligt.  
 
Socialförvaltningen har fört diskussioner med Länsstyrelsen om en 
ny överenskommelse för anordnande av boende för ensam-
kommande barn. Enligt förslaget ska Karlskrona öka antalet plat-
ser till 19 ungdomar, varav minst fyra ska vara för asylsökande. 
Överenskommelsen gäller ensamkommande barn i åldern 15 till 
och med 17 år. 
 
Migrationsverket har mycket stort behov av platser för ensam-
kommande barn. Verksamheten med ensamkommande barn i 
Karlskrona bedrivs med mycket god kvalitet. Socialförvaltningens 
bedömning är att den goda kvaliteten kan behållas också med en 
mindre ökning av mottagandet. Överförmyndaren har inga prob-
lem med att tillsätta gode män för de ytterligare flyktingar som 
följer av en ny överenskommelse.  
 
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå att Karlskrona kommun 
ska ingå överenskommelse med Migrationsverket om en mindre 
ökning av antalet platser för ensamkommande barn. Enligt den 
föreslagna överenskommelsen ska kommunen hålla 19 platser 
tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst fyra platser ska 
vara för asylsökande barn. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige  hem-
 ställa att kommunfullmäktige godkänner förslag till överens-
 kommelse med migrationsverket om boende för ensam-
 kommande barn. 
_____ 
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§ 85 
Överenskommelse om mottagande och bosättning av 
nyanlända invandrare 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Blekinge län har översänt förslag till överens-
kommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 
invandrare. 
 
Enligt förslaget till överenskommelse åtar sig Karlskrona 
kommun att årligen ta emot cirka 100 nyanlända invandrare. 
Omkring 50 % ska tas emot genom att de anvisas plats för bo-
sättning i kommunen genom Arbetsförmedlingens eller Migra-
tionsverkets försorg. Övriga 50 % beräknas bosätta sig i 
kommunen på egen hand. 
 
Övervägande 
Karlskrona kommun har haft överenskommelse med staten 
om mottagande av 100 flyktingar per år sedan 1997. 
Karlskrona hade tillfälligt avtal om högre flyktingmottagande 
under åren 2007 - 2009, då behovet av platser var större än 
tidigare. Länsstyrelsen har nu översänt nytt förslag till 
överenskommelse om flyktingmottagande.  
 
Enligt förslaget ska Karlskrona ta emot 100 flyktingar per år för 
bosättning. Av dessa beräknas hälften tas emot genom att de 
anvisas plats för bosättning i kommunen via Arbetsförmed-
lingens eller Migrationsverkets försorg och hälften beräknas 
komma till kommunen på egen hand. 
 
Förslaget till överenskommelse inkluderar också mottagande av 
ensamkommande barn. Socialförvaltningen har föreslagit en 
överenskommelse om mottagande av 19 ensamkommande 
barn, varav fyra asylsökande. Förslaget kommer, om kommun-
fullmäktige beslutar enligt förslaget, att innebära en mindre 
ökning av antalet ensamkommande barn som kommunen får 
ansvar för. 
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Situationen på bostadsmarknaden kan innebära vissa prob-
lem. Chefen för Karlskronahem menar att det för närvarande 
inte finns någon större tillgång på lediga bostäder.  
 
Han beskriver att det är balans mellan tillgång och efterfrågan 
på bostäder. PBA har lediga lägenheter främst i området 
Kungsmarken. Det finns emellertid en ambition sedan lång tid 
tillbaka att undvika Kungsmarken när det gäller bostäder för 
flyktingar eftersom andelen invandrare bland de boende i 
Kungsmarken och näraliggande områden är hög. 
Verkställande direktör vid PBA menar dock att det finns 
möjligheter för PBA att prioritera andra områden vid fördelning 
av lägenheter till flyktingar. 
 
Merparten av de studerande som läser SFI är för närvarande 
inte flyktingar. Utbildningsförvaltningen försöker prioritera 
flyktingar, så att de kan börja läsa utan väntetid. Situationen 
för flyktingarnas studier bedöms därför som tillfredsställande. 
 
Förslaget till överenskommelse med länsstyrelsen innebär att 
kommunfullmäktige beslutar om ett mottagande i samma nivå 
som hittills. Det finns ett önskemål från länsstyrelsen att 
kommunen ökar flyktingmottagandet något. Emellertid har 
Karlskrona sedan lång tid tagit på sig ett stort ansvar 
beträffande mottagande av nya flyktingar. Kommunen påtar 
sig också ett ytterligare ansvar för ensamkommande barn om 
kommunfull-mäktige beslutar att godta överenskommelsen 
beträffande mottagande av ensamkommande barn. 
Undertecknad föreslår därför en överenskommelse när det 
gäller mottagande av flyktingar i samma nivå som hittills. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige 
 hemställa att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
 överenskommelse med migrationsverket om mottagande 
 och bosättning av nyanlända invandrare. 
_____ 
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§ 86 
Medborgarförslag om konsumtion av alkohol på allmän 
plats. 
 
Enligt § 13 de lokala ordningsföreskrifterna får spritdrycker, vin 
och starköl inte förtäras på Trossö, Stakholmen och Stumhol-
men. I ett medborgarförslag från Johan Olsson med flera före-
slås ändringar i föreskrifterna. I förslaget föreslås att § 13 
stryks, alternativt att § 13 ändras så att förbudet endast gäller 
alkohol över 15 volymprocent eller att § 13 ändras ”till att 
exkludera parker och badplatser”. 
 
Beslut om förbud av alkoholförtäring på Trossö har funnits 
sedan 1979. De nuvarande lokala ordningsföreskrifterna 
beslutades av kommunfullmäktige i februari 1996. 
Kommunfullmäktige beslutade 2004 om ett tillägg till § 13 i de 
lokala ordningsföreskrifterna vilket innebär att alkoholdrycker 
som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol inte får 
förtäras inom området kring köpcentren Amiralen och 
Slottsbacken.   
 
§ 13 i den lokala ordningsstadgan har följande lydelse: 
 
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande 
platser: 
1. Trossö, begränsat i väster och norr av broarna mot Saltö, 
 Ekholmen, Lilla Pantarholmen och Pantarholmen, 
2.  Stakholmen, samt 
3.  Stumholmen 
Alkoholdrycker - drycker som innehåller mer än 2,25 volym-
procent alkohol får inte förtäras inom området kring köp-
centren Amiralen och Slottsbacken, begränsat av Österleden, 
Lyckeby-vägen, Gjuterivägen, Slottsvägens förlängning samt 
Verkövägen, enligt karta med området inritat 
 
En kommun beslutar om lokal ordningsstadga i enlighet med 
Ordningslagen (1993:1617).  
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Enligt propositionen till ordningslagen bör lokala ordningsföre-
skrifter som förbjuder förtäring av alkoholdrycker ”inte 
meddelas annat än för sådana särskilt angivna platser i en 
kommun där det finns starka skäl för det”. Förbud bör, enligt 
propositionen, endast meddelas för ”platser där ett sådant 
förbud är särskilt motiverat från ordningssynpunkt, ex kring ett 
torg eller någon annan offentlig plats som är livligt trafikerat”. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om lokal ordningsstadga har 
anmälts till länsstyrelsen. Om kommunfullmäktiges beslut 
strider mot lagen kan länsstyrelsen upphäva beslutet, vilket ej 
har skett. 
 
Alkoholdrycker som anträffas hos den som bryter mot ett förtä-
ringsförbud kan tas i beslag och förklaras förverkade. 
 
Förbud mot alkoholförtäring har normalt tillkommit för att ge 
polismyndigheten möjlighet att ingripa mot störande beteende 
som har med alkohol att göra. Alla större kommuner har 
antaget lokal ordningsstadga med förbud mot alkoholförtäring i 
centrala delar av kommunen. Beslut om förbud mot alkohol-
förtäring finns dessutom ofta vid skolor, badplatser, grönom-
råden, parker m.m.  
 
Förslagsställarna motiverar förslaget med att Karlskrona är en 
turiststad med många grönområden där det är trevligt för 
kommunens innevånare och dess besökare att konsumera 
alkohol under städade former. 
 
I förhållande till vad som framförs av departementschefen i 
propositionen till ordningslag kan det förbud mot alkohol-
förtäring som finns i Karlskrona möjligen ses som tämligen 
vidsträckt. Emellertid framstår de inskränkningar som gjorts 
när det gäller möjligheterna att konsumera alkohol på offent-
liga platser som rimliga med tanke på möjligheterna att skapa 
en god miljö i centrala Karlskrona. Undertecknad menar därför 
att det för närvarande saknas motiv för att göra förändringar i 
den lokala ordningsstadgan.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att med hänvisning till ovanstående föreslå kommunstyrelsen 
 hemställa hos kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
 härmed skall anses besvarat. 
_____ 
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§ 87 
Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp 
 
Motion har inkommit från Sverigedemokraternas fullmäktige-
grupp angående mottagningen av flyktingar i Karlskrona 
kommun. I motionen yrkar Sverigedemokraterna att en 
beräkning av kostnaderna för flyktingmottagandet i Karlskrona 
ska göras, att en hemställan görs till staten om kompensation 
för kostnaderna samt att avtalet med Migrationsverket inte ska 
förlängas om kommunen inte får kompensationen för 
kostnaderna. 
 
Sverigedemokraterna uppger i motionen att en beräkning av 
kostnaderna för flyktingmottagning gjorts i Växjö kommun och 
föreslår att en motsvarande beräkning görs i Karlskrona. 
 
Socialförvaltningen har inhämtat att beräkningen i Växjö 
gjordes genom att de belopp som utbetalts till ”gamla flyk-
tingar” summerades för åren 2007 – 2010. Belopp som ut-
betalades till flyktingar efter introduktionsperioden om mot-
tagningsåret och de följande tre åren summerades för de 
aktuella åren.  
 
Beräkningen förutsätter att märkning av flyktingar efter in-
troduktionsperioden görs i verksamhetssystemet för utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd. Någon sådan märkning av flyk-
tingar som passerat introduktionsperioden görs emellertid inte 
i Karlskrona kommun. En motsvarande beräkning av kostnad-
erna för flyktingmottagning i Karlskrona förutsätter en mycket 
tidskrävande manuell beräkning.  
 
Karlskrona kommun ingick 1997 överenskommelse med 
staten genom Integrationsverket om mottagande av flyktingar 
och andra skyddsbehövande. I överenskommelsen bestäm-
des en mottagningsnivå om 100 flyktingar per år. Då Integra-
tionsverket upphörde 2007 01 01 övergick överenskommelsen 
till Migrationsverket. Under åren 2007 – 2009 hade Karlskrona 
tillfällig överenskommelse om högre nivå på mottagandet, då 
det fanns ökat behov av kommunplatser för flyktingar. 
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Migrationsverkets uppgifter vid överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av flyktingar och andra skydds-
behövande i kommunerna har övertagits av länsstyrelserna. 
Länsstyrelsen i Blekinge och Karlskrona kommun har över-
enskommit om förlängning till och med 2012 12 31 av över-
enskommelsen om flyktingmottagande från 1997.  
 
Avsikten är att kommunen under 2012 ska ingå en ny över-
enskommelse med länsstyrelsen. 
 
Genom den s.k. etableringsreformen från 2010 12 01 fick 
arbetsförmedlingen ökat ansvar för nyanlända invandrares 
etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har 
övertagit kommunernas roll att vara samordningsansvarig för 
etableringsinsatser för vuxna nyanlända flyktingar. 
 
Migrationsverket gör årligen beräkning av hur många nyan-
lända invandrare med skyddsbehov som har behov av plats 
för bosättning i kommunerna under det kommande året. 
Arbetsförmedlingen fastställer därefter, efter samråd med 
länsstyrelserna och Migrationsverket, hur många nyanlända 
varje län ska ta emot, ett s.k. länstal. Förutsättningarna på 
arbetsmarknaden är en viktig utgångspunkt när nyanlända 
fördelas mellan länen och då länsstyrelserna gör överens-
kommelse mellan kommunerna. 
 
Efter att arbetsförmedlingen fastställt länstal är det länsstyrels-
ens uppgift att göra överenskommelse med kommunerna om 
platser för bosättning för nyanlända invandrare. 
 
Kommunernas uppgifter med introduktion av nyanlända har 
upphört beträffande nyanlända invandrare som kommit till 
kommunen efter etableringsreformens genomförande 2010 12 
01. När det gäller vuxna nyanlända har kommunerna i första 
hand ansvar för bostadsförsörjning, SFI och annan vuxenut-
bildning, samhällsinformation samt socialt stöd. 
 
Statlig ersättning till kommunerna betalas av Migrationsverket 
i enlighet med Förordning (1990:927) om statlig ersättning för 
flyktingmottagande m.m. 
 
Det finns i Sverige en bred politisk enighet om asyl- och  
flyktingpolitiken. En viktig förutsättning är att kommunerna tar 
på sig ett ansvar för att ta emot de invandrare med skyddsbe-
hov som beviljas uppehållstillstånd och som har behov av 
plats i en kommun för bosättning.  
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Karlskrona har haft överenskommelser med staten om mot-
tagande av flyktingar sedan mitten av 1980-talet. Därigenom 
finns det i kommunen stor erfarenhet och god kompetens när 
det gäller mottagande av nya invandrare till kommunen. 
 
Av motionen får man uppfattningen att motionärerna har en 
negativ inställning till flyktingmottagning. Undertecknad menar 
att det är mycket viktigt att kommunen markerar mot krafter 
som är negativa till mottagning av flyktingar.  
Det finns möjligheter för motionärerna att visa sin inställning 
då kommunfullmäktige under hösten ska ta ställning till 
överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
Yrkande 
Ola Svensson (SD) yrkar på återremiss. 
 
Nusreta Kurtanovic (S) yrkar att sista stycket med följande text  
stryks 
Av motionen får man uppfattningen att motionärerna har en 
negativ inställning till flyktingmottagning. Undertecknad menar 
att det är mycket viktigt att kommunen markerar mot krafter 
som är negativa till mottagning av flyktingar.  
Det finns möjligheter för motionärerna att visa sin inställning 
då kommunfullmäktige under hösten ska ta ställning till 
överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 
Björn Fries (S) yrkar bifall till Nusreta Kurtanovics yrkande och 
förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att socialnämnden beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Nusreta Kurtanovics 
(S) yrkande och fann att socialnämnden var överens om 
Nusreta Kurtanovics yrkande. 



  27 augusti 2012 19 
 

 

forts § 87 
 
Socialnämnden beslutade således  
 
att  sista stycket med följande text stryks 
 Av motionen får man uppfattningen att motionärerna har 
 en negativ inställning till flyktingmottagning. Undertecknad 
 menar att det är mycket viktigt att kommunen markerar 
 mot krafter som är negativa till mottagning av flyktingar.  
 Det finns möjligheter för motionärerna att visa sin 
 inställning då kommunfullmäktige under hösten ska ta 
 ställning till överenskommelse med länsstyrelsen om 
 mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 
 

att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås 
_____ 
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§ 88 
Ändringar i delegationsordningen 
 
Ärendet utgick. 
_____ 
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§ 89 
Sociala företag vidgar arbetsmarknaden 
 
Verkställande direktör Bengt Lingman och näringslivsutvecklare 
Annelie P Norrman har lämnat förslag om olika insatser angå-
ende sociala företag. De föreslår att kommunen ska ha en policy 
för att främja sociala företag, att sociala hänsyn ska finnas med i 
upphandlingsreglementet, att en samverkansgrupp bildas med 
representanter från arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen, 
handikappförvaltningen och näringslivsbolaget samt att ett 
projekt startas med syfte att främja socialt företagande och att ta 
fram en handlingsplan för Karlskrona kommun. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka förslag från vd 
 Bengt Lingman och näringslivsutvecklare Annelie P 
 Norrman angående sociala företag. 
_____ 
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§ 90 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättad tillsynsplan daterad den 
26 juli 2012. 
 
Bakgrund 
Staten, genom Folkhälsoinstitutet (FHI) och länsstyrelsen, 
förordar att kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt 
alkohollagen 9 kap. 2§ görs utifrån en ansvarig nämnd beslutad 
plan. FHI menar bl.a att en sådan plan väsentligen skulle 
strukturera och underlätta verksamheten och också öka förut-
sättningarna för att få en god effekt av arbetet. Det bör specifi-
ceras vad kommunen under året planerar att prioritera i sin 
tillsyn- antal tillsynsbesök, inriktning, uppföljning m.m. 
 
Allmänt om tillsyn 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. 
Bestämmelserna i alkohollagen 9 kap.2 § ger tillståndsmyndig-
heten/kommunen rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen 
av alkoholdrycker. Kommunens uppgift är att i första hand att 
vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna efterföljs. 
Särskild fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av skador och 
vara ett skydd för ungdomen. 
Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde före den före-
tagsekonomiska. 
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning 
av folköl till kommunen. 
 
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen 
också tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsen kan initiera yttre tillsyn i 
samverkan med kommunen vid speciella tillfällen. 
 
Tillsyn av restauranger 
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott sam-
arbete mellan tillståndshavare och kommun.  
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Forts § 90 
 
Bådas intressen bör sammanfalla i att man vill ha god ordning 
på serveringsställena, att underåriga inte kommer åt alkohol-
drycker, samt att Alkohollagens bestämmelser följs. Kommunen 
ska ge tillståndshavare råd och stöd i hur man kan uppnå detta.  
 
Tillståndshavare ska med förtroende kunna vända sig till 
kommunens alkoholhandläggare för att få frågor besvarade. 
Kommunens företrädare ska vara tydlig med sin myndighetsroll 
och samtidigt visa hänsyn för tillståndshavarens roll som 
näringsidkare. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta upprättad tillsynsplan, att gälla from 2012-09-01. 
_____ 
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Kopia till:   Dnr: 2011.207.702 
CR 
Alkoholhandl 

 
 
 
 
§ 91 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkhohol-
drycker vid Telenor Arena Medlemspub, Arena vägen 19, 
Karlskrona. 
 
Lennart Nilsson föredrar upprättad utredning daterad den 3 
augusti 2012. 
 
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 alkohol-
drycker till slutet sällskap vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är mellan den 1 augusti tom 30 april, i 
samband med a-lagets seriematcher. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
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  
 2013-04-30. 
 
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   
 A-lagets 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.  
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Forts § 91  
 
att  när servering av alkohol sker i medlemspuben, skall entré-  
 värdar placeras vid serveringslokalens entré för att bl.a.   
 kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet samt 18   
 års gränsen. 
_____ 
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§ 92 
Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 
Med anledning av ändrade arbetsuppgifter föreslås 
socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
att Ditte Almqvist, Katarina Lindell, Anette Gladher samt Göran 
 Bohman var för sig får utkvittera värdehandlingar 
 adresserade till socialnämnden. 
_____ 
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§ 93 
Politiskt uppdrag angående Alkohol- och drogsektionen 
 
Ordförande Ingrid Hermansson redogjorde för grupparbete som 
socialnämnden haft under förmiddagen, med rubriken För vem gör 
vi vad? 
Sören Trolle fick i uppdrag att utreda sex områden inom alkohol- 
och drogsektionen. Rapporteras till socialnämnden i 
november/december 2012. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 
september 2012 
 
§ 99 Budgetuppföljning, socialförvaltningen – delårsbokslut augusti 2012 sid 4 
§ 100 Betänkande SOU 2012:43 Konsumenten i centrum – ett framtida  
 konsumentstöd sid 11 
§ 101 Yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO angående JO-anmälan 
 riktad mot Socialnämnden i Karlskrona kommun sid 14 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 september kl 15.15-16.20 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M), gick kl 16.05 § 99 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) gick kl 16.05 § 99 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) § 100-101 
  Mai-Kathe Westberg (S) § 100-101  
      
Övriga närvarande  Hanna Höglund (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
   Lill Körling, controller,  
  Anette Gladher, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer § 99-101  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till     Dnr: 2012.070.042 
CR 
 
 
 
 
 

§ 99 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, delårsbokslut augusti 
2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 31 
augusti 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –11 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -26 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd. 
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnader-
na förväntas minska samtidigt som det egna HVB-hemmet Karls-
krona 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 -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -10,0 mnkr. Prognosen har försämrats 
med 3 mnkr. Situationen för närvarande är att antalet externa 
placeringar ökat kraftigt under året, vi har dubbelt så många, i 
genomsnitt, placerade i år jämfört med föregående år (12 fg år , 24 
i snitt hittills i år, per 31 augusti var det 22 externt placerade barn 
och ungdomar). 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011. Dessutom 
har den s k riksnormen , som regeringen beslutar om varje år, ökat 
främst gällande hushåll med barn. Kostnaden beräknas stiga med 
ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom läget på 
arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av 
antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 
hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år.  
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Sammantaget befaras ett underskott om -26,0 mnkr. Prognosen 
för år 2012 har förbättrats med 1 mnkr. Vi ser att vidtagna åtgärder 
med bland annat ”kommunala beredskapsarbeten” nu börjar ge en 
positiv effekt. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,6 mnkr enligt 
budgetläge 31 augusti 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 
augusti 2012 uppgår till 135,8 mnkr, och det budgeterade utfallet 
är 105,7 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -30,1 
mnkr. 

 
 

 Utfall   
31 augusti 

Budget    
31 augusti 

Avvikelse 
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

81,5 
mnkr 

67,5 
mnkr 

-14,0 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

54,3 
mnkr 

38,2 
mnkr 

-16,1 
mnkr 

 
 

Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -14,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 22 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt 
placerade). Det är en minskning med 6 externt placerade jämfört 
med föregående månad. Detta innebär att kontot för HVB barn 
och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -9,3 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med ca -2,2 mnkr; Ungbo uppvisar en 
negativ budgetavvikelse om knappt -0,1 mnkr, kontot för kontakt-
personer visar en negativ budgetavvikelse om -0,4 mnkr, Ros-
lunden uppvisar en negativ avvikelse om -0,1mnkr och familje-
hemskontot uppvisar  -1,2 mnkr.   
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Vuxna: 
Vi har för närvarande 11 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är oförändrat 
jämfört med föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på -1,7 mnkr. 1,5 mnkr avser 
finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighets-
boendet Ringö för perioden. 
På Karlskrona behandlingshem var det 13 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,3 
mnkr. 
 
 Ekonomiskt bistånd -16,1 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under augusti 
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 26 fler 
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal 
hushåll är främst bland vuxna. Av totalt 848 hushåll var det 204 
hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under augusti, något 
färre än månaden innan. Antal vuxna hushåll med bistånd 
minskade med 9 hushåll, jämfört med månaden innan. Den totala 
ökningen av antal hushåll är hittills i år 3,1 % jämfört med snittet 
2011, däremot ser vi att utvecklingen på ungdomssidan är mer 
positiv jämfört med föregående år ( minskning med 3,1 % för 
ungdomar, ökning med 5,4% för vuxna). Den genomsnittliga 
kostnaden per hushåll (7 602 kr per hushåll och månad) ligger 
något under den genomsnittliga kostnaden för år 2011 (-0,35 %). 
Denna beräknas stiga något under året då den s.k. riksnormen 
ökat kraftigt jämfört med föregående år, främst avseende hushåll 
med barn. I augusti var den totala kostnaden för utbetalningar 6,3 
mnkr. Det är 0,3 mnkr lägre än snittet för i år. Även i år har vi ett 
tillskott om 4 förstärkningstjänster 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 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -37,0 
Mnkr.  
 

 Budget helår 
2011 

Prognos  
helår 2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,3 mnkr 114,3 mnkr -11,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 57,3 mnkr   83,3 mnkr -26,0 mnkr 
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Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -11,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög 
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ung-
domar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga place-
ringar, med målsättningen att så snart det är möjligt avsluta den 
externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka 
alternativa lösningar. Situationen är den, att vi i år har haft i snitt 
ca 12 fler externt placerade jämfört med genomsnittligt antal 
placerade föregående år. Eftersom antalet anmälningar om barn 
som far illa under förra året ökade med ca 35 %, är en ökning av 
externa placeringar en förväntad effekt. De tillkommande externa 
placeringarna kräver särskilda behandlingsinsatser vilka vi inte 
kunnat tillgodose med hemmaplanslösningar. Flertalet är tvångs- 
ingripanden jämlikt LVU. Prognosen bygger på att inga ytterligare 
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en års-
placering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 1,2 mnkr.  
Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande –10,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är 
situationen den, att vi i år har haft i snitt ca 1 mer externt placerad 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar 
oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet på 
Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripande 
beroendeenheten. Vi har dock i nuläget ej full finansiering när det 
gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva trenden 
skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är 
därför för närvarande –1,0 mnkr avseende vuxna missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -26,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. 
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på 
drygt 6,6 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en 
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 1,2 mnkr mer 
än vad som totalt betalades ut föregående år. Nämnden prognos-
tiserar att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 
ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
också på att den s k riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande familjer med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.   
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Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll 
med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Prognosen 
för verksamheten förbättras med 1 mnkr jämfört med föregående 
uppföljning. Vi ser att vidtagna åtgärder med bland annat 
”kommunala beredskapsarbeten” nu börjar ge en positiv effekt. 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 
6,0 mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
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. 
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar 
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder. 
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen har bildat en 
särskild åtgärdsgrupp bestående av samtliga arbetsledare på 
sektionen. Syftet med gruppen är att gå igenom samtliga plac-
eringar, för att så tidigt så möjligt avsluta dyra externa placeringar, 
och ta hem för hemmaplanslösningar med hjälp av befintliga 
resurser. Dessutom ställs krav på att i större utsträckning åstad-
komma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen för de 
resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. 
Individ- och familjeomsorg: 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa placeringarna 
av barn och ungdomar som utgör huvuddelen av den negativa 
budgetavvikelsen. 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. Men eftersom antalet anmälningar 
om barn som far illa under förra året ökade med ca 35%, är en 
ökning av externa placeringar en förväntad effekt. Stora 
ansträngningar pågår för att möta den uppkomna situationen, på ett 
för individen och den kommunala ekonomin, så fördelaktigt sätt 
som möjligt. Självklart sker detta inom ramen för gällande 
lagstiftning när det gäller skydd och stöd till barn och ungdomar. 
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Ekonomiskt bistånd: 
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken.  
 
Beslut har fattats i KF (26 april, KS2012.108.344 § 55) att 
godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 
socialsekreterare, under innevarande budgetår, för att aktivt kunna 
arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer som 
saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. Arbetet är nu i 
full gång. Ytterligare 20 ”kommunala beredskapsarbeten” kom till 
stånd under året vilka kommer att ge en positiv delårseffekt i år. 

 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m augusti uppgår till 123 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-
augusti 2012 

Prognos 2012 Avvikelse 
budget-prognos 

200 tkr 123 tkr 200 tkr +-0 
 
 

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 augusti 2012 fick 331 barn 
och unga en insats och 90 % av insatserna var inom kommun. 
Målet  ej uppnått. 

 
Kommentar: Totalt 384 barn under 2011. 
 
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med miss-
 bruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall 
 erhålla hjälp inom kommunens geografiska område. Under 
 januari till augusti 2012 fick 362 vuxna med missbruks-
 problem en insats och 89 % av insatserna var inom 
 kommunen. Målet ej uppnått. 
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Kommentar: Totalt 635 vuxna under 2011. 
Under 2011 hade vi en större andel placerade enligt LVM, 
tvångsingripanden jämlikt LVM ökade från 662 (2010-12-31) till 
1057 (2011-12-31) vårddygn. HVB-placeringar av vuxna 
missbrukare med tvång är mycket dyra, de kräver externa 
placeringar. Under perioden januari-augusti 2012 har andelen 
placeringar jämlikt LVM minskat. 
 
Ekonomiskt bistånd: 
 
 Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av 
 ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten ska minska. 
 2012-08-31 var andelen invånare i Karlskrona kommun som 
 är beroende av ekonomiskt bistånd 4,4 %. 2011-08-31 var 
 andelen 4,3 %. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 26 i genomsnitt per 
månad för perioden jämfört med hela 2011. Kostnaden per 
hushåll har minskat med 0,3 % jämfört med snittkostnad per 
hushåll 2011. Andelen ungdomar med ekonomiskt bistånd har 
minskat med 3,1 % jämfört med föregående år. 
 
Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 31 december. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-08-27 upprättat årsbokslut per 31 juli 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -25,1 Mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 augusti 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
 
 



  24 september 2012 11 
 

 

Kopia till   Dnr: 2012.109.760 
CR 
Justitiedepartementet 
 
 
 
 

§ 100 
Betänkande SOU 2012:43 Konsumenten i centrum – ett 
framtida konsumentstöd 
 
Anette Gladher redovisade upprättat remissyttrande daterat 
den 4 september 2012 
 
Socialnämnden i Karskrona har tagit del av Konsumenten i 
centrum – ett framtida konsumentstöd och lämnar nedan-
stående remissvar med synpunkter på betänkandet. 
 
Sammanfattning 
 
Vi instämmer i förslaget att inrätta en ny struktur av kon-
sumentstödet med i huvudsak de uppgifter som utredaren 
föreslagit. Vi anser dock att kommunernas fortsatta ansvar för 
det lokala konsumentstödet bör tydliggöras, understrykas och 
aktivt stödjas från nationell sida. 
 
Avsnitt 10.6 En it-baserad tjänst för det oberoende kon-
sumentstödet 
 
Vi instämmer i förslaget om att inrätta en tillgänglig och 
oberoende elektronisk konsumentinformation och att ansvaret 
för samordningen och innehållet finns hos Konsumentverket. 
Förslaget är demokratiskt och ser till allas lika möjligheter att 
få tillgång till information oavsett var man bor i landet och 
oavsett hur den egna kommunen har valt att anordna den 
lokala konsumentrådgivningen. Vi vill dock understryka vikten 
av att informationen som ges är anpassad för olika individer 
och deras förmåga att ta till sig information, då vissa grupper i 
samhället behöver information presenterad på ett anpassat 
sätt till följd av funktionsnedsättning, språktillhörighet, ålder 
eller andra särskilda skäl. Vidare är det också av största vikt 
att länkar finns till den kommunala konsumentvägledningen. Vi 
menar att det är viktigt att kommunerna fortsättningsvis 
upplever ett ansvar i att ha ett lokalt konsumentstöd som 
komplement till det nationella. Vi kan se en risk att 
kommunerna i samband med att Konsumentverket får ett 
nationellt ansvar att tillhandahålla konsumentinformation 
minskar ner på eller upphör med det lokala konsumentstödet.  
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Vi menar att det bör tydliggöras än mer än var utredaren gör 
att det kommunala stödet ska kvarstå och också kan utvecklas 
mot ett mer förebyggande och aktivt konsumentstöd än vad 
som kanske tidigare varit möjligt.  
 
Alltså bör kommunerna kunna tillhandahålla en information om 
det lokala konsumentstöd som kan nås via länk från Kon-
sumentverkets information.  
 
Detta torde kunna förbättra det lokala konsumentstödet, då 
inte alla kommuner på sin hemsida har tydlig information om 
hur det lokala konsumentstödet ser ut eller hur man når veder-
börande. 
 
Avsnitt 10.7 Direktvägledning åt kommunerna 
Vi instämmer i förslaget att Konsumentverket ska ha ansvar 
för direktvägledning åt konsumenter som ett stöd till det it-
baserade stödet. Vi menar att det blir likvärdigt för alla i landet 
att få tillgång till personligt kontakt i konsumentfrågor via 
telefon eller brev. Vi menar dock att det finns en risk, som 
också utredaren pekar på i viss mån, att vissa kommuner 
kommer att reducera eller dra in sin verksamhet med lokal 
konsumentvägledning och istället enbart förlita sig på 
Konsumentverkets konsumentvägledning. Av utredningen 
framgår att man initialt skulle tillsätta 25 tjänster för hela 
landet, vilket vi bedömer som knappt tilltaget. Som jämförelse 
vill socialnämnden i Karlskrona upplysa om att Karlskrona 
kommun ingått ett samarbete med Ljungby kommun. 
Samarbetet berör 12 kommuner med sammanlagt 280 000 
invånare och har 1,9 tjänst. Av arbetstiden beräknas 60 % 
ligga på direktrådgivning. Om kommunerna skulle dra ner på 
sin verksamhet och sätter sin tilltro enbart till den nationella 
vägledningen kommer det att medföra en ordentlig reducering 
av resurserna för konsumentvägledningen i landet. Om den 
nationella rådgivningen ska matcha den kommunala bemann-
ingen i vårt exempel skulle det fodrad upp mot 40 tjänster. Vi 
vill med detta betona vikten av att man nationellt trycker på 
vikten av att Konsumentverkets direktvägledning till konsu-
menterna ska ses som en ökning av kvalitén i konsument-
vägledningen och en möjlighet för kommunerna att utveckla 
den lokala konsumentvägledningen med fokus på före-
byggande åtgärder och utvecklar det lokala arbetet, samt 
utvecklar direktkontakten med konsumenter, handlare och 
andra lokal aktörer.  
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Avsnitt 11.4 Behovet av uppsökande konsumentverksamhet 
på lokal nivå 
Vi delar utredarens förslag att Konsumentverket ska stödja 
kommunerna i deras uppsökande verksamhet för att nå 
konsumenterna, då vi menar att det finns flera medborgare 
som är i behov av att bli informerade om konsumentfrågor och 
som själva inte förmår, vet om eller har möjlighet att själva 
söka informationen.  
 
Vi menar också att det stöd som ges till kommunerna från 
Konsumentverket kommer att vara baserat på bästa tillgäng-
liga kunskap och erfarenhet eftersom man är samman-
hållande organ för den nationella konsumentvägledningen och 
därmed har ett helhetsperspektiv och en omvärldskunskap. 
Konsumentverket kommer att ha en övergripande kunskap om 
kunskapsläget, behov, resurser, möjlighet att sprida goda 
exempel och att samordna aktiviteter.  
 
Konsumentverket behöver enligt vår mening ha en uttalad 
uppgift i att stödja kommunerna att nå ut till medborgare som 
av olika orsaker har svårt eller saknar resurser att själva söka 
konsumentinformation. Kommunernas konsumentvägledning 
behöver i mångt och mycket ändra karaktär och upprätta 
närmare samverkan och samarbete med skola för att nå 
ungdomar, pensionärsföreningar och äldreboende för att nå 
äldre konsumenter, samt andra instanser för att nå ut till 
grupper som inte själva är aktiva eller förmår att ta reda på 
information. 
 
Socialnämnden beslutar  
enligt allmänna utskottets förslag  
att   till Justitiedepartementet avge ovanstående remiss-
 yttrande 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2012.124.754 
CR 
Riksdagens ombudsmän  
 
 
 
 

§ 101 
 
Yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO angående JO-
anmälan riktad mot Socialnämnden i Karlskrona kommun  
 
Socialnämnden i Karlskrona kommun har 2012-08-29 tagit emot 
en begäran om yttrande med anledning av JO-anmälan riktad mot 
Socialnämnden, socialförvaltningen och tf 1:e socialsekre-terare 
Ann-Katrine Thorneus-Persson. 
 
Anmälaren, Ingvar Persson, beskriver i sin anmälan att ”ett över-
klagande av Karlskrona socialnämnd kom i retur, den 3.8, hävdade 
att jag ej var behörig trots att jag tidigare sänt in nödvändig full-
makt” Ingvar Persson beskriver, i fyra punkter, hur han anser att 
myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt. JO anmodar 
Socialnämnden att yttra sig över punkterna 2 och 4 i anmälan. 
 
Punkt 2; 
Tf socialsekreterare Ann-Katrine Thorneus-Persson som sänder 
överklagande åter utan beslut. Anger ej vad som saknas för att 
överklagandet ska kunna genomföras. Diarienummer saknas. 
 
Punkt 4; 
Karlskrona socialförvaltning som ej sänt över den efterfrågade och 
öppna handlingen visande det juridiska avtalet mellan Karlskrona 
kommun och Gyllenberg Care. 
 
Redogörelse av handläggning; 
En handling gällande överklagande av beslut avseende ansökan 
ekonomiskt bistånd i tandvårdsärende inkom till Socialnämndens 
kansli 2012-07-24 från Ingvar Persson i egenskap av behandlande 
tandläkare. Rubriken i handlingen var ”Överklagande av beslut från 
Karlskrona Socialnämnd” Handlingen avsåg två personer i två 
skilda ärenden. Personerna det gäller ingår i två separata hushåll 
och har inget med varandra att göra. Av texten i handlingen fram-
går att det gäller överklagande av beslut gällande ekonomiskt 
bistånd i tandvårdsärende. Överklagan är skriven i en och samma 
handling och uppgifter gällande de båda personernas förhållanden 
var sammanblandade i texten.  
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Handlingen tolkades på Socialnämndens kansli enligt rubriken i 
handlingen. Denna diariefördes inte då den ansågs avse individ-
ärende. Handlingar som kan hänföras till individärende journalförs, 
enligt rutin, i respektive journal i personärende. 
Ingvar Persson lämnar i samma handling även allmänna klagomål 
gällande Socialnämndens handläggning av ekonomsikt bistånd i 
tandvårdsärende. Till handlingen bifogas ingen fullmakt som 
styrker Ingvar Perssons rätt att företräda någon av de personer 
som överklagan avser.  
 
Någon fullmakt har inte heller tidigare inkommit i något utav 
ärendena. Av handlingen framgår även, efter genomläsning, att 
Ingvar Persson önskar få handling utlämnad som avser det avtal 
som Socialnämnden har med aktuell förtroendetandläkare. 
 
När handlingen har inkommit till SN kansli bedöms den och tolkas 
som ett överklagningsärende och skickas till ansvarig sektion för 
handläggning. Handläggning i överklagningsärende handläggs av 
1:e socialsekreterare. Socialsekreterare Ann-Katrine Thorneus-
Persson tjänstgör som tf 1:e socialsekreterare under ordinarie 
befattningshavares semester och annan frånvaro. 
Sammanblandningen av två personärenden i samma handling 
skapade oklarheter kring handläggningen av dessa ärenden och 
Ann-Katrine Thorneus-Persson rådgjorde därför med Tf Socialchef 
Tore Svensson samt tf sektionschef Ann-Helene Trolle. Då full-
makter saknades i ärendena skickades handlingen i retur till Ingvar 
Persson med förklaringen att behörighet att överklaga saknades. 
Ann-Katrine Thorneus-Persson följde de handläggningsråd som 
hon fick. 
Ingvar Perssons begäran om utlämnande av handling förbisågs då 
aktuell handling uppfattades/tolkades som individärende enligt 
rubrik.  
 
2012-08-27 underställs överklaganden i aktuella ärenden till 
Förvaltningsrätten i Växjö. Sektionschef Margaretha Jansson har 
efter samtal med tjänsteman på FR överenskommit om formerna 
för denna underställan. Därefter har ansvarig handläggare gjort 
prövning i respektive ärende enligt de rutiner som finns för över-
klagningsärende. Dessa är härefter underställda FR för rättslig 
bedömning. 
 
2012-08-27 meddelas SN kansli, av sektionschef Margaretha 
Jansson, att diarieförd handling avseende avtal med konsult-
tandläkare ska lämnas ut enligt begäran och detta verkställs av 
registrator på Socialnämndens kansli. 
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Bedömning; 
Berörda tjänstemän borde ha uppmärksammat att aktuell handling 
avsåg dels överklagande och dels begäran om utlämnande av 
handling. Detta förbisågs då handlingen uppfattades som ett 
överklagningsärende. Detta uppdagades senare och den begärda 
diarieförda handlingen är nu utlämnad från Socialnämndens kansli.  
Osäkerhet uppstod, hos berörda tjänstemän, kring handläggning-
en av överklagan i två ärenden avseende två helt skilda personer 
då överklagan var formulerad i en och samma skrivelse vilken 
dessutom innehöll allmänna klagomål kring socialförvaltningens 
handläggning av ekonomiskt bistånd i tandvårdsärenden. Någon 
fullmakt för Ingvar Persson som styrkte hans behörighet att före-
träda aktuella personer hade inte heller bifogats. 
Tf 1:e socialsekreterare rådgjorde med överordnade tjänstemän, 
då hon kände sig osäker kring handläggningen, och handlade så 
som hon fick rådet att göra.  
Underställan i dessa båda ärenden har fördröjts med anledning av 
oklarheter av hur aktuell handling skulle handläggas. Detta rätta-
des till, så fort felaktigheten upptäcktes, och överklagningsärend-
ena har överlämnats till Förvaltningsrätten för rättslig prövning. 
Tjänstemän vid Socialförvaltningen är väl förtrogna med gällande 
lagstiftning såväl Förvaltningslagen som Socialtjänstlagen och det 
regelverk och de rutiner som finns kring utlämnande av allmän 
handling och i handläggning av personärenden inom socialtjänst-
en. Socialförvaltningens tjänstemän har daglig rutin på att hantera 
överklagningsärenden. Aktuella överklaganden borde ha under-
ställts  
 
Förvaltningsrätten efter de rutiner som normalt fungerar i över-
klagningsärenden. Formen för aktuell handling blev här det som 
skapade oklarheter. De felaktigheter som initialt gjordes har nu 
rättats till.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  överlämna ovanstående yttrande till Riksdagens ombuds-
 män, JO 
_____ 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 106 
Öppna frågor 
 

 Lennart Nilsson informerade om oktoberfesten. 

 Christine Held informerade om flytten från Magistraten, Stortorget till 
 lokaler på Ekliden den 1 december 2013. 

 Anette Gladher informerade om den nya lagstiftningen där varje barn 
har rätt till egen handläggare. 

 
_____ 
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§ 107 
Information 
 
Mai-Kathe Westberg (M) redovisade en föreläsning som hon deltagit på. 
Den handlande om familjehemsplacerade barns skolgång – en livsviktig 
fråga. 

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades 
med goda resultat 2008. Idag är arbetsmodellen en permanent del av 
familjehemsverksamheten. Arbetet är forskarstött och drivs i samverkan 
mellan skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen i Helsingborg. 

Arbetsmodellen Skolfam - Skolsatsning inom familjehemsvården - syftar 
till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom 
satsningar på goda utbildningsresultat. 

Ordförande Ingrid Hermansson föreslog  
 
att  sektionschef Christine Held får i uppdrag att tillsammans med 
 företrädare för barn och ungdomsförvaltningen utreda möjligheten att 
 införa ett skolfam i Karlskrona, samt 
 
att socialnämndens ordförande skall ta kontakt med barn och ungdoms-
 nämndens ordförande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslaget 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  sektionschef Christine Held får i uppdrag att tillsammans med 
 företrädare för barn och ungdomsförvaltningen utreda möjligheten att 
 införa ett skolfam i Karlskrona, samt 
 
att socialnämndens ordförande skall ta kontakt med barn och ungdoms-
 nämndens ordförande. 
_____ 
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§ 108 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, september 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 30 
september 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –13 mnkr på 
individ- och familjeomsorg samt -22 mnkr avseende ekonomiskt bistånd.
  
Individ- och familjeomsorg: 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 0,8 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 -1,0 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 minskar och planeringen 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med -
12,0 mnkr. Situationen för närvarande är att antalet externa placeringar 
ökat kraftigt under året, vi har dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i 
år jämfört med föregående år (12 fg år, 24 i snitt hittills i år, per 30 septem-
ber var det 24 externt placerade barn och ungdomar). Förvaltningen 
tvingas försämra prognosen med 2 mnkr då den tidigare planeringen av-
seende hemtagning av befintliga HVB-placeringar inte kunnat ske i för-
väntad utsträckning. Dessutom har det tillkommit fler placeringar än 
prognostiserats. Antalet barn placerade i familjehem har dessutom ökat 
med 12 % jämfört med samma period föregående år. 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budgetramen 10,0 
mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras på att den beräknade 
kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med ytterligare ca 8,0 
mnkr jämfört med år 2011. Dessutom har den s.k. riksnormen, som rege-
ringen beslutar om varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. 
Kostnaden beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.   
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Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras 
i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av antal 
hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. Nämnden 
räknade med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 hushåll per 
månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Dock ser vi nu att de vidtagna åtgärderna 
gett snabbare effekt än förväntat, vilket lett till att färre hushåll än tidigare 
prognostiserat behöver ekonomiskt bistånd. Prognosen för verksamheten 
förbättras därför med 3 mnkr jämfört med föregående uppföljning. 
Prognostiserad budgetavvikelse är -22,0 mnkr. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,6 mnkr enligt 
budgetläge 30 september 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 sep-
tember 2012 uppgår till 152,7 mnkr, och det budgeterade utfallet är 
119,6 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -33,1 
mnkr. 

 

 Utfall         
30 september 

Budget         
30 september 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

92,6 mnkr 76,6 mnkr -16,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

60,1 mnkr 43,0 mnkr -17,1 mnkr 

 
 
Utfallet per september kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 

 Individ- och familjeomsorg -16,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 24 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt placerade). 
Det är en ökning med 2 externt placerade jämfört med föregående 
månad. Detta innebär att kontot för HVB barn och unga f n uppvisar 
en negativ budgetavvikelse om -9,6 mnkr. Familj- och ungdomssek-
tionens övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse med 
ca -2,7 mnkr; Ungbo uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse +-0 
mnkr, kontot för kontaktpersoner visar en negativ budgetavvikelse om 
-0,4 mnkr, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -0,1mnkr och 
familjehemskontot uppvisar -1,3 mnkr.   
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Vuxna: 
Vi har för närvarande 10 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 1 mindre jämfört 
med föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en nega-
tiv budgetavvikelse på -2,3 mnkr. 1,7 mnkr avser finansiering av 
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för 
perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 13 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,3 mnkr.  
 

 Ekonomiskt bistånd -17,1 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under perioden 
ligger på en hög nivå. I september sjönk antalet hushåll beroende av 
ekonomiskt bistånd rejält, en minskning med totalt 127 hushåll jämfört 
med månaden innan. Det finns flera orsaker till denna minskning; full 
effekt beredskapsjobb denna månad, skatteåterbäring, sommarjobb, 
en del har börjat studier eller flyttat för jobb. En annan effekt av sek-
tionens hårda arbete är att fler fått tillgång till aktivitetsstöd. I snitt har 
vi för perioden haft 9 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. 
Ökningen av antal hushåll är främst bland vuxna. Av totalt 721 hus-
håll var det 180 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under 
september, 24 färre än månaden innan. Antal vuxna hushåll med 
bistånd minskade med 103 hushåll, jämfört med månaden innan. Den 
totala ökningen av antal hushåll är hittills i år 1,1 % jämfört med 
snittet 2011, dessutom ser vi att utvecklingen på ungdomssidan är 
mer positiv jämfört med föregående år ( minskning med 5,3 % för 
ungdomar, däremot ökning med 3,6 % för vuxna). Den genomsnittliga 
kostnaden per hushåll (7 554 kr per hushåll och månad) ligger något 
under den genomsnittliga kostnaden för år 2011 (-1,0 %). Denna 
beräknas dock stiga något under året då den s.k. riksnormen ökat 
kraftigt jämfört med föregående år, främst avseende hushåll med 
barn. I september var den totala kostnaden för utbetalningar 5,1 
mnkr. Det är 1,2 mnkr lägre än föregående månad och 1,3 mnkr lägre 
än snittet för i år. Även i år har vi ett tillskott om 4 förstärknings-
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 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -35,0 Mnkr.  
 

 Budget helår  
2011 

Prognos 
helår 2011 

Avvikelse  
budgetprognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,3 mnkr 116,3 mnkr -13,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 57,3 mnkr   79,3 mnkr -22,0 mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 

 

 Individ- och familjeomsorg -13,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög 
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ung-
domar. 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. Situationen är den, att vi i år har haft i 
snitt ca 12 fler externt placerade jämfört med genomsnittligt antal 
placerade föregående år. Eftersom antalet anmälningar om barn 
som far illa under förra året ökade med ca 35 %, är en ökning av 
externa placeringar en förväntad effekt. De tillkommande externa 
placeringarna kräver särskilda behandlingsinsatser vilka vi inte 
kunnat tillgodose med hemmaplanslösningar. Flertalet är tvångs-
ingripanden jämlikt LVU. Prognosen bygger på att inga ytterligare 
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en års-
placering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 1,2 mnkr. Förvaltningen tvingas försämra prog-
nosen med 2 mnkr då den tidigare planeringen avseende hemtag-
ning av befintliga HVB-placeringar inte kunnat ske i förväntad 
utsträckning. Dessutom har det tillkommit fler placeringar än 
prognostiserats. Antalet barn placerade i familjehem har dess-
utom ökat med 12 % jämfört med samma period föregående år. 
Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande –12,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är 
situationen den, att vi i år har haft i snitt ca 1 mer externt placerad 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo.  
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Vi förväntar oss också positiva effekter av att vi har samsjuklig-
hetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den 
länsövergripande beroendeenheten. Vi har dock i nuläget ej full 
finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa 
den positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. 
Prognostiserad budgetavvikelse är därför för närvarande –1,0 
mnkr avseende vuxna missbrukare. 
 

 Ekonomiskt bistånd -22,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. Utbetalningarna för 
de senaste 12 månaderna har i snitt legat på drygt 6,5 mnkr per månad 
(snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger nu 
utbetalningarna på en något lägre nivå än vad som totalt betalades ut 
föregående år. Nämnden prognostiserar att kostnaden för ekonomiskt 
bistånd kommer att öka med ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011. 
Prognosen baseras också på att den s.k. riksnormen, som regeringen 
beslutar om varje år, ökat främst gällande familjer med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen. Eftersom 
läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserade nämnden också en ökning av antal 
hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. Nämnden 
räknade med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 hushåll per 
månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Dock ser vi nu att de vidtagna åtgärderna 
gett snabbare effekt än förväntat, vilket lett till att färre hushåll än tidigare 
prognostiserat behöver ekonomiskt bistånd. Prognosen för verksamheten 
förbättras därför med 3 mnkr jämfört med föregående uppföljning.  
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 6,0 mnkr, 
vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
Enligt Socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra ytterligare 
besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva upp till lag-
stiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggande arbetet och 
nämndens målsättning att ge människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt 
skede. 
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar ökat 
ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder. Sektionschefen på 
Familj- och ungdomssektionen har bildat en särskild åtgärdsgrupp 
bestående av samtliga arbetsledare på sektionen. Syftet med gruppen är 
att gå igenom samtliga placeringar, för att så tidigt så möjligt avsluta dyra 
externa placeringar, och ta hem för hemmaplanslösningar med hjälp av 
befintliga resurser. Dessutom ställs krav på att i större utsträckning åstad-
komma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen för de 
resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. 
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Individ- och familjeomsorg: 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa placeringarna av barn 
och ungdomar som utgör huvuddelen av den negativa budgetavvikelsen. 
Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med mål-
sättningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och 
ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Men efter-
som antalet anmälningar om barn som far illa under förra året ökade med 
ca 35 %, är en ökning av externa placeringar en förväntad effekt. Stora 
ansträngningar pågår för att möta den uppkomna situationen, på ett för 
individen och den kommunala ekonomin, så fördelaktigt sätt som möjligt. 
Självklart sker detta inom ramen för gällande lagstiftning när det gäller 
skydd och stöd till barn och ungdomar. 
Ekonomiskt bistånd: 
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildnings-
förvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken. Beslut har 
fattats i KF (26 april, KS2012.108.344 § 55) att godkänna förslaget att 
förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare, under innevarande 
budgetår, för att aktivt kunna arbeta med att bryta långvarigt bidrags-
beroende för personer som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-
metoden. Arbetet är nu i full gång. Ytterligare 20 ”kommunala beredskaps-
arbeten” kom till stånd under året vilka kommer att ge en positiv delårs-
effekt i år. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m september uppgår till 123 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 

Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-
september 2012 

Prognos 2012 Avvikelse budget- 
prognos 

200 tkr 123 tkr 200 tkr +-0 

 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 31 december. 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut. 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-09-24 upprättat årsbokslut per 31 augusti 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -30,1 Mnkr. 
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Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 109 
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för 
alkoholserveringstillstånd. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättat förslag till reviderade 
riktlinjer för alkoholserveringstillstånd daterat den 2 oktober 
2012. 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun har sedan 200+ haft riktlinjer för alkohol-
serveringstillstånd, som ett komplement till bestämmelserna i 
Alkohollagen (1994:1738). Nuvarande riktlinjer reviderades 
senast 2009 (Kf 2009-04-23). Syftet med kommunala riktlinjer är 
att ge en sammanfattande vägledning i första hand till besluts-
fattare och handläggare, men även till restauratörer som över-
väger att etablera sig i Karlskrona kommun. 
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens 
förslag till ny alkohollag (2010:162). Den nya alkohollagen 
trädde i kraft den 1 januari 2010. Förändringarna i den nya 
alkohollagen finns med i förslaget gällande riktlinjerna. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för 
 serveringstillstånd, samt 
 
att hemställa till kommunfullmäktige att anta bilagda riktlinjer för 
 serveringstillstånd 
_____ 
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§ 110 
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsyns-
avgift avseende servering av alkohol och försäljning av 
folköl. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättat förslag daterat den 2 
oktober 2012. 
 
Bakgrund 
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 sam-
band med detta gjordes en komplettering av nya avgifter, vilka 
trädde i kraft 2011-01-27. 
Vid kommunfullmäktiges beslut, 2011-01-27 § 8, om komplette-
ring av nya avgifter beslutade dessutom kommunfullmäktige, ”att 
socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevans-
en runt taxorna”. 
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre överens-
stämmelse mellan avgiften och den faktiska kostnaden. När det 
gäller ansökningsavgifterna utjämnas viss omotiverade avgifts-
skillnader. Förslaget är att sänka vissa ansökningsavgifter och då 
framförallt de tillfälliga tillstånden. Tillsynsavgifterna höjs med  
0,5 % enligt förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förvaltningens förslag, om ansökningsavgifter och 
 tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt 
 
att hemställa till kommunfullmäktige att fastställa förslaget 
 och att de nya avgifterna ska träda i kraft i samband med 
 kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 
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§ 111 
Ansökan om Projektmedel från Samordningsförbundet i 
Blekinge, FINSAM, för perioden 2013-01-01 – 2014-12-31 
 
Margareta Jansson redovisade upprättad ansökan daterad den 2 
oktober 2012. 
 
Uppgifter om projektet 
Projektets namn: Rock i samverkan, ”ROCKSAM” 
Projektägare: Karlskrona kommun Socialförvaltningen                   
 
Bakgrund 
En stor grupp unga mellan 18 -30 år och även i äldre åldersgrupp-
er har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Många av dessa bedöms inte omedelbart stå till arbetsmarknad-
ens förfogande och är i behov av samordnade rehabiliterings-
insatser som förberedande stöd inför en arbetsmarknadsetable-
ring. Gruppen återfinns hos arbetsförmedlingen, försäkrings-
kassan, 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.  
 
Mot denna bakgrund startade projektet Rock i samverkan, 
ROCKSAM. Projektet har pågått sedan starten i januari 2012. För 
att fördjupa kunskap inom några områden så har medel till en 
förstudie beviljats av Samordningsförbundet i Blekinge. 
Erfarenheterna av innevarande projektår så långt samt kunskap 
som tillägnas under året genom förstudie ligger nu till grund för en 
förnyad ansökan om projektmedel för åren 2013 och 2014. 
 
Tidsplan 
Projektet pågår under perioden 2013-01-01  - 2014-12-31.  
 
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.    
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Projektorganisation 
Projektansvaret ligger under Socialförvaltningens ekonomisektion. 
Sektionschefen har personalansvar för anställda i projektet och 
leder och sammankallar styrgruppen. Projektledare är rehabilite-
ringssamordnare/teambyggare i projektet. I projektet finns utöver 
projektledaren 3,0 koordinatorstjänster. 
 

Budget 2013-2014 
  

 Projektår 
2013 

Projektår 
2014 

Projektledare 1,0 504 000 504 000 

Koordinatorstjänster 
3,0  

3x420 000  
= 1 260 000 

3x420 000  
= 1 260 000 

Praktikplatser 
50x25tkr 

50x 25 000 
= 1 250 000 

50x 25 000 
= 1 250 000 

Drift  75 000   75 000 

Hyra 100 000 100 000 

Summa 3 189 000 
kronor 

3 189 000 
kronor 

 

Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 

att hos samordningförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
 projektmedel för 2013 med 3 189 000 kronor och för 2014 
 med 3 189 000 till ovanstående projekt under perioden  
 2013-01-01-2014-12-31 
_____     
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§ 112 
Finansiering av KRAMI-verksamhet 2013 för socialförvalt-
ningen i Karlskrona. 
 
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvård-
en 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 självförsörjande och delaktiga i nya 
sociala sammanhang.   
 
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun fattade 2011 beslut om 
att ingå inriktningsavtal avtal om Krami-samverkan i Blekinge för 
perioden 2011-09-01-2013-12-31.  
 
KRAMI-Blekinge startade upp verksamhet i september 2011 och 
har sedan dess utvecklat verksamhet för målgruppen. 
Kommunerna som har ingått avtal är, förutom Karlskrona, Ronne-
by och Karlshamn. Verksamheten är förlagd till lokaler på Soft-
center i Ronneby. Fyra tjänster/personal är verksamma på Krami. 
Personalen har sin förankring i kriminalvården, arbetsförmed-
lingen och socialtjänsten. En förstärkt tjänst som fritidsledare 
finansieras av Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam, under 
2012 och 2013. Karlskrona kommun står för anställningen och har 
personalansvar för socialtjänstens personal i Krami samt fritids-
ledaren då dessa två personer har sin ordinarie anställning i 
Karlskrona kommun. 
 
Verksamheten riktar sig till män i åldern 18-35 som är arbetslösa 
och aktuella inom socialtjänsten och kriminalvården. 
Programmet är uppbyggt i fyra faser och verksamheten i Blekinge 
har arbetat med grupper i programmet sedan starten. Krami 
Blekinge börjar i oktober med individuella intag med bl.a. Krami 
Kristianstad och Krami Malmö som förebilder. Tanken är att lättare 
kunna fånga deltagare när de är redo och att få ett jämnare flöde.  
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Omorganisationen innebär att Krami Blekinge kommer att utöka 
den obligatoriska delen av fritidsverksamheten, samt lägga mer 
resurser på uppföljning när deltagaren väl är ute i praktik/ar-
bete/utbildning. Det finns stora vinster med att har kontinuerligt 
intag i verksamheten och detta är inte möjligt med ursprungs-
konceptet som bygger på gemensam gruppstart.  
 
Väntetiderna blir för långa för en motiverad person och för att 
tillgodose behovet så kommer verksamheten att anpassa sig efter 
detta. Vinsten med individuellt program kan även bli att kvinnor 
kan tas emot i KRAMI under 2013. Sedan start har 28 personer 
startat i Krami under perioden november 2011 till augusti 2012. 
Målsättningen är att verksamheten ska ta emot 30 personer under 
ett år. Minst 30 deltagare kommer att starta i verksamheten under 
kommande verksamhetsår. Representanter från Krami infor-
merade Socialnämnden om verksamheten på september månads 
sammanträde. 
   
Kostnader för samverkande kommuner 2013 
 
Kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn fördelar 
kostnaderna för Socialtjänsten  
Karlskrona 370 000 kr 
Karlshamn 185 000 kr 
Ronneby 185 000 kr 
 
Initialkostnader för varje deltagare som startar i programmet 
tillkommer. Denna kostnad är sänkt från 6500 kr till 3000 kr per 
deltagare för verksamhetsåret 2013. Dessa kostnader betalas av 
den socialtjänst som deltagaren tillhör. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  Karlskrona kommuns Socialförvaltnings kostnad för deltagan-
 de i Krami för verksamhetsåret 2013 belastar kontot för 
 ekonomiskt bistånd verksamhet 750 enligt den kostnads-
 beräkning som finns i underlaget. 
_____ 
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§ 113 
Förslag till sammanträdesplan 2013 
 
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
socialnämndens sammanträdestider 2013. 
 
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 2013. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 19 
november 2012 
 
§ 120 Öppna frågor sid 4 
§ 121 Budgetuppföljning socialförvaltningen, oktober 2012 sid 5 
§ 122 Aktiva åtgärder till egen försörjning med rätt ersättning sid  7 
§ 123 Förslag till bemanning inom ekonomisektionen avseende  
 åtagandet kring mottagning och bosättning av nyanlända sid 9 
§ 124 Ersättare socialchef sid 12 
  
 
 
  
 
 
   
 
    
 



  19 november 2012 2 

 

 

Tid och Plats  Måndagen den 19 november kl 15.00-15.45 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Björn Olsson (S), gick kl 15.00 del av § 120 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Ghaleb Zeaiter (S)  
  Bengt-Göran Koffed (S)  
        
Övriga närvarande  Hanna Höglund (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
    Anette Gladher, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer § 120-124  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 120 
Öppna frågor 
 
På allmänna utskottet togs frågan upp att beroendeenheten 
tyckte det var krångligt att anmäla om barn som far illa. 
 
Christine Held informerade om att hon varit i kontakt med 
beroendeenheten angående detta. 
 
Anette Gladher svarade 
_____ 
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§ 121 
Budgetuppföljning socialförvaltningen oktober 2012 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 oktober 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –13 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -22 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att plane-
ringen avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volym-ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vård- 
kostnaderna 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 -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -12,0 mnkr. Situationen för närvarande 
är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under året, vi har 
dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört med 
föregående år (12 fg år, 24 i snitt hittills i år, per 31 oktober var det 
24 externt placerade barn och ungdomar). Antalet barn placerade 
i familjehem har dessutom ökat med 12 % jämfört med samma 
period föregående år. 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är 
budgetramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen 
baseras på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd 
kommer att öka med ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011. 
Dessutom har den s k riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012.  
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Nämnden räknade med en nettoökning av antal hushåll med ca 
10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Dock ser vi nu att 
de vidtagna åtgärderna gett snabbare effekt än förväntat, vilket lett 
till att färre hushåll än tidigare prognostiserat behöver ekonomiskt 
bistånd. Prognosen för verksamheten är oförändrad jämfört med 
föregående uppföljning. Prognostiserad budgetavvikelse är -22,0 
mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
______ 
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§ 122 
Aktiva åtgärder till egen försörjning med rätt ersättning 
 
Bakgrund: 
Under perioden 2003-2005 pågick projektet Resurshuset inom 
socialförvaltningens ekonomisektion. Projektet startade som 
en offensiv satsning för att bryta långvarigt bidragsberoende 
för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Då det 
visade sig att många av dessa personer saknade arbets-
förmåga gjordes, under denna projektperiod, cirka 80 ansök-
ningar om sjukersättning till försäkringskassan. Under projekt-
tiden utarbetades en metod för att kartlägga arbetsförmåga 
och en arbetsmodell för att på ett framgångsrikt sätt bryta 
mycket långvarigt beroende av försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd och bidra till att personen får rätt ersättning för sin 
försörjning. ”Resurshusmodellen” har efter 2005 implemen-
terats i ordinarie verksamhet och en socialsekreterare inom 
sektionen har framgångsrikt, men i liten omfattning, kunnat 
vara behjälplig med arbetet mot egen försörjning med rätt 
ersättning för personer som bedöms sakna arbetsförmåga.  
Socialnämnden fattade tidigare i år beslut om att tillföra en 
tjänst för att särskilt arbeta med personer som bedöms sakna 
arbets-förmåga enligt denna modell. Finansiering av denna 
extra tjänst har gjorts inom ramen av kontot för ekonomiska 
bistånd. SN beslutade att frågan om förstärkt budgetram för 
denna verksam-het skulle ställas till kommunstyrelsen för 
kommande år, 2013. Några särskilda medel för denna 
verksamhet har inte tillförts i 2013 års budgetram. Däremot 
har ramen för kostnaderna för det ekonomiska biståndet 
förstärkts. 
 
Aktuell situation/resurshusmodellen: 
I början av 2012 bedömdes ungefär 40 personer tillhöra 
gruppen som skulle kunna vara aktuella för annan ersättning 
för sin försörjning. I nuläget består denna grupp av 80 
personer. Då frågan har uppmärksammats under året så har 
verksamheten kunna identifiera flera personer. Detta är 
personer som med all säkerhet riskerar att hamna i fortsatt 
mycket långvarigt behov av försörjningsstöd om det inte ges 
utrymme för att aktivt arbeta för att rätt ersättning för 
försörjning beviljas. Arbetet pågår nu med de personer som 
bedöms tillhöra denna målgrupp. Verksamheten bedömer att 
20 personer kommer att kunna påbörja utredning under 2012.  
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I de flesta fall bedöms dessa utredningar utmynna i att 
aktuella personer gör en ansökan till Försäkringskassan om 
sjukersättning. 
 
Räkneexempel; 
Kostnad ekonomiskt bistånd per år och person 90tkr x 80 
personer = 7 200 tkr/år 
Kostnad ekonomiskt bistånd under tre år cirka 21 600 tkr  
 
Arbetsprocessen med att utreda om det finns tillräckligt under-
lag för att göra en framställan till Försäkringskassan om sjuk-
ersättning för en person är omfattande och består av motiva-
tions- och förändringsprocess och en tydlig arbetsmodell med 
en omfattande kartläggning som har vuxit fram under flera år 
sedan Resurs-huset. Om det ges fortsatt utrymme för den 
socialsekreterare som är kunnig på område att aktivt arbeta 
med frågan om rätt ersättning skulle det vara möjligt att arbeta 
med de 80 personer som i nuläget är identifierade samt de 
personer som bedöms sakna arbetsförmåga som kontinuerligt 
aktualiseras som att tillhöra målgruppen.   
 
Socialnämndens beslut 
 
att  under perioden 2013-01-01 tom 2014 -03-31 tillföra 1,0 
 socialsekreteraretjänst till ekonomisektionen för att 
 fortsätta påbörjat arbete med att aktivt kunna arbeta med 
 att bryta långvarigt bidragsberoende för personer som 
 saknar arbetsförmåga. 
 
att  1,0 socialsekreterare frigörs från sina ordinarie arbetsupp-
 gifter och att ersättare tillsätts under motsvarande 
 period. 
 
att  uppföljning och rapportering av åtgärden återkommande 
 rapporteras till SN. 
 
att  kostnaden för 1,0 socialsekreterare, 500 tkr belastas 
 kontot för ekonomiskt bistånd 750 
_____ 
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§ 123 
Förslag om bemanning inom ekonomisektionen avseende 
åtagandet kring mottagning och bosättning av nyanlända. 
 
Bakgrund 
Riksdagen tog i mars 2010 beslut om att anta ny lag avseende 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egen-
ansvar med professionellt stöd, proposition 2009/10:60. 
I anslutning till att reformen började gälla i december 2010 
beslutade kommunfullmäktige att den dåvarande kommunala 
flyktingintroduktionen skulle överföras från arbetsmarknadsen-
heten till socialförvaltningen och ekonomisektionen. 
 
Verksamheten vid flyktingintroduktionen med tio anställda 
övergick till ekonomisektionen 2010-12-01. Under perioden 
2010-12-01-2012-12-31 har kommunen dubbelt åtagande i 
förhållande till gruppen nyanlända då reglerna för det 
kommunala introduktionsansvaret gäller för de personer som 
har anlänt innan etableringsreformen började gälla. 
Omfattningen av det kommunala introduktionsansvaret har 
minskat under perioden i takt med att introduktionsperioden 
har avslutats för de personer som har omfattats av det 
kommunala introduktionsansvaret. De sista personerna som 
omfattas av rätt till introduktion kommer att avsluta sin 
introduktion runt årsskiftet 2012/2013. 
 
Kommunala ansvaret för flyktingar/nyetablerade 
Kommunen har ett reglerat ansvar för de personer som an-
länder till kommunen inom ramen för etableringsreformen. 
Länsstyrelsen har samordningsansvar kring nyanlända i Länet 
och Arbetsför-medlingen har huvudansvaret för arbetsmark-
nadsetableringen av nyanlända. Samarbete mellan Arbets-
förmedling, kommun och landsting ska ske och är tänkt att 
regleras genom lokala överenskommelser kring nyanländas 
etablering. 
Staten ersätter kommunen enligt schablonersättning; 
 
Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ förord-
ningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar .  
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Schablonersättning till en kommun avser kostnader för  
 mottagande och praktisk hjälp vid bosättning  
 särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, 
 förskola, fritidshem och barnomsorg m.m.  
 utbildning i svenska för invandrare  
 samhällsorientering  
 tolk  
 andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 
 samhället  
 kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och 
 administration  
 
Schablonersättningen för 2012 är  
 82 200 kronor för barn och vuxna upp till 64 år  
 51 400 kronor för vuxna över 65 år 
 
I nuläget har Karlskrona kommun en överenskommelse med 
Länsstyrelsen av ett mottagande av etthundra flyktingar/ny-
anlända per år. Volymen på mottagande har motsvarat denna 
överenskommelse under 2011 och 2012. 
Under 2011 och 2012 har flyktingmottagandet i Karlskrona 
kommun omfattat personer som har anlänt enligt det gamla 
regelverket om kommunal introduktion och etableringsre-
formen. Kommunens uppdrag har kunnat verkställas med en 
personal-styrka som successivt har minskats sedan 2010 i 
förhållande till uppdragets omfattning. Av ursprunglig 
personalstyrka som anslöt till socialförvaltningen från 
flyktingintroduktionen omfattande 10 personer, 9,5 tjänst är i 
nuläget 5,5 tjänst öronmärkta för uppdraget och finansierade 
via schablonersättningar. 
 
Förslag till bemanning  
Under förutsättning att uppdraget inte förändras under 
kommande år och att omfattningen av volymen på 
mottagandet håller sig till den överenskommelse som nu finns 
så bedöms åtagandet för socialförvaltningen kunna hanteras 
av 4,0 tjänst på helårsbasis med ett tillägg för 2013 på 0,5 
tjänst. 
 
Det tjänster som bedöms nödvändiga för åtagandet med 
nuvarande volym/omfattning av uppdraget är; 
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3,0 socialsekreterare; 1,0 med ansvar för boende, mottagan-
de och handläggning av ekonomiskt bistånd i det så kallade 
”glappet”, 2,0 socialsekreterare med ansvar för stöd, service, 
information, motivationsinsatser och arbete med förberedande 
rehabiliteringsinsatser för personer som inte bedöms ha till-
räckligt med prestationsförmåga för att för tillfället omfattas av 
etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen samt administra-
tion och övriga uppgifter i anslutning till åtagandet. 
 
1,0 Samordnartjänst; med ansvar för statliga ersättningar. 
Denna tjänst har visat sig nödvändig och betydelsefull utifrån 
att bevaka de statliga ersättningarna inom området. Genom 
att finansiera en tjänst för dessa arbetsuppgifter garanteras 
kommunen att inte missa några intäkter som annars riskerar 
att gå förlorade. Förvaltningen har här kunna se ett stort 
mervärde i form av intäkter som annars hade gått förlorade. 
De återsökningar om ersättning för äldre och sjuka och andra 
bevakningar av ersättningar som hittills har gjorts under året 
uppgår i nuläget till nära en miljon kronor. Cirka hälften av 
dessa bedöms vara intäkter som är ett mervärde på grund av 
att denna befattning.   
 
0,5 socialbidragshandläggare; med ansvar för handläggning 
av ekonomiskt bistånd. Krävs bland annat för utfasning av 
åtagandet enligt ansvar för kommunal introduktion. Tjänsten 
kan tas bort under året och regleras genom pensionsavgång.  
 
Kostnaden för dessa tjänster beräknas, med nuvarande 
beräkning av kostnad per tjänst, uppgå till 2 mkr per år med 
ett tillägg för 2013 med 250 tkr 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  bemanning inom ekonomisektionen avseende åtagandet 
 kring mottagning och bosättning av nyanlända, med ett 
 årligt mottagande av etthundra flyktingar/nyanlända, ska 
 omfattas av en personalstyrka av 4,0 tjänst samt för 2013 
 ett tillägg med 0,5 tjänst. 
 
att  kostnaden för bemanning inom ekonomisektionen av-
 seende åtagandet kring mottagning och bosättning av 
 nyanlända finansieras via de statliga schablonersättningar 
 som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ förordningen 
 (2010:1122) om  statlig ersättning för insatser för vissa 
 utlänningar.  
______ 
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§ 124 
Ersättare socialchef 
 
Då Tore Svensson har slutat sin anställning som planerings-
sekreterare tillika ersättare för socialchefen bör socialnämnden 
utse en ny ersättare för socialchefen. 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att utse Anette Gladher, 681007-3301, till ersättare för social-
chefen. 
______ 
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§ 132 Förslag till budget för 2013 samt planer för 2014-2015 sid  7 
§ 133 Alternativ till placering – Kvalificerad hemmaplanslösning sid 8 
§ 134 Socialnämndens politiska mål sid 12 
§ 135 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Scandic Hotel, Skeppsgossegatan, K-na sid 13 
§ 136 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Café & Restaurang Touch, Stortorget 18, K-na sid 15
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Tid och Plats  Måndagen den 17 december kl 15.20-16.50 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Björn Fries (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S)  
  Mai-Kathe Westberg (M)  
        
Övriga närvarande  Hanna Höglund (M) 
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, tf sektionschef 
   Anette Gladher, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Ola Svensson (SD) 
 
Justerade paragrafer § 130-136  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ola Svensson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7/1-2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 130 
Öppna frågor 
 
Göran Bohman informerade om turerna kring omorganisa-
tionen med att slå samman ekonomisektionen och alkohol- 
och drogsektionen till en vuxensektion. 
 
Marianne Widebrant (C) informerade om ett möte den 4 
december 2012 på Mariedalsgården angående 
familjehemsplacerade barn. 
_____ 
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§ 131 
Budgetuppföljning socialförvaltningen november 2012 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 30 november 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med  
–18,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -22 mnkr 
avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnad-
erna 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. De externa vårdkost-
naderna har också under senare hälften av året ökat. Dessutom 
har förvaltningen tvingats placera enligt LVM i betydligt större 
utsträckning än tidigare. Antalet har under hösten fördubblats. 
Prognostiserad avvikelse försämras med 2 mnkr till -3,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten nu överskridas med -13,0 mnkr (försämring med  
1 mnkr). Situationen för närvarande är att antalet externa place-
ringar ökat kraftigt under året, vi har dubbelt så många, igenom-
snitt, placerade i år jämfört med föregående år (12 fg år, 24 i snitt 
hittills i år, per 30 november var det 24 externt placerade barn och 
ungdomar). Antalet barn placerade i familjehem har dessutom 
ökat med 12 % jämfört med samma period föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -1,0 mnkr. 
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäkts-
krav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetav-
vikelse är -1,0 mnkr. 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011.  



  17 december 2012 6 

 

 

Forts § 131 
 
Dessutom har den s.k. riksnormen, som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknade med en nettoökning av antal 
hushåll med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
Dock ser vi nu att de vidtagna åtgärderna gett snabbare effekt än 
förväntat, vilket lett till att färre hushåll än tidigare prognostiserat 
behöver ekonomiskt bistånd. Prognosen för verksamheten är 
oförändrad jämfört med föregående uppföljning. Prognostiserad 
budgetavvikelse är -22,0 mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
______ 
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§ 132 
Förslag till budget för 2013 samt planer för 2014-2015 
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommun-
fullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 186,9 
mnkr för år 2013, 183,9 mnkr för år 2014 och 183,9 mnkr för år 
2015 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2012). 
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 105,0 mnkr och 
för Ekonomiskt bistånd 81,9 mnkr för år 2013.  
 
 
Socialnämndens beslut 
  
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2013 samt plan för 
 åren 2014 - 2015. 

_______ 
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§ 133 
Alternativ till placering - Kvalificerad hemmaplanslösning, 
IHF. PROJEKT FÖR ATT MINSKA PLACERINGSKOST-
NADERNA 
 
Christine Held redovisade upprättat ärende daterat 19 november 
2012. 
 
Bakgrund 
Familj och ungdomssektionen hade under 2011 en ökning av in-
komna anmälningar med 35 % en ökning som finns kvar även 
under 2012. Denna ökning har medfört att antalet externa place-
ringar har ökat och att arbetsbelastningen har ökat på samtliga 
arbetsgrupper. När vi jämför oss med våra nätverkskommuner ser 
vi samma tendens med ökat antal externa placeringar. Externa 
HVB-placeringar är en dyr insats som inte ger så bra resultat. 
Syftet med att arbeta med alternativ till placering är att minska 

antalet vårddygn på externa HVB.  

Vi ser en utveckling med allt svårare problematik i fler familjer som 
vi möter. De öppenvårdsinsatser som vi idag erbjuder är inte 
tillräckligt för att hantera de allra svåraste familjernas problematik 
och situation. Antalet placerade barn och ungdomar ökar och 
behandlingstiderna tenderar att bli längre. För att få ner antalet 
vårddygn behövs en komplettering i urvalet av insatser på 
hemmaplan.  
- En insats som är ett realistiskt alternativ till placering.  
- En insats som bygger på utvärdering över tid och visar på 
 evidens. 
- En insats där redan befintlig erfarenhet och kompetens i 
 organisationen tas till vara.  
 
Alternativ till externa HVB-placeringar  

IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling, är en metod 
utvecklad av Familjeforum i Lund. Metoden är manualbaserad och 
effektstudier har bedrivits sedan 2001. Målgruppen är familjer, 
barn och ungdomar med komplexa behov och problem som 
hamnat i negativa destruktiva mönster med svåra beteende-
problem som följd.  
Målet med behandlingen är att minska beteendestörningar, 
kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn och ung-
domar inte ska behöva placeras utanför hemmet.  
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Arbetet sker i familjens hem. Behandlingstiden varierar mellan 6-
12 månader. I samband med att IHF behandlingen startar utses 
en behandlingssamordnare som har till uppgift att leda och 
organisera ett team runt familjen och de externa kontakterna med 
exempelvis skola. 
Teamet består av samordnare, familjebehandlare och en ung-
domsbehandlare. Ibland kompletteras det även med en färdig-
hetstränare. 
Behandlingen ska vara intensivast när familjen behöver den som 
mest. Begreppet intensiv innefattar även tillgänglighet som en 
viktig komponent., familjen ska kunna nå någon under större delen 
av dagen och dygnet runt under helgerna. 
 
Familjeforum i Lund utbildar i IHF. Första steget är att Familje-
forum då träffar den aktuella kommunen i en förstudie, där man 
stämmer av kriterier för en lyckad implementering.  
I nästa steg så ges en fyra dagars utbildning till en större del av 
arbetsgrupperna för att lägga en intern bas i kunskap om IHF och 
verksamma komponenter för att skapa förutsättningar för sam-
arbete och ge metoden utrymme i organisationen.  
Teamet som ska arbeta i IHF utbildas i manualen och handleds 
via Familjeforum.  Samordnaren har även återkommande 
telefonhandledning via Familjeforum. 
Kommunen har möjlighet att bli certifierad IHF kommun. 
 
Arbetet i familjen effektutvärderas genom skattningar före, under 
och efter behandlingen med hjälp av Journal Digital. Ett verksam-
hetssystem för psykosocialt förändringsarbete. Systemet inne-
håller bl.a. standardiserade självsvarsformulär som är beprövade 
utifrån reliabilitet och validitet. Detta ger bra beskrivning av familj-
ens uppfattningar om och bilder av hur symtom och funktioner 
påverkats under behandlingens gång.   
 
Vi tänker oss att bilda ett IHF team som då består av en sam-
ordnare, en familjebehandlare och en ungdomsbehandlare. Ett 
team kan arbeta med 5-8 familjer samtidigt beroende på problem-
tyngd och var i processerna familjerna befinner sig.  
Som ett komplement till IHF-teamet behövs en handläggare med 
tydligt uppdrag att med bra planeringar på hemmaplan även 
avsluta de externa placeringar där det inte är möjligt att arbeta 
enligt IHF-metoden. 
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Forts § 133 
 
Det är inte möjligt att i den befintliga verksamheten kunna genom-
föra denna intensiva behandling och därför vill vi under en två-
årsperiod få möjlighet att pröva denna metod och att pengar till 
utbildning, tre extra personal, handledning och uppföljning via 
Journal Digital tas från den externa HVB-budgeten. 
 
 
Kostnader första året 
Utbildning    111 000:- 
Handledning    205 200:- 
Journal Digital     50 000:- 
Personalkostnader (3 personal inkl. extra 
kostnad för tillgänglighet)  1 600 000:- 
 
Summa 1 966 200 
 
Kostnader andra året 
Handledning 205 200:- 
Journal Digital 50 000:- 
Personalkostnader se ovan                    1 600 000:- 
Ev. certifiering   46 000.- 
 
Summa 1 901 200 
 
Medelkostnaden för en extern HVB-placering är 3 900: -/dygn och 
medelkostnaden för en årsplacering blir 1 423 500 kronor. Vårt 
mål är att under denna tvåårsperiod minska antalet vårddygn med 
3-5 årsplaceringar. Detta ger en ekonomisk vinst men också ett 
bättre resultat för de barn/ungdomar och deras familjer som er-
håller detta stöd istället för en extern placering. 
I Ronneby Kommun har man under två år arbetat enligt IHF – 
modellen och har under denna tid lyckats minskat sina externa 
HVB-placeringar.  
 
Utvärdering 
Utöver den effektutvärdering som finns i metoden IHF kommer vi 
också att göra en egen utvärdering med följande fokus: 

 Blir kostnaderna mindre för de externa placeringarna 

 Minskar antalet placeringar alternativt placeringstiden 

 Mäta och jämföra kvalité och delaktighet för de som erhåller 
 IHF och de som erhåller extern placering. Synliggöra 
 framgångsfaktorer respektive förbättringsfaktorer. 
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Forts § 133 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  medel från externa HVB-kontot förs över till konto 752 med 
 kronor 1 966 200 för 2013 och 1 901 200 för år 2014.  
______ 
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§ 134 
Socialnämndens politiska mål 
 
Socialnämnden ger via socialförvaltningen råd, stöd och insat-
ser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroende-
problematik, samt beslutar som ekonomiskt bistånd. 
Socialnämnden an-svarar för flyktingintroduktion. 
Socialnämnden ansvarar för budget- och skuldsanering, kon-
sumentrådgivning, familjerådgivning och beslutat i ärenden 
enligt Alkohollagen. Socialchef och fältgrupp ansvarar för 
kommunens operativa krisgrupp. 
 
Uppföljning av politiska mål 
Uppföljningen av nämndens verksamhet ska göras utifrån mål 
och delmål. Detta redovisas till nämnden en gång per år i verk-
samhetsberättelsen. Målen följs också upp kontinuerligt 
exempelvis enligt gällande lagar, internkontroll, brukarunder-
sökningar, systematisk uppföljning och andra uppföljningar. 
 
I verksamhetsberättelsen ska fokus på uppföljningen av 
respektive verksamhet vila på en evidensbaserad praktik. 
Genom att man regelbundet och över tid systematiserar och 
dokumenterar insatser och resultat, skapas underlag som kan 
användas i arbetet för att skapa förbättringar. Evidensbaserad 
praktik ger kunskaper om vilka insatser som är optimala för 
enskilda klienter och grupper av klienter.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta de nedbrutna politiska målen 
______ 
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   Dnr: 2010.013.702 
 
 
 
 
 
 
 
§ 135 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Scandic Hotel, Skeppsgossegatan, Box 115, 371 22 
Karlskrona. 
 
Ärendet 
Scandic hotels AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd att 
utöka serveringstiden enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) och att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
utökade serveringstider är 2013-01-31 kl 11.00-02.00 och 2013-
02-01 kl 11.00-02.00. 
 
Scandic Hotel, Karlskrona ansöker om utökad serveringstid i 
samband med en deltävling i melodifestivalen. Det sökta 
tillståndet avser framförallt servering till artister och övriga som 
arbetar med melodifestivalen och bor på hotellet. 
 
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. 
Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att 
erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att man 
arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbetet. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 500 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
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. 
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Forts § 135 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa   
  alkoholdrycker till allmänheten med utökad serveringstid,   
  torsdagen den 31 januari 2013 och fredagen den 1 februari   
  2013 mellan kl.11.00 och 02.00.  
______ 
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Kopia till:   Dnr: 2009.184.702 
CR 
 
 
 
 
 

§ 136 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Cafe & Restaurang Touch, Stortorget 18, 37134 
Karlskrona 
 

Ärendet 
Firma Spotlight har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd att 
utöka serveringstiden till kl.03.00 enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) och att servera starköl, vin, spritdrycker 
och AJA-drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
serveringstider är året runt mellan kl.11.00 -03.00, onsdagar, 
fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen samt alla aftnar 
förutom julafton. 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet avseende öppet-
tider till kl. 03.00. 
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. Beträffande eventuellt 
förekommande bullerstörningar gäller socialstyrelsens allmänna 
råd om höga ljudnivåer, SOS FS 2005:7 samt för buller inomhus i 
bostäder, SOS FS 2005 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning: 
att max 150 personer vistas samtidigt i lokalen 
att max antal personer efterlevs i respektive brandcell 
att nödutrymningsvägar hålls fria från material 
att man arbetar med systematiskt brandskyddsarbete 
 
Utredarens överväganden 
Enligt alkohollagen får alkoholservering påbörjas tidigast klockan 
11.00 och avslutas klockan 01.00. Kommunen får dock förordna 
om andra tider. Det innebär att det går i enskilda fall besluta om 
utvidgade eller mera begränsade serveringstider. Serveringstiden 
kan i Karlskrona förlängas till 03.00, onsdagar, fredagar, lördagar, 
lövmarknadsdagen, juldagen samt alla aftnar förutom julafton, 
efter särskild prövning. (Beslut Kf, 2009-04-23 ) . För att få en 
utökad serveringstid måste tillståndshavaren ansöka om detta hos  
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Forts § 136 
 
Karlskrona kommuns socialförvaltning som i handläggningen av 
ärendet inhämtar yttrande från polismyndighet och miljökontor. 
Dessa myndigheters yttrande om befarade ordningsstörningar, 
risk för störningar av närboende mm, tillmäts stor betydelse och 
läggs till i den individuella och samlade bedömningen, som 
socialförvaltningen har att göra. I denna bedömning ska även 
vägas in restaurangens inriktning. Den inriktning som en till-
ståndshavare väljer och den profil som skapas för verksamheten, 
är ofta av avgörande betydelse för ordningsförhållanden i och 
kring restaurangen.  
Cafe´& Restaurang Touch har idag ett stadigvarande serverings-
tillstånd till allmänheten och är beläget i stadskärnan. Krav för 
tillstånd till serveringstid till kl. 01.00 är uppfyllda. 
Ägaren Suad Nezirevic skall vid den utökade serveringstiden till 
kl.03.00 vara på serveringsstället. Polismyndigheten har bedömt 
att risk för ordningsstörningar inte finns och att öppethållandet till 
klockan 03.00 förenas med villkor om förordnade av ordnings-
vakter.  
Café och Restaurang Touch har haft ett prövotillstånd under 
perioden 2012-04-28 2012-08-31 och har använt den utökade 
serveringstiden vid 3 tillfällen. Inga anmärkningar inkom till 
Karlskrona kommun. Bedömningen är att restaurangen är välskött 
och har inga anmärkningar. Vid ett tillsynsbesök den 29 septem-
ber 2012 genomfördes ett tillsynsbesök tillsammans med Skatte-
verket utan anmärkning. 
Meddelande angående hög ljudnivå nattetid vid Cafe´ & Restau-
rang Touch  inkom 2012-10-25 från Länsstyrelsen i Blekinge Län.  
Meddelandet från Länsstyrelsen i Blekinge Län skickades vidare 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljöavdelningen för 
handläggning. Personen som bor i närheten av Café & Restau-
rang Touch och flera med honom anser att det är en olägenhet 
med den höga ljudnivån ifrån restaurangen nattetid. Inga ytter-
ligare uppgifter har inkommit då anmälaren vill vara anonym. 
Café & Restaurang Touch har 2012-12-04 svarat Miljöavdelningen 
angående klagomål på buller och säger att klagomålen är obe-
fogade. Sista tillfället med musik i restaurangen var den 25 maj 
2012. Tillståndshavaren uppger att det vid ett bifall gällande 
ansökan kommer det att finnas en bullernivåmätare på plats.   
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. 
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Forts § 136 
 
Socialnämndens beslut 
 
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 förutom onsdagar, fredagar, lördagar, lövmark-  
 nadsdagen, juldagen samt alla aftnar förutom julafton till   
 kl.03.00. 
______ 
 
 


