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28 januari 2013

Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 28 januari kl 14.40-15.15 Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Margareta Rodin (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)

Övriga närvarande

Mai-Kathe Westberg (M)
Hanna Höglund (M)
Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anette Gladher, planeringssekreterare
Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Margareta Rodin (FP)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 4-9

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Margareta Rodin

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

-2013 anslagits på kommunens
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§4
Öppna frågor
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan om den senaste
situationen på Rosenbom.
Margaretha Jansson svarade
______
Anna Månsson (M) ställde frågan angående spritfesten på
Gullaberg. Är de vanliga? Är de begränsade till en viss
åldersgrupp eller område?
Jesper Björnson svarade
______
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Kopia till
CR

Dnr:

§5
Förslag till handlingsplan för Socialnämnden utifrån det
Ungdomspolitiska programmet.
Bakgrund
Ett Ungdomspolitiskt Program har antagits av kommunstyrelsen,
som gäller för samtliga förvaltningar fr o m 2012-10-18. Undertecknad informerade socialnämnden kortfattat om detta på
novembersammanträdet.
Det Ungdomspolitiska programmet har arbetats fram av
Ungdoms-rådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, som be-står av representanter från: Idrotts- och
fritidsförvaltningen (sammankallande), barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, handikappförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Sedan hösten 2011 ingår också äldreförvaltningen och
serviceförvaltningen i rådet.
Syftet med det Ungdomspolitiska programmet är att samordna
och vägleda arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i
kommunen.
I det Ungdomspolitiska programmet anges att varje förvaltning ska
upprätta en handlingsplan utifrån programmet. Denna ska sedan
utvärderas, vid behov revideras, och redovisas i respektive
nämnds verksamhetsberättelse.
Allmänna reflektioner utifrån socialnämndens verksamhetsområde
Socialförvaltningen har inga direkta verksamheter som riktar sig till
ungdomar i allmänhet. Tvärtom är det nästan uteslutande så att
verksamheten består av kontakter med individer och deras
familjer, utifrån sociallagstiftningen. Dessa lagar anger med stor
tydlighet hur den enskilde ska göras delaktig i beslut som rör
deras liv. Detta gäller oavsett ålder, och ska anpassas efter var
och ens utvecklingsnivå. Socialförvaltningen i Karlskrona arbetar
utöver detta med konceptet ”BBIC” – Barns Behov I Centrum’,
som syftar till att ytterligare bättre synliggöra och bedöma barns
och ungas behov.
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Forts § 5
När barn placeras av socialnämnden utanför sitt eget hem utses
dessutom alltid en särskild barnhandläggare, som har i särskilt
uppdrag att finnas till för barnet/ungdomen och särskilt tillse dess
behov.
I stora delar av verksamheten är därför det ungdomspolitiska
programmets mål redan detaljreglerade genom lagstiftning och
befintliga rutiner.
Socialnämndens verksamhet riktar sig nästan uteslutande till personer där samhällets andra resurser inte varit tillräckliga. Flera av
punkterna berör därför frågor som är viktiga även för att socialtjänsten inte ska bli onödigt belastad i framtiden. Socialtjänsten
har en viktig uppgift i att hjälpa till att ge dem vi jobbar för en röst i
samhällsdebatten, att tydliggöra vad vi fångar upp genom vårt
arbete med ungdomar, i behov/önskemål kring fritidssysselsättning m.m. De vi arbetar med är ibland de som hörs minst i offentliga sammanhang, och denna roll är därför desto viktigare, och
alla som arbetar inom socialförvaltningen har detta ansvar, kanske
särskilt fältgruppen och Jobbintro. Fältgruppen spelar en viktig roll
i att kunna fånga upp detta och diskutera i områdes-BRÅ eller
andra samarbetsorgan i kommundelarna, tillsammans med fritidsgårdar och skolor, eftersom behoven inte alltid ser lika ut i alla
delar av kommunen.
Handlingsplan
Socialnämnden ska ha en aktiv roll i kommunens Ungdomsråd.
Socialnämnden ska genom Fältgruppen vara behjälplig i spridande av kunskap kring kommunens fritidssysselsättningsutbud bland
de ungdomar som man jobbar särskilt riktat mot.
Socialnämnden skall tillsammans med grundskolorna fortsätta
med den vidareutvecklade versionen av föräldramötesmetoden
ÖPP för att förebygga ungdomsdrickande.
Socialnämnden skall fortsätta att i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden vartannat år genomföra
drogvaneenkäten för kommunens samtliga elever i åk 9 och åk 2
på gymnasiet, och även tillsammans arbeta fram handlingsplaner
utifrån resultatet.
Socialnämnden skall genom de olika samarbetsorgan man medverkar i fungera som en samlande röst för de ungdomars intressen och åsikter, som vi fångar upp genom såväl vårt uppsökande som vårt individinriktade arbete, så att även dessa tas
tillvara i samhällsutvecklingen.
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Forts § 5
Socialnämnden skall fortsätta att arrangera feriesysselsättning för
ungdomar med särskilda behov av det.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta ovanstående som socialnämndens handlingsplan utifrån
Karlskrona kommuns Ungdomspolitiska program.
att handlingsplanen ska spridas till samtliga arbetsgrupper inom
socialförvaltningen, och att dessa ges i uppdrag att minst en
gång per år gå igenom handlingsplanen på en arbetsplatsträff, för att säkerställa dess fortlevnad.
______
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Dnr: 2012.155.702

§6
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café Sött & Salt, Kristianopel, Fågelmara.
Ärendet
Café Sött & Salt i Kristianopel AB har hos Socialnämnden ansökt om ett stadigvarande tillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker vid ovan rubricerat
serverings-ställe. Sökta serveringstider året runt mellan kl.11.00
– 01.00.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Café Sött & Salt vänder sig till en något äldre målgrupp och
som är lokala/regionala samt utländska gäster. Ägarna har drivit
Café Sött & Salt i 10 år och ser nu möjligheten att kunna erbjuda ett glas vin- och öl. Starksprit blir mycket begränsat,
endast för glass expressokaffe/likör motsvarande alternativ
förbokade sällskap som önskar en konjak/whiskey efter maten.
Bar kommer inte att finnas.
En fast meny som kompletteras efter humör, tillgång och efterfrågan. Exempel på mat som ska serveras är fisk- samt ycklingrätter, hamburgare, matpajer, lasagne, sallader, soppor, bakad
potatis, landgångar, mackor m.m. Allt i konditorväg kommer att
erbjudas. Sökanden har catering av ovanstående meny.
All försäljning & betalning sker via disk och beställd mat serveras på plats.
Öppettider lågsäsong helger kl. 10.00 – 16.00 och högsäsong
varje dag kl. 09.00 – 20.00 (variationer kan förekomma med
någon timma ).
Underhållning/dans sker mycket sällan men det kan förekomma
att t.ex. dragspel alternativ mässingsinstrument ibland anlitas
några få gånger per år.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar
registrerade hos Skatteverket.
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Forts § 6
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 34
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.
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt
mellan kl. 11.00 - 01.00.
______
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§7
Beslutsunderlag till socialnämnden beträffande organisation av Ekonomisektion och Alkohol- och drogsektionen
Frågeställning
Förslag till organisationsförändring inom socialförvaltningen avseende att upprätta en vuxensektion som ska ansvara för
ekonomiskt bistånd och insatser till vuxna missbrukare, samt att
tillsätta en chef för denna sektion.
Bakgrund/Historik
Socialtjänsten i Karlskrona har sedan 1990-talet organiserats
utifrån modellen ekonomi, missbruk och barn/familj i tre sektioner. Specialiseringen har inneburit att socialarbetare har fått
hög kompetens på specifika områden av det sociala arbetet,
men också medfört att höga krav på förmåga till samverkan
mellan handläggare och sektioner. För brukaren har specialiseringen inom socialtjänsten inneburit att organisationen blivit
mer obegriplig, oöverskådlig och komplex.
Analys
Syftet med föreslagna organisationsförändring är att underlätta för
den enskilde brukaren att så långt det är möjligt ska ha en enkel
väg in i organisationen för att få hjälp. Det ska vara en kort väg
mellan problem och helhetslösning. Genom att organisera insatser
som vänder sig till vuxna brukare på en och samma sektion bidrar
detta till att skapa bästa möjliga resultat för den enskilde.
Inledningsvis innebär organisationsförändringen främst en förändrad ledningsstruktur. Genom att verksamheten för vuxna har en
chef bidrar detta till att samsyn och helhetssyn utvecklas och
möjliggör därmed framtida möjligheter till fortsatt och förbättrat
utvecklingsarbete. En sammanhållen organisation främjar också
utvecklingen av helhetssyn och gemensam kunskapsbas hos personalen, vilket i förlängningen gagnar brukaren, Genom förändring
av ledningsstrukturen kan också förutsättningarna för ett fortsatt
arbete med en evidensbaserad socialtjänst främjas och stärkas.
Samverkan mellan socialsekreterare som ansvarar för ekonomiskt
bistånd respektive missbruksvård förbättras och intensifieras
genom gemensam tillhörighet i en sektion.
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Forts § 7
Beröringspunkterna dem emellan blir fler, då man har gemensamma möten, gemensam ledning mm. Utvecklingsmöjligheterna i
det dagliga arbetet stärks genom närhet till samarbete och samsyn.
På sikt kan det också innebära att man väljer att dela lokaler, vilket
torde dels underlätta för brukarna, men också underlätta praktisk
samverkan i vardagen mellan socialsekreterarna.
Det är viktigt vid skapandet av en Vuxensektion att beakta att man
arbetar på att bevara och säkerställer utvecklingen av för varje
arbetsuppgift adekvat kunskap både då det gäller ekonomiskt
bistånd och missbruksvård. De olika professionerna som kommer
att rymmas inom sektionen behöver fortsatt utvecklas var för sig,
men också berikar varandra för att på bästa sätt komma brukaren
till gagn.
Inrättandet av en vuxensektion med en förändrad ledningsstruktur
torde innebära att första linjens chefer kommer att få ett ökat krav
på självständighet och förmåga att hantera verksamhet i vardagen
än tidigare. Enligt utredarens mening är detta dock bara en anpassning till hur kraven på ansvar och självständighet för första linjens
chefer ser ut på Familj- och ungdomssektionen redan. Det bör dock
följas upp efter organisationsförändringen.
Genom att socialförvaltningen efter förändringen kommer att bestå
av endast två sektioner genererar att tydligheten utåt mot brukare
och samverkansparter förbättras. Socialförvaltningen har idag att
sam-verka med många parter. Genom att inte bara för våra brukare
förbättra tydlighet och tanken med ”en väg in” utan också göra detta
för våra samverkansparter kan vi förbättra tillgänglighet och service
även för dem. Samverkan internt torde också bli mindre komplicerad med två sektioner.
Genom att samordna och skapa helhetssyn avseende vuxna
brukare kan man genom föreslagen organisationsförändring med
en ny Vuxensektion ta tillvara all specialistkunskap som finns i
respektive verksamhet. Genom en ny ledningsstruktur kan man
samordna detta till en sektion med ett effektivt teamarbete där
helheten är viktigare än summan av delarna och verksamheten blir
än mer brukarfokuserad och strävar mot att en evidensbaserad
praktik.
Utredarens förslag
Med utgångspunkt av socialnämndens politiska mål, lagstiftning och
andra styrande dokument, samt ovanstående analys är utredarens
förslag följande;
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Forts § 7
Socialnämnden beslut
enligt Allmänna utskottets förslag
att Ekonomisektionen och Alkohol- och drogsektionen
omorganiseras till en sektion,
att namnet på den nya sektionen är Vuxensektionen,
att utannonsera tjänsten som sektionschef för Vuxensektionen,
att utse förvaltningschef, samt socialnämndens presidier att ingå i
rekryteringsarbetet,
att rekryteringsarbetet ska vara klart senast 1 mars 2013.
______
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§8
Handlingsplan för att stödja barn i utsatta miljöer
Anette Gladher redovisade upprättad handlingsplan daterad
den 15 januari 2013.
Uppdraget
Kommunfullmäktige gav den 21 juni 2012 socialnämnden i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för att stödja barn i utsatta miljöer.
I kommunstyrelsens övergripande politiska mål avseende stöd och
omsorg anges att barn som lever i utsatta miljöer ska alltid kunna få
samhällets stöd.
Samhällets allmänna ansvar och socialnämndens specifika
ansvar
Socialnämndens yttersta ansvar att förhindra att barn utvecklas
ogynnsamt fråntar inte andra myndigheter – förskolan, skolan och
hälso- och sjukvården, att inom ramen för sina åligganden svara för
verksamheter som syftar till att främja personlig och social
utveckling hos barn och motverka social utslagning och
marginalisering. Samhällets särskilda skyddsansvar för utsatta barn
förutsätter nära samverkan mellan myndigheter och organisationer.
I socialtjänstlagen stadgas att socialnämnden ska i frågor som rör
barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden
ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Med det
omfattande ansvar som ligger hos socialnämnden följer att bygga
upp en strukturerad samverkan med förskola, skola, hälso- och
sjukvård samt polis. Skyldighet att samverka om barn som far illa är
inskriven i skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, samt i
polislagen.
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att anta handlingsplanen för att
stödja barn i utsatta miljöer.
______
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§9
Tack
Ordförande tackar vice ordförande Jan-Anders Lindfors (S) för sitt
uppdrag i socialnämnden.
Jan-Anders Lindfors tackar socialnämnden samt tjänstemän för
den gångna tiden
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 11 februari
2013
§ 10
§ 11

Val av en ledamot och en ersättare till socialnämndens allmänna
utskott
Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmelser om
Vård av unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare (LVM) beSluta om omedelbara omhändertagande.
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Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 11 februari kl 13.0013.05- Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)

Övriga närvarande

Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sture Nilsson (C)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 10

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sture Nilsson

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 10
Val av 1 ledamot och 1 ersättare till socialnämndens allmänna
utskott.
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnades.
Ordinarie ledamöter
Björn Olsson (S)

Ersättare
Walla Carlsson (S)

Socialnämndens beslut
att anta ovanstående förslag till ledamot och ersättare till socialnämndens
allmänna utskott.
_____

11 februari 2013
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§ 11
Val av ledamot att jml Lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare (LVM) besluta om
omedelbara omhändertagande.
På grund av att Jan-Anders Lindfors vice. ordförande (S) slutat sitt
uppdrag som vice ordförande i socialnämnden den 31 januari 2013 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.
Följande förslag till ledamot
1. Ingrid Hermansson (C) ordförande
2. Eva Strömqvist (S) vice ordförande
3. Anna Månsson (M), ledmot
4. Björn Olsson (S), ledamot

Socialnämndes beslut
att förutom socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (C), ge vice
ordförande Eva Strömqvist (S) samt ledamöterna Anna Månsson (M),
Björn Olsson (S) rätt att fatta beslut jml § 6 LVU och § 13 LVM i
ärenden där allmänna utskottets sammanträde inte kan avvaktas.
_____

25 februari 2013
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 februari
2013
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21

Öppna frågor
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2012
Nya delegationsbeslut
Förslag till riktlinjer avseende egenavgifter för vuxna i HVB och
Familjehem
Utse sektionschef för vuxensektionen
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25 februari 2013

Tid och Plats
Måndagen den 25 februari kl 14.40-16.40 Ö Hamngatan 7 B
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)
Ledamöter
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Sture Nilsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Marie Klang (FP)

Övriga närvarande

Pernilla Cederholm (SD)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anette Gladher, planeringssekreterare
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Björn Olsson (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 17-21

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Björn Olsson

________________________
Katarina Lindell
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25 februari 2013

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 17
Öppna frågor
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställde frågan hur det ser
ut och vad vi kan göra åt hemlösheten bland EU-medborgare.
Margaretha Jansson svarade
______
Walla Carlsson (S) undrade hur många som bor på Vilja just
nu?
Margaretha Jansson svarade
______
Marianne Widebrant (C) informerade från inbjudan den 7 februari 2013
som gällde IHF-Intensiv hemmabaserad familjebehandling.
Informationen togs till protokollet
______
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§ 18
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2012
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgick till 162,0 mnkr.
Det ekonomiska utfallet för 2012 uppgår till 207,8 mnkr. Detta
innebär att budgetavvikelsen uppgår till – 45,8 mnkr.
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -23,5
mnkr och ekonomiskt bistånd till -22,3 mnkr.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för
verksamhetsåret 2012,
att begära täckning av 2012 års underskott.
______
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§ 19
Nya delegationsbeslut
Barnrättsperspektivet har förstärkts i socialtjänstlagen från den
1 januari 2013. Stöd och skydd för barn och unga som far illa
eller riskerar att göra det har förbättrats genom en rad förändringar i socialtjänstlagen beträffande barnavårdsutredningar och
barn i familjehem eller HVB.
Två utav dessa lagförändringar kräver tillägg till socialnämndens delegationsordning.
Uppföljning efter avslutad barnavårdsutredning
Socialnämnden har sedan 1 januari 2013 möjlighet att besluta
om uppföljning av ett barns situation när en utredning som
gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut
om insats. En förutsättning för att en sådan uppföljning får ske
är att barnet, utan att förhållanden som kan föranleda ett beslut
om tvångsvård föreligger, bedöms vara i särskilt behov av
nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd
saknas. Vid en uppföljning får nämnden ta de kontakter som
behövs. Ett barn får höras utan vårdnadshavarens samtycke
och utan att vårdnadshavaren är närvarande vid uppföljningen
efter avslutad utredning. Uppföljningen ska avslutas senast två
månader från det att utredningen som gäller ett barns behov av
stöd och skydd avslutats eller vid den tidpunkt nämnden finner
skäl att inleda ny utredning. Nämnden ska underrätta barn som
fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs om beslutet att
inleda respektive avsluta uppföljningen.
När en utredning avslutats med att socialtjänsten konstaterat att
det finns behov av insatser och vårdnadshavaren eller barnet
avvisar de erbjudanden som föreslagits måste socialtjänsten i
de allra flesta fall respektera denna inställning. I vissa fall kan
det dock kvarstå en oro för barnet och det ska då finnas en
möjlighet till uppföljning av barnet en tid som högst får omfatta
två månader. Under denna tid nämnden samtala med barnet, ta
reda på hur situationen är i skolan eller på annat sätt förhöra sig
om hur barnet utvecklas. Möjligheten till uppföljning skall tillämpas restriktivt och får självfallet inte vara ett sätt att förlänga
den ordinarie utredningstiden.
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Beslut om uppföljning får fattas först sedan utredningen avslutats och det står klart att det finns behov av uppföljning. I de
fall det blir aktuellt med en uppföljning ska det fattas formella
beslut om uppföljning och får längst pågå två månader.
Beslutet ska motiveras, dokumenteras och delges den det
berör. Själva uppföljningen ska också dokumenteras.
Möjlighet till uppföljning finns även i de fall en domstol har
avslagit socialnämndens ansökan om tvångsvård.
Uppföljning efter avslutad placering i familjehem eller HVB
Socialnämnden får sedan 1 januari 2013 besluta om uppföljning
av ett barns situation efter det att en placering i ett familjehem
eller hem för vård eller boende har upphört. En förutsättning för
att en sådan uppföljning får ske är att barnet, utan att förhållanden som kan föranleda ett beslut om tvångsvård föreligger,
bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd
men samtycke till en sådan åtgärd saknas. Vid en uppföljning
får nämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter
som behövs samt samtala med barnet utan vårdnadshavarens
samtycke. Uppföljningen ska vara avslutas senast två månader
från det att placeringen har upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda ny utredning. Nämnden ska
underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som berörs
om beslutet att inleda respektive avsluta uppföljningen.
Det händer i vissa fall att vårdnadshavare återkallar sitt samtycke till fortsatt frivillig vård, även om barnet av socialtjänsten
bedöms ha kvarstående behov av stöd och skydd. Det är också
väl belagt att ungdomar ofta avbryter vården utan att syftet med
vården uppnåtts. Återplacering i samhällsvård i sådana fall är
inte ovanligt. Riskerna för återplacering ökar om vården har
varit kortvarig och avslutas oplanerat. Att vården avbryts
oplanerat ökar risken för att barn och ungdomar får svårigheter
att klara sin skolgång. För att följa upp barn och ungdomar i en
situation då vården avslutats oplanerat ska socialnämnden i
särskilda situationer kunna informera sig om situationen för ett
barn under 18 år. Möjligheten till uppföljning ska begränsas så
att det endast rör de fall då det finns särskilt behov av insatser.
Möjligheten ska användas restriktivt. Det ska fattas formella
beslut om uppföljning och får längst pågå två månader. Beslutet
ska motiveras, dokumenteras och delges den det berör. Själva
uppföljningen ska också dokumenteras.

7

25 februari 2013

Forts § 19
Följande tillägg föreslås
Det är utredarens bedömning att ett beslut om uppföljning såväl
efter avslutad barnavårdsutredning som vid avslutad placering
är ett stort ingrepp i ett barns och dennes familjs liv. Det kräver
noggrann bedömning när ett sådant beslut ska fattas. Ett sådant beslut behöver omgärdas med stor tydlighet och inte
tillämpas slentrianmässigt.
Utgångspunkten ska vara att även om man nödgas fatta beslut
om uppföljning ska de interventioner man gör under uppföljningen i största mån ske med samtycke av barn och vårdnadshavare, samt att alla kontakter som tas görs med barnets bästa
för ögonen och att syftet är att nå samförståndslösningar och
motivera till behövligt stöd.
Då detta är ett beslut av hög allvarlighetsgrad bedömer utredaren att beslut om att inleda uppföljning/avsluta uppföljning efter
avslutad barnavårdsutredning respektive placering bör delegeras till 1:e socialsekreterare på Utredningsgruppen och
Familjehems-gruppen. I dagsläget ligger beslut om att inleda
respektive avsluta barnavårdsutredningar på 1:e socialsekreterare och uppföljning kan anses ha samma allvarlighetsgrad.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att beslut om uppföljning efter avslutad barnavårdsutredning i
enlighet med socialtjänstlagen kap 11 § 4a läggs på 1:e
socialsekreterare i Utredningsgruppen,
att beslut om uppföljning efter avslutad placering i samhällsvård i enlighet med socialtjänstlagen kap 11 § 4b läggs på
1:e socialsekreterare i Familjehemsgruppen.
______
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§ 20
Förslag till riktlinjer avseende egenavgifter för vuxna i HVB
och familjehem.
Anette Gladher redovisade upprättat förslag till riktlinjer avseende egenavgifter för vuxna i HVB och familjehem daterat
den 20 februari 2013.
Bakgrund
Socialförvaltningen har initierat utredning om avgifter för vuxna i
hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m. med anledning av att det i dag saknas enhetliga riktlinjer för detta.
Enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta ut en
ersättning för mat och logi av den som får vård och behandling
för missbruk i HVB eller i familjehem. Regeringen meddelar
föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut, för närvarande 80 kr/dag. Egenavgifterna följer regeringens fastställda
avgift för sjukhusvård (6 kap § 1 Socialtjänstförordningen).
Enligt samma lagrum i SoL får kommunen ta ut en skälig ersättning för andra stöd och hjälpåtgärder såsom stödboende/omvårdnad för personer med missbruk, psykiska och/eller sociala
problem, där behandling inte är det huvudsakliga syftet.
Då socialförvaltningen har saknat enhetliga, uppdaterade avgifter för ersättning av och tillämpningsregler för egenavgifter
för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stöd- och
hjälpinsatser har ett förslag utarbetats som klargör vilka egenavgifter som kan tas ut samt tillämpningsregler som ska vara till
stöd och hjälp vid fastställande av egenavgift.
Socialnämndens beslut
att anta riktlinjer för egenavgifter för vård och behandling
avseende vuxna missbrukare,
att upphöra med att ta ut ersättning från vuxna som vårdas
med stöd av LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa
fall)
______
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§ 21
Utse sektionschef för vuxensektionen
Tjänsten som sektionschef på vuxensektionen har varit utlyst
internt. Det var en sökande. Sökande var nuvarande sektionschef på ekonomisektionen Margaretha Jansson.
Ordförande Ingrid Hermansson (C) samt vice ordförande Eva
Strömqvist (S) har tillsammans med socialchef Göran Bohman
haft anställningsintervju med Margaretha Jansson.
Ordförande föreslår socialnämnden att utse Margaretha
Jansson som sektionschef till vuxensektionen.

Socialnämndens beslut
att utse Margaretha Jansson som sektionschef till vuxensektionen
______
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Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
Vice.ordf
Ledamöter

Måndagen den 25 mars kl 14.45-16.40 Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist, (S)
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Sven Wallfors (M)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ghaleb Zeaiter (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Pernilla Cederholm (SD)
Marie Klang (FP)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Hanna Höglund (M)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anette Gladher, planeringssekreterare
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare
Lilla Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 27-31

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sven Wallfors

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 27
Öppna frågor
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om vi hade någon ungdom placerad på
OASEN
Christine Held svarade
______
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§ 28
Budgetuppföljning socialförvaltningen februari 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 28
februari 2013.

Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –14,0
mnkr (-20,0 mnkr om överklagandet avseende Gyllenstjärna ej går
igenom) på individ- och familjeomsorg samt +-0 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. De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012. Dessutom
har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i stor utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå än för
snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 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 -8,0 mnkr. Situationen för närvarande,
är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har
för närvarande 22 placerade (24 i snitt föregående år). Då vi redan
nu ser att familje-hemskontot överskrider budget, -0,4 mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -1,0 mnkr.
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4 2011
samt kvartal 1 2012, ensamkommande flyktingbarn. Dessa beslut
är överklagade. Om överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet).
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Forts § 28
Då har förvaltningen även räknat in och gjort en bedömning avseende återsökningar för kvartal 2-4 2012. Denna post är osäker i
nuläget, och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i
år fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka
nämnvärt jämfört med år 2012. Just nu, per 28 februari, ser förvaltningen att antalet inledda ärenden är något fler än tidigare år
för samma period. Detta kan ge negativ effekt framöver i form av
ökat antal ärenden. Läget på arbetmarknaden ser heller inte ut att
förändras och förbättras i år jämfört med 2012. Nämnden ser dock
att de vidtagna åtgärderna, i form av projekt Rock-sam, FINSAM
och framförallt de ”kommunala beredskapsjobben”, gett positiv
effekt. I mars skriver förvaltningen fram ärende om nya
”kommunala beredskapsjobb”. Prognosen för verksamheten är så
här tidigt på året osäker beroende på dessa faktorer, men bedöms
i nuläget bli +-0 mnkr.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 189,0 mnkr enligt
budgetläge 28 februari 2013.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 28
februari 2013 uppgår till 34,5 mnkr, och det budgeterade utfallet är
32,0 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -2,5
mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
28 februari
21,5 mnkr

Budget
28 februari
18,3 mnkr

13,0 mnkr

13,7 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-3,2
mnkr
+0,7 mnkr

Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-3,2 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är 22 st., varav 2 är fullt finansierade av
Migrationsverket, (år 2012 hade vi i genomsnitt 24 externt
placerade). Det är 3 mer jämfört med föregående månad. Detta
innebär att kontot för HVB barn och unga f n uppvisar en negativ
budgetavvikelse om -2,0 mnkr. Familj- och ungdomssektionens
övriga verksamheter har totalt sett endast en mindre budgetavvikelse med ca -0,1 mnkr.
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Det nya projektet inom Familj- och ungdomssektionen, IHF, som
är en åtgärd för att minska de externa placeringarna, är i uppstartskedet med bland annat utbildningsinsatser av berörd personal (budgetmedel om 1,9 mnkr omfördelades enligt socialnämndens beslut från HVB-kontot till vht 752 för detta projekt).
Därför förväntas halvårseffekt av detta projekt i år. Ungbo uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr, kontot för
kontaktpersoner visar motsvarande positiv budgetavvikelse om
+0,1 mnkr, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -0,1mnkr
och familjehemskontot uppvisar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 15 st. aktuella externa placeringar, varav 6
LVM-placeringar (år 2012 hade vi i genomsnitt 11 externt
placerade). Det är 1 mindre jämfört med föregående månad.
Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr. 0,4 mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden. 0,1 mnkr
hänför sig till familjehemsplaceringar vuxna.
På Karlskrona behandlingshem var det 13 st. inskrivna. Denna
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,3
mnkr.
Övrigt: I årets budget är besparingar om totalt ca 6 mnkr utlagda
(förvaltningens egna besparingar).
Semesterlöneskuld för perioden är 0,9 mnkr. Reserven (outnyttjad) påverkar resultatet positivt om 0,2 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
+0,7 Mnkr
Orsaken till den positiva avvikelsen beror på att antalet hushåll
under perioden ligger på en lägre nivå än utfallet för 2012 (-12
hushåll jämfört med snitt antal hushåll 2012). I januari var antalet
hushåll beroende av ekonomiskt bistånd 853, i februari 804. Dock
har antalet ökat avseende ungdomar jämfört med januari, från
209 hushåll i januari till 220 hushåll i februari. Antal vuxna hushåll
med bistånd minskade med 60 hushåll, februari jämfört med
januari. Det har dessutom varit många aktualiseringar i januari
och februari. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 541 kr
per hushåll och månad) ligger något under den genomsnittliga
kostnaden för år 2012. I januari var den totala kostnaden för
utbetalningar 6,6 mnkr, och i februari 5,9 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.
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Prognos över utfall för helår 2013
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -14,0
mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår
2013
107,1 mnkr

Prognos
helår
2013
121,1 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-14,0 mnkr

81,9 mnkr

81,9 mnkr

+-0,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-14,0 Mnkr
Barn och ungdomar:
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende externa placeringar barn och ungdomar med -8,0 mnkr. 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. Flertalet
är tvångsingripanden jämlikt LVU. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1,2 mnkr. Projektet med en ny
evidensbaserad metod, IHF, vars syfte bland annat är att minska
antalet externa HVB-placeringar förväntas ge halvårseffekt år
2013. Denna är inkluderad i prognostiserad budgetavvikelse.
Antalet barn placerade i familjehem har dessutom ökat de
senaste åren. Prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr.
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 4 mer externt placerade
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Antalet externt
placerade enligt LVM är för närvarande 6 stycken. Dessa är
mycket dyra placeringar. Vi nyttjar f n vårt interna HVB-hem
Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar oss fortfarande
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 –4,0 mnkr avseende vuxna missbrukare.
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Övrigt: I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende
kvartal 2-4 2011 samt kvartal 1 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn. Dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten.
Om överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas
resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Förvaltningen har
även i detta belopp räknat in och gjort en bedömning avseende
återsökningar för kvartal 2-4 2012, för vilka beslut ej ännu har
inkommit från Migrationsverket. Denna post är i nuläget osäker,
och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Förvaltningen förväntas inte heller fullt ut klara de besparingar
som är utlagda i årets budget, framförallt gäller detta utlagda
ökade intäktskrav, men även utlagda effektiviseringskrav gällande
IT. Prognostiserad budgetavvikelse -1,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Budgetramen för år 2013 är 24,6 mnkr högre än 2012.
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på
drygt 6,3 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en
tolvmånaders period ligger nu utbetalningarna på en något lägre
nivå än föregående år. Läget är just nu svårprognostiserat och
avhängigt ett antal faktorer som kan komma att påverka utfallet i
år. Läget på arbetsmarknaden ser inte ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012. Antal aktualiseringar var något
högre i januari och februari i år vilket kan få negativa följder
längre fram. Under första halvåret och fortsättningsvis under
resterande del av året avslutas även personer omfattandes av
etableringsreformen. De kan komma att behöva kompletteringsstöd i form av ekonomiskt bistånd. De vidtagna åtgärderna under
senare delen av 2011 och under 2012, i form av framförallt
”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att
hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett viss positiv effekt. I mars skrivs ärende
fram till nämnden om ytterligare behov av ”kommunala beredskapsjobb”. I nuläget prognostiserar vi ingen budgetavvikelse.
Åtgärdsplan
Socialnämnden tog år 2011 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.
Individ- och familjeomsorg:
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder.
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Forts § 28
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under
föregående år 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 åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen för de resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. Från och med i år kommer familj- och ungdomssektionen också att arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad
Familjebehandling. Målet med denna behandling är bland annat
att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn och ungdomar inte ska behöva placeras
utanför hemmet. Ett annat syfte är att minska antalet externa
HVB-placeringar med lägre kostnader som följd. Detta projekt
drivs inom befintlig ram under åren 2013-2014. Projektet förväntas få halvårseffekt år 2013.
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. Under hösten 2012
ökade dessutom antalet LVM-placeringar vuxna missbrukare
kraftigt med ökade vårdkostnader som följd. Stora ansträngningar pågår för att möta 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/vuxna.
Ekonomiskt bistånd:
Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken.
Beslut har fattats i KF (26 april 2012, KS2012.108.344 § 55) att
godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare, under perioden 2013-01-01—2014-03-31, för att
aktivt kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för
personer som saknar arbetsförmåga, enligt Resurshusmetoden”.
Arbetet är nu i full gång.
Förslag om ytterligare 20+20 ”kommunala beredskapsarbeten”
skrivs fram till socialnämnden i mars 2013. Förslaget avser aktiva
åtgärder riktat till arbetslösa bidragstagare i kommunen.
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Forts § 28
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 100 tkr.
Redovisade investeringar t o m februari uppgår till 0 tkr. Prognos
2013: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall
investeringar januari-februari
2013
2013
100 tkr
0 tkr

Prognos 2013

100 tkr

Avvikelse budgetprognos
+-0

Måluppfyllelserapportering
Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 30 april.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårssamt årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2013-02-25 upprättat årsbokslut per 31
december 2012 som utvisade en budgetavvikelse om -45,8 Mnkr.
Yrkande
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar på följande tilläggs
attsats:
att översända prognosen för 2013 till kommunstyrelsen för ett vidare
ställningstagande angående nämndens negativa underskott.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om ovanstående
tilläggsyrkande.
Socialnämnden beslutade således
att anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2013.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
att översända prognosen för 2013 till kommunstyrelsen för ett vidare
ställningstagande angående nämndens negativa underskott.
______

25 mars 2013

§ 29
Attestlista
Lill Körling redovisade upprättad attestlista
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchef på
delegation av Socialnämnden. Socialnämnden ska utse
attestant för nämndens egen verksamhet. Enligt Karlskrona
kommuns attest-reglemente ska det finnas uppdaterad
attestlista som komplement till reglementet.
I attestlistan ska tydligt framgå vem, vilka personer, som är
kopplad till ett visst ansvar. Det ska också tydligt framgå vem
som är ersättare. Dessutom är det reglerat i reglementet att
minst två attester ska finnas för varje händelse. Således ska
framgå av attestlistan vem som utför granskningsattesten. I den
mån en viss person är ansvarig för ett visst projekt eller aktivitet
ska detta tydligt framgå i attestlistan.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna upprättad atteslista
______
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§ 30
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och
detaljhandel/servering av folköl.
Lennart Nilsson redovisade upprättad tillsynsplan daterad den 5
mars 2013.
Bakgrund
Staten, genom Folkhälsoinstitutet(FHI) och länsstyrelse, 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 förutsättningarna för att
få en god effekt av arbetet. Det bör specificeras 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 tillståndsmyndigheten/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 företagsekonomiska.
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.
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Forts § 30
Tillsyn av restauranger
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott samarbete mellan tillståndshavare och kommun. Bådas intressen
bör sammanfalla i att man vill ha god ordning på serveringsställena, att underåriga inte kommer åt alkoholdrycker, 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.
Man skiljer på yttre tillsyn och inre tillsyn.
Den yttre tillsynen sker genom kontroll besök på serveringsstället. Kontroll sker av hur verksamheten bedrivs avseende
ordning, nykterhet och att serveringen inte sker till underårig
och/eller märkbart påverkade personer. Förekomsten av lagad
mat och att serveringsansvarig person finns på plats kontrolleras också. Vidare ser man också till att försäljningen sker i
enlighet med tillståndet och tillståndsbeviset.
Överträdelser ska dokumenteras och direkt påtalas till tillståndshavaren eller dennes företrädare.
Det är lämpligt att de som utför kontrollen ger sig till känna för
till-ståndshavaren, antingen när kontrollen påbörjas eller när den
avslutas. Detta utesluter inte att kontrollbesök någon gång kan
göras anonymt, genom att tjänstemannen uppträder som vanligt
gäst. Tillsynsprotokoll ska upprättas för varje kontrollbesök och
till-ståndshavaren ska erhålla en kopia.
Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndigheter, främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter
angående tillståndshavarens vandel och utförda restauranginspektioner från andra myndigheter. Till den inre tillsynen
räknas också en fort-löpande bevakning av restaurangens
marknadsföring i annonser och dylikt.
Samordnad tillsyn ska genomföras om det finns särskilda skäl.
Det kan gälla tillsyn av serveringsställen där det finns omfattande klagomål vad det gäller ordning eller om det finns skäl att
kontrollera bokföring och redovisning, kök, brand etc. Vid samordnad tillsyn kan ett fördjupat tillsynsarbete ske av kommun
tillsammans med polis, skatteverk, miljö-och hälsa, räddningstjänst, tull och länsstyrelsen. Dessa deltar med stöd av den
lagstiftning som gäller för deras respektive sakområde.
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Forts § 30
Tillsyn av Folköl (öl klass II)
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret vad det gäller detaljhandel och servering av folköl.
Tillsynen ska i första hand inriktas på att kontrollera om rätt till
detaljhandel med eller servering av öl föreligger. Att öl inte
utlämnas till den som är under 18 år, eller är märkbart påverkad
av alkohol eller annat berusningsmedel.
Kontrollera att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt
sätt till kunderna och att personalen har god kännedom om hur
reglerna ska tillämpas m.m.
Kontrollbesöken ska protokollföras och affärsinnehavaren eller
föreståndaren ska informeras och erhålla en kopia.
Register ska föras över de butiker som säljer folköl. Registret
ska uppdateras årligen och stämmas av mot samhällsbyggnadsförvaltningens förteckning över godkända livsmedelslokaler.
Antalet serveringstillstånd
I Karlskrona kommun fanns det 2012-12-31
66 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten.
46 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till slutet
sällskap.
Tillsynsplan
Tillsynsplanen omfattar endast yttre tillsyn. Inre tillsyn sker kontinuerligt och rutinerna för detta är så pass kvalitetssäkrade att
dessa inte behöver sättas i skrift i detta sammanhang.
Inga andra tillsynsinsatser kommer att genomföras under perioden än de redovisade, exempelvis kontroll med ekonomisk
inriktning såsom kassahantering, bokföring m.m. annat än om
särskild anledning uppkommer.
Avsikten är att tillsynsplanen ska föreläggas för socialnämnden
årligen.
Socialnämndens beslut
att anta tillsynsplanen för 2013 gällande kontroll av serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona
kommun.
_____
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§ 31
Förslag till fortsatt aktiva åtgärder riktat till arbetslösa
bidragstagare i Karlskrona kommun.
Bakgrund
Antalet personer/hushåll som söker och är beroende av ekonomiskt bistånd ökade hösten 2009 och har sedan dess legat på
en fortsatt hög nivå. Konjunkturläget med hög arbetslöshet som
följd är en huvudanledning till denna utveckling. Grupper som är
särskilt utsatta är ungdomar mellan 18-25 år och personer med
utländsk bakgrund som saknar utbildningsbakgrund och har
svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Aktiva åtgärder
riktat till bidragstagare inrättades 2012 i form av 40 kommunala
anställningar med stöd från arbetsförmedlingen i så kallade
nystartsjobb. Dessa arbetstillfällen har tydligt varit lyckosamma
då dessa personer har fått en ingång på arbetsmarknaden, egen
försörjning samt kvalificerats för A-kassa i händelse av fortsatt
arbetslöshet. Utvecklingen av antal hushåll med behov av
ekonomiskt bistånd i Karlskrona kommun har tydligt dämpats
med anledning av dessa åtgärder men utvecklingen är fortsatt
bekymmersam. Behovet av ekonomiskt bistånd är fortsatt stort
och fortsatta aktiva åtgärder krävs inom Karlskrona kommun för
att även fortsättningsvis dämpa utvecklingen av antal hushåll
beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning.
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktat till arbetslösa. Arbetsmarknadsläget
är fortsatt besvärligt. Kommunen har ett stort antal arbetslösa
personer med låg eller ingen ersättning från andra ersättningssystem aktuella för ekonomiskt bistånd. Aktiva åtgärder riktat till
gruppen arbetslösa bidragstagare har på liknande sätt genomförts och pågår för 20 +20 personer under 2012 och 2013.
Insatsen har varit positiv för de personer som har kunnat erbjudas anställning på detta sätt. De har fått en ingång på arbetsmarknaden och har blivit självförsörjande.
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Forts § 31
En fortsatt åtgärd enligt pågående modell för ytterligare 40 personer skulle kunna ge dessa personer en ingång på arbetsmarknaden och en egen försörjning och samtidigt dämpa utvecklingen av behovet av ekonomiskt bistånd i kommunen.
Dessa anställningar skulle även fortsättningsvis kunna göras
med bidrag från arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb.
Nystartsjobb medges till långtidsarbetslösa. Ett beredskapsarbete ger en plattform för att söka fortsatt arbete och förutsättningar till A-kassa vid eventuell senare arbetslöshet.
För att få bästa möjliga ekonomiska effekt av denna åtgärd bör
dessa arbeten riktas till dem som har små eller inga möjligheter
att få ett arbete inom en snar framtid.
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen har genom
första omgångarna av denna åtgärd nu de fungerande rutiner
och erfarenheter som krävs för att genomföra åtgärden med hög
kvalitet och gott resultat.
Kommunala beredskapsarbeten
Kostnaderna för att anställa 20+20 personer under ett år med så
kallad kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en
snittlön baserad på befintliga likvärdiga anställningar.
Socialförvaltningen gör urvalet av vilka som kan komma ifråga
för åtgärden. Personerna kommer att anställas på arbetsmarknadsavdelningen som i sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona kommun. Arbetsmarknadsavdelningen
har efter nu pågående insats med samma upplägg god erfarenhet av vilket upplägg som krävs för att med kvalitet erbjuda
dessa personer anställning och uppföljning på bästa sätt.
I det arbetet ingår att hitta lämpliga platser inom kommunen, förhandla dessa platser med respektive fackförbund, matcha
individerna, placera under prov (praktik) i fyra veckor, följa upp
och om allt löper väl, förhandla med AF och fackliga organisationer kring lön, sköta eventuella omplaceringar vid behov, följa
upp löpande, vägleda till att söka jobb etc. Alla individer kommer
att erbjudas att delta löpande i verksamhetens vägledning och
söka jobb aktiviteter som sker på Bubbetorps Gård.
Kostnaderna är baserade på 2013 års arbetsgivar- och sociala
avgifter. Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 17500
kr. Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20+20 beredskapsanställda med bidrag från Arbetsförmedlingen.
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Kostnad 2x12 månader
20+20 personer
2013/2014
Kostnad 20+20
beredskapsanställningar
med bidrag
Summa 2013
Summa 2014
Totalt

2013-04-01-2014-03-31

2013-10-01-2014-09-30

3 176 160

3 176 160

2 382 120

794 040

794 040

2 382 120

3 176 160

3 176 160

Snittkostnaden för det ekonomiska biståndet per hushåll under
ett år uppgår till 90 tkr om rätt till bistånd finns årets alla 12
månader. Kostnaden för det ekonomiska biståndet är utan
denna åtgärd beräknad 1 800 tkr för en 12-månadersperiod år
ett för 20 personer/hushåll. Med åtgärd enligt denna modell och
förslag blir merkostnaden 1 400 tkr år ett under förutsättning att
försörjningsstöd skulle betalas ut under 12 månader. Enligt
denna beräkning blir hushåll som omfattas av denna åtgärd
självförsörjande. Personer som får ett nystartsjobb blir vid medlemskap i A-kassa berättigad till ersättning vid senare arbetslöshet om de har fullföljt sin anställning. Detta gör att hushållet inte
behöver hänvisas tillbaka till det ekonomiska biståndet vid
eventuell arbetslöshet när anställningen upphör.
Den totala kostnaden för åtgärden som helhet bör även
reduceras med de skatteintäkter som 20 beredskapsanställda
årligen genererar.
Kommunen kommer under år ett att ha extra kostnader för
dessa beredskapsarbeten i form av löner. Åtgärden är år två helt
finansierad då dessa personer inte längre kommer att behöva
ekonomiskt bistånd samt genom att kommunen tillförs skatteintäkter.
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Forts § 31
Socialnämndens beslut
att medge inrättandet av 40 kommunala beredskapsarbeten,
2013 och 2014, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så kallade nystartsjobb med start för 20 i april och
20 i oktober 2013
att tillstyrka finansiering för 40 beredskapsarbeten med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen enligt förslag och att kostnaden belastar kontot för ekonomiskt bistånd med
3 176 160 för året 2013 och 3 176 160 för året 2014
att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning för
genomförande av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen involveras i framtagandet 40 arbetsplatser fördelat
under åren 2013 och 2014
______
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 22 april
2013
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Öppna frågor
Budgetuppföljning socialförvaltningen mars 2013
Utredningsuppdrag avseende socialnämndens ansvar för
våldsutsatta kvinnor
Årsredovisning för donationsfonderna 2012
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22 april 2013

Tid och Plats
Beslutande:Ordförande
Vice.ordf
Ledamöter

Måndagen den 22 april kl 14.45-16.05 N Kungsgatan 14.
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist, (S)
Björn Olsson (S), gick kl 15.30 § 41-del av § 42
Walla Carlsson (S), gick kl 15.00 § 41 – del av 43
Anna Månsson (M) gick 15.35 § 41 – del av § 43
Sven Wallfors (M)
Margareta Rodin (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Ghaleb Zeaiter (S)
Hind Abdul-Wahab (S) § 43-44
Pernilla Cederholm (SD)

Övriga närvarande

Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Anette Gladher, planeringssekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Margareta Rodin (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 41-44

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Margareta Rodin

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 41
Öppna frågor
Sture Nilsson (C) ställde frågan på allmänna utskottets sammanträde hur det fungerade med barnahuset. Han har hört kritik från
polismyndigheten.
Christine Held svarade
Björn Olsson (S) ställde frågan angående beslutet från socialstyrelsen gällande egeninitierad tillsyn gällande samverkan mellan
Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, HS Service och
Support Ab och Precare Blekinge AB.
Göran Bohman svarade
______
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Dnr: 2013.096.042

§ 42
Budgetuppföljning socialförvaltningen mars 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 31
mars 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –18,5
mnkr (-24,5 mnkr om överklagandet avseende Gyllenstjärna ej går
igenom) på individ- och familjeomsorg samt +-0 mnkr avseende
ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell
planering 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 HVBhemmet 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
vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012.
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i
stor utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå
än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -5,0
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 aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar,
beräknas budgeten överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för
närvarande, är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög
nivå, vi har för närvarande 23 placerade (24 i snitt föregående år).
Då vi redan nu ser att familjehemskontot överskrider budget, -0,8
mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -1,5 mnkr.
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade
intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad
budgetavvikelse är -1,0 mnkr.

22 april 2013

Forts § 42
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag
av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4
2011 samt kvartal 1 2012, samt i slutet av mars beslut avseende
kvartal 2 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn. Dessa
beslut är överklagade. Om överklagandena inte går igenom kan
nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Då
har förvaltningen även räknat in och gjort en bedömning avseende
återsökningar för kvartal 3-4 2012. Denna post är osäker i nuläget,
och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i
år fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka
nämnvärt jämfört med år 2012. Under januari och februari såg
förvaltningen att antalet inledda ärenden var något fler än tidigare
år för samma period. Detta gav förmodligen negativ effekt i mars i
form av ökat antal ärenden. Läget på arbetsmarknaden ser heller
inte ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012.
Nämnden ser dock att de vidtagna åtgärderna, i form av projekt
Rocksam, FINSAM och framförallt de ”kommunala beredskapsjobben”, gett positiv effekt. Socialnämnden tog den 25 mars beslut
om ytterligare 20+20 nya ”kommunala beredskapsjobb”.
Prognosen för verksamheten är så här tidigt på året osäker
beroende på dessa faktorer, men bedöms i nuläget bli +-0 mnkr.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 189,0 mnkr enligt
budgetläge 31 mars 2013.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31
mars 2013 uppgår till 54,2 mnkr, och det budgeterade utfallet är
48,1 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -6,1
mnkr.

Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 mars
33,3 mnkr

Budget
31 mars
27,6 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-5,7 mnkr

20,9 mnkr

20,5 mnkr

-0,4 mnkr
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Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-5,7 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är 23 st, varav 2 är fullt finansierade av
Migrationsverket, (år 2012 hade vi i genomsnitt 24 externt
placerade). Det är 1 mer jämfört med föregående månad. Detta
innebär att kontot för HVB barn och unga f n uppvisar en negativ
budgetavvikelse om -2,7 mnkr. Familj- och ungdomssektionens
övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse med ca 0,5 mnkr. Det nya projektet inom Familj- och ungdomssektionen,
IHF, som är en åtgärd för att minska de externa placeringarna, är
i uppstartskedet med bland annat utbildningsinsatser av berörd
personal (budgetmedel om 1,9 mnkr omfördelades enligt
socialnämndens beslut från HVB-kontot till vht 752 för detta
projekt). Därför förväntas halvårseffekt av detta projekt i år.
Ungbo uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr,
Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -0,2mnkr och
familjehemskontot uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,8
mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 19 st aktuella externa placeringar, varav 4
LVM-placeringar (år 2012 hade vi i genomsnitt 11 externt placerade). Det är 4 mer placerade jämfört med föregående månad.
Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på 1,9 mnkr. 0,6 mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden. 0,2 mnkr
hänför sig till familjehemsplaceringar vuxna.
På Karlskrona behandlingshem var det 13 st inskrivna. Denna
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,3
mnkr.
Övrigt: I årets budget är besparingar om totalt ca 6 mnkr utlagda
(förvaltningens egna besparingar).
Semesterlöneskuld för perioden är 1,6 mnkr. Reserven
(outnyttjad) påverkar resultatet positivt om 0,3 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-0,4 Mnkr
Orsaken till den negativa avvikelsen beror på att antalet hushåll
mars månad ökade, för perioden januari-mars ligger antalet på
ungefär samma nivå som utfallet för 2012 (+1 hushåll jämfört med
snitt antal hushåll 2012). I mars var antalet hushåll beroende av
ekonomiskt bistånd 870. Antalet ökade avseende ungdomar
jämfört med februari, från 220 hushåll till 241 hushåll i mars. Antal
vuxna hushåll med bistånd ökade med 45 hushåll, till 629 hushåll
i mars. Det var många aktualiseringar i januari och februari som
tros ha påverkat utfallet i mars.
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Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 635 kr per hushåll
och månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för
år 2012. I mars var den totala kostnaden för utbetalningar 6,8
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 2013
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -18,5
mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår
2013
107,1 mnkr

Prognos
helår
2013
125,6 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-18,5 mnkr

81,9 mnkr

81,9 mnkr

+-0,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-18,5 Mnkr
Barn och ungdomar:
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende externa placeringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. 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.
Flertalet är tvångsingripanden jämlikt LVU. Vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten
att överskridas med motsvarande ca 1,2 mnkr. Projektet med en
ny evidensbaserad metod, IHF, vars syfte bland annat är att
minska antalet externa HVB-placeringar förväntas ge halvårseffekt år 2013. Denna är inkluderad i prognostiserad budgetavvikelse. Antalet barn placerade i familjehem har dessutom ökat
de senaste åren. Prognostiserad budgetavvikelse är -1,5 mnkr.
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 5 mer externt placerade jämfört med snitt antal placerade föregående år. Antalet externt
placerade enligt LVM är för närvarande 4 stycken. Dessa är
mycket dyra placeringar.
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Vi nyttjar f n vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till
fullo. Vi förväntar oss fortfarande 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 –5,0 mnkr avseende vuxna missbrukare.
Övrigt: I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende
kvartal 2-4 2011 samt kvartal 1 2012, samt i slutet av mars beslut
avseende kvartal 2 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn. Dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten. Om överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra ca
6,0 mnkr (försämra resultatet). Förvaltningen har även i detta
belopp räknat in och gjort en bedömning avseende återsökningar
för kvartal 3-4 2012, för vilka beslut ej ännu har inkommit från
Migrationsverket. Denna post är i nuläget osäker, och är inte
medräknad i ovanstående prognos.
Förvaltningen förväntas inte heller fullt ut klara de besparingar
som är utlagda i årets budget, framförallt gäller detta utlagda
ökade intäktskrav, men även utlagda effektiviseringskrav gällande
IT. Prognostiserad budgetavvikelse -1,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Budgetramen för år 2013 är 24,6 mnkr högre än 2012.
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på
drygt 6,3 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en
tolvmånaders period ligger nu utbetalningarna på en något lägre
nivå än föregående år. Läget är just nu svårprognostiserat och
avhängigt ett antal faktorer som kan komma att påverka utfallet i
år. Läget på arbetsmarknaden ser inte ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012. Antal aktualiseringar var något
högre i januari och februari i år vilket kan få negativa följder
längre fram. Under första halvåret och fortsättningsvis under
resterande del av året avslutas även personer omfattandes av
etableringsreformen. De kan komma att behöva kompletteringsstöd i form av ekonomiskt bistånd. De vidtagna åtgärderna under
senare delen av 2011 och under 2012, i form av framförallt
”kommunala beredskapsjobb”samt det riktade arbetet för att
hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett viss positiv effekt. I mars tog socialnämnden
beslut om ytterligare ”kommunala beredskapsjobb”. I nuläget
prognostiserar vi ingen budgetavvikelse.
Nedanstående diagram visar hur utbetalningarna av ekonomiskt
bistånd varierar mellan månaderna, jämfört med tidigare år.
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Åtgärdsplan
Socialnämnden tog år 2011 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.
Individ- och familjeomsorg:
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder.
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under
föregående år 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
åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen
för de resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. Från
och med i år kommer familj- och ungdomssektionen också att
arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.
Målet med denna behandling är bland annat att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn
och ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet. Ett
annat syfte är att minska antalet externa HVB-placeringar med
lägre kostnader som följd. Detta projekt drivs inom befintlig ram
under åren 2013-2014. Projektet förväntas få halvårseffekt år
2013.
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. Under hösten 2012 ökade dessutom antalet LVM-placeringar vuxna missbrukare kraftigt med
ökade vårdkostnader som följd. Stora ansträngningar pågår för att
möta 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/vuxna.
Ekonomiskt bistånd:
Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken.
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Beslut har fattats i KF (26 april 2012, KS2012.108.344 § 55) att
godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare, under perioden 2013-01-01—2014-03-31, för att
aktivt kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för
personer som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshusmetoden”.
Arbetet är nu i full gång.
Socialnämnden beslöt om ytterligare 20+20 ”kommunala beredskapsarbeten” den 25 mars 2013. Förslaget avser aktiva åtgärder
riktat till arbetslösa bidragstagare i kommunen.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 100 tkr. Redovisade
investeringar t o m mars uppgår till 0 tkr. Prognos 2013: Nämnden
prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall januariinvesteringar mars 2013
2013
100 tkr
0 tkr

Prognos 2013

Avvikelse
budget-prognos

100 tkr

+-0

Måluppfyllelserapportering
Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 30 april.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt
årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2013-03-25 upprättad budgetuppföljning med
prognos per 28 februari 2013, som utvisade en budgetavvikelse om -2,5
Mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
1. att

anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2013.

2. att

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

22 april 2013
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Yrkande
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till attsats 1 samt
ändring i attsats 2 enligt följande:
2. att
socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till Socialnämnden i maj
för att få en budget i balans
Samt två tilläggs attsats enligt följande:
3. att

översända budgetuppföljningen per 31 mars 2013 till
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i
balans i dagsläget är svår att nå då den negativa prognosen har ökat till – 18,5 mnkr och det lagstadgade
uppdrag nämnden har att utföra.

4. att

ge ordförande samt vice ordförande i uppdrag av socialnämnden att formulera en särskild skrivelse till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt revisionen angående
den negativa prognosen

Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om föreslagna yrkande.
Socialnämnden beslutade således
1. att

anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars
2013.

2. att

socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till socialnämndens
sammanträde den 20 maj 2013 för att nå en budget i
balans

3. att

översända budgetuppföljningen per den 31 mars 2013 till
kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget
i balans i dagsläget är svår att nå. Då den negativa prognosen har ökat till – 18,5 mnkr. Det lagstadgade uppdrag
nämnden har att utföra blir svårt att utföra

4. att

ge ordförande samt vice ordförande i uppdrag av socialnämnden att formulera en särskild skrivelse till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt revisionen angående
den negativa prognos.

______
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§ 43
Utredningsuppdrag avseende socialnämndens ansvar för
våldsutsatta kvinnor
Anette Gladher redovisade upprättad skrivelse daterad den 25
mars 2013.
Bakgrund
På socialnämndens sammanträde i februari månad 2013 närvarande representanter från Länsstyrelsen i Blekinge och informerade om det kommunala ansvaret för våldsutsatta kvinnor,
samt att Länsstyrelsen gemensamt med Socialstyrelsen har fått
ett särskilt uppdrag att stödja socialtjänstens och ideella föreningar med att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.
Länsstyrelsen påtalade vikten av att kommunen tar sitt yttersta
ansvar för att tillhandahålla trygga och säkra insatser denna
målgrupp.
Ovanstående tydliggjorde att det hos socialnämnden i Karlskrona fanns anledning att se över hur stödet till våldsutsatta
kvinnor och deras barn tillgodoses i vår kommun.
Frågeställningar
 På vilket sätt ska kommunen och socialnämnden ta ansvar
för att våldsutsatta kvinnor och deras barn får det stöd som
de har rätt till enligt lag och allmänna råd?
 Hur ska framtida samverkan och samarbete med kvinnojouren avseende våldsutsatta kvinnor och deras barn utformas?
Förslag till åtgärder
 Socialnämnden bör fastslå att våldsutsatta kvinnor och barn
som har bevittnat våld ska vara lika självklara målgrupper i
socialtjänstens arbete som andra.
 Socialnämnden ska minimera risken för rättsosäkerhet i
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat
våld.
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 Socialnämnden skall underlätta en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan socialtjänst och kvinnojour.
Förslag till genomförande av förändringar
 Socialnämnden tillhandahåller i egen regi ett stödboende för
våldsutsatta kvinnor och deras barn som lever upp till de krav
som lag och allmänna råd föreskriver. Ett eget stödboende
innebär att socialnämnden kan leva upp till och säkerställa
de krav på kvalité som finns.
 Socialnämnden uppdrar åt Familj och Ungdomssektionen att
se över riktlinjer alternativt upprätta nya riktlinjer för arbetet
med våld i nära relationer och presentera dessa för socialnämnden. Riktlinjerna bör årligen följas upp.
 Socialnämnden uppdrar åt Familj och Ungdomssektionen
och Vuxensektionen att tillsammans med kvinnojouren
upprätta ett samverkansavtal med fokus på tydlighet avseende ansvar och hur samverkan ska utformas så att den
på bästa sätt gagnar den våldsutsatta kvinnan och hennes
barn.
Förvaltningens förslag till beslut
1. att inrätta ett stödboende för våldsutsatta kvinnor och
deras barn, samt att tillhandahålla personal med rätt
kompetens för att arbeta med att ovanstående målgrupps behov blir tillgodosedda enligt gällande lag och
allmänna råd.
2. att upprätta riktlinjer för arbetet med våldsutsatta kvinnor
och deras barn.
3. att tillsammans med kvinnojouren Frideborg upprätta ett
samverkansavtal.
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Yrkande
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till attsats 2 samt
följande ändring i attsats 1 samt tillägg i attsats 3 med kursiv
text
1. att inrätta ett stödboende för våldsutsatta kvinnor och
deras barn, samt att tillhandahålla personal med rätt
kompetens och med rätt volym för att arbeta med att
ovanstående målgrupps behov blir tillgodosedda enligt
gällande lag och allmänna råd.

3. att tillsammans med kvinnojouren Frideborg upprätta ett
samverkansavtal. Vilket som skall rapporteras till
socialnämndens sammanträde den 20 maj 2013
Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om föreslagen
ändring i attsats 1 samt tillägg i attsats 3.
Socialnämnden beslutade således
1.att

inrätta ett stödboende för våldsutsatta kvinnor och
deras barn, samt att tillhandahålla personal med rätt
kompetens och med rätt volym för att arbeta med att
ovanstående målgrupps behov blir tillgodosedda enligt
gällande lag och allmänna råd.

2. att upprätta riktlinjer för arbetet med våldsutsatta kvinnor
och deras barn.
3. att

______

tillsammans med kvinnojouren Frideborg upprätta ett
samverkansavtal. Vilket som skall rapporteras till
socialnämndens sammanträde den 20 maj 2013
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Årsredovisning för donationsfonderna 2012
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna
årsredovisningen för donations-fonden




Familjen Westrings donationsfond
Martin Thunells stiftelse
Major John Jeanssons donationsfond

Socialnämndens beslut
att godkänna årsredovisningen för ovanstående
donationsfond.
______
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§ 51
Budgetuppföljning socialförvaltningen
Delårsbokslut april 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 30 april 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –19,0
mnkr (-25,0 mnkr om överklagandet avseende Gyllenstjärna ej går
igenom) på individ- och familjeomsorg samt +-0 mnkr avseende
ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell planering 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.
De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år
2012. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en
högre nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är
-5,0 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 aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar, beräknas
budgeten överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för närvarande,
är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har
för närvarande 22 placerade (24 i snitt föregående år). Då vi redan
nu ser att familjehemskontot överskrider budget, -0,9 mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -2,0 mnkr.
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetavvikelse
är -1,0 mnkr.
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I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag av
återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4
2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal
2 2012, samt i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012,
avseende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa beslut är
överklagade i förvaltningsrätten Om överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är osäker i nuläget, och är inte medräknad i
ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i
år fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka nämnvärt jämfört med år 2012. Läget på arbetsmarknaden ser heller inte
ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012. Nämnden ser
dock att de vidtagna åtgärderna, i form av projekt Rocksam,
FINSAM och framförallt de ”kommunala beredskapsjobben”, gett
positiv effekt. Socialnämnden tog den 25 mars beslut om ytterligare
20+20 nya ”kommunala beredskapsjobb”. Prognosen för verksamheten är så här tidigt på året osäker beroende på dessa faktorer,
men bedöms i nuläget bli +-0 mnkr.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 188,2 mnkr enligt
budgetläge 30 april 2013.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 april
2013 uppgår till 72,4 mnkr, och det budgeterade utfallet är 64,0
mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -8,4 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
30 april

Budget
30 april

45,0 mnkr

36,7 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-8,3 mnkr

27,4 mnkr

27,3 mnkr

-0,1 mnkr

Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-8,3 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är 22 st, (år 2012 hade vi i genomsnitt 24
externt placerade). Det är 1 färre jämfört med föregående månad.
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Detta innebär att kontot för HVB barn och unga f n uppvisar en
negativ budgetavvikelse om -4,3 mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse med
ca -0,7 mnkr.
Det nya projektet inom Familj- och ungdomssektionen, IHF, som är
en åtgärd för att minska de externa placeringarna, har nu övergått
från uppstartskede till operativ verksamhet. För närvarande arbetar
projektet med 3 ärenden (budgetmedel om 1,9 mnkr omfördelades
enligt socialnämndens beslut från HVB-kontot till vht 752 för detta
projekt). Halvårseffekt förväntas av detta projekt i år. Ungbo uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr, Roslunden
uppvisar en negativ avvikelse om -0,3mnkr och familjehemskontot
uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,9 mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 15 st aktuella externa placeringar, varav 4
LVM-placeringar (år 2012 hade vi i genomsnitt 11 externt placerade). Det är 1 färre placerad jämfört med föregående månad. Kontot
för HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -2,7 mnkr.
0,8 mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och
samsjuklighetsboendet Ringö för perioden. 0,2 mnkr hänför sig till
familjehemsplaceringar vuxna.
På Karlskrona behandlingshem var det 15 st inskrivna. Denna
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,4 mnkr.
Övrigt: I årets budget är besparingar om totalt ca 6 mnkr utlagda
(förvaltningens egna besparingar).
Semesterlöneskuld för perioden är 2,2 mnkr. Reserven (outnyttjad)
påverkar resultatet positivt om 0,3 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-0,1 Mnkr
Orsaken till den negativa avvikelsen beror på att antalet hushåll
april månad ökade, för perioden januari-april ligger antalet på
något högre nivå än utfallet för 2012 (+10 hushåll jämfört med
snitt antal hushåll 2012). I april var antalet hushåll beroende av
ekonomiskt bistånd 877. Antalet minskade avseende ungdomar
jämfört med mars, från 241 hushåll till 238 hushåll i april. Antal
vuxna hushåll med bistånd ökade med 10 hushåll, till 639 hushåll
i april. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 620 kr per
hushåll och månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 2012. I april var den totala kostnaden för utbetalningar 6,6 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.
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Prognos över utfall för helår 2013
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -19,0
mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget
helår 2013

Prognos
helår 2013

106,3 mnkr

125,3 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-19,0 mnkr

81,9 mnkr

81,9 mnkr

+-0,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-19,0 Mnkr
Barn och ungdomar:
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende externa placeringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. 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. Flertalet är
tvångsingripanden jämlikt LVU. Vid varje eventuell volymökning av
en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas
med motsvarande ca 1,2 mnkr. Projektet med en ny evidensbaserad metod, IHF, vars syfte bland annat är att minska antalet
externa HVB-placeringar förväntas ge halvårseffekt år 2013.
Denna är inkluderad i prognostiserad budgetavvikelse. Antalet
barn placerade i familjehem har dessutom ökat de senaste åren.
Prognostiserad budgetavvikelse är -2,0 mnkr.
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 5 mer externt placerade
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Antalet externt
placerade enligt LVM är för närvarande 4 stycken. Dessa är
mycket dyra placeringar. Vi nyttjar f n vårt interna HVB-hem
Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar oss fortfarande
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 –5,0 mnkr avseende vuxna missbrukare.
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Övrigt: I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende
kvartal 2-4 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut
avseende kvartal 2 2012, samt i mitten av april beslut avseende
kvartal 3-4 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn.
Samtliga dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten. Om
överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra
ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är i nuläget osäker,
och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Förvaltningen förväntas inte heller fullt ut klara de besparingar
som är utlagda i årets budget, framförallt gäller detta utlagda
ökade intäktskrav, men även utlagda effektiviseringskrav gällande
IT. Prognostiserad budgetavvikelse -1,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Budgetramen för år 2013 är 24,6 mnkr högre än 2012.
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på
drygt 6,3 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en
tolvmånaders period ligger nu utbetalningarna på en något lägre
nivå än föregående år. Läget är just nu svårprognostiserat och
avhängigt ett antal faktorer som kan komma att påverka utfallet i
år. Läget på arbetsmarknaden ser inte ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012. Under första halvåret och fortsättningsvis under resterande del av året avslutas även personer omfattandes av etableringsreformen. De kan komma att behöva kompletteringsstöd i form av ekonomiskt bistånd. De vidtagna åtgärderna
under senare delen av 2011 och under 2012, i form av framförallt
”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att
hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett viss positiv effekt. I mars tog socialnämnden
beslut om ytterligare ”kommunala beredskapsjobb”. Just nu har vi
en utveckling liknande den år 2011 och 2012. I nuläget prognostiserar vi ingen budgetavvikelse.
Åtgärdsplan
Socialnämnden tog år 2011 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. Förvaltningen har fått i
uppdrag att föreslå åtgärder för att nå en budget i balans för år
2013. Detta bereds nu av socialnämnden och motsvarar 18,6
mnkr.
Individ- och familjeomsorg:
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder.
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Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under
2012 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
åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen
för de resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. Från
och med i år kommer familj- och ungdomssektionen också att
arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.
Målet med denna behandling är bland annat att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn
och ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet. Ett
annat syfte är att minska antalet externa HVB-placeringar med
lägre kostnader som följd. Detta projekt drivs inom befintlig ram
under åren 2013-2014. Projektet förväntas få halvårseffekt år
2013.
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. Under hösten 2012 ökade
dessutom antalet LVM-placeringar vuxna missbrukare kraftigt med
ökade vårdkostnader som följd. Stora ansträngningar pågår för att
möta 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/vuxna.
För att öka kvaliteten och minska kostnaderna har förvaltningen
sedan tidigare tagit fram ett förslag om ett gemensamt HVB-hem
för unga missbrukare tillsammans med jämförelsekommunerna.
Detta förslag kommer nu att åter aktualiseras.
Ekonomiskt bistånd:
Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken.
Beslut har fattats i KF (26 april 2012, KS2012.108.344 § 55) att
godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare, under perioden 2013-01-01—2014-03-31, för att
aktivt kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för
personer som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshusmetoden”.
Arbetet är nu i full gång.
Socialnämnden beslöt om ytterligare 20+20 ”kommunala beredskapsarbeten” den 25 mars 2013. Förslaget avser aktiva åtgärder
riktat till arbetslösa bidragstagare i kommunen.
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Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 100 tkr.
Redovisade investeringar t o m april uppgår till 0 tkr. Prognos
2013: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall januariinvesteringar april 2013
2013
100 tkr
0 tkr

Prognos 2013

Avvikelse
budgetprognos

100 tkr

+-0

Måluppfyllelserapportering per 2013-04-30
Fokusområde: Ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona
Mål
Andelen invånare i Karlskrona
kommun som är beroende av
ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen ska minska

Nämnd
Socialnämnden

Måluppfyllelse
Målet uppnått.
Jämfört med senaste mättillfället per
2012-12-31 har andelen minskat från
4,85 % till 3,76 % per 2013-04-30.
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Sociala
Fokusområde: Trygga Karlskrona
Stöd och omsorg
Mål
95 procent av de personer som
uppbär ekonomiskt bistånd ska
komma i arbete, praktik, studier
eller annan åtgärd.

Nämnd
Socialnämnden

Måluppfyllelse
Målet ej uppfyllt.
De som söker och bedöms vara
berättigade till ekonomiskt bistånd
tillhör till stor del den grupp som är
arbetslös och saknar eller har låg
ersättning. Denna grupp har under
senare år ökat. I april månad tillhörde
682 personer av totalt 1148 denna
grupp. Planering för att komma i jobb
studier eller annan åtgärd görs
i gruppen unga under 25 med alla. I
gruppen över 25 år görs satsningar
på att effektivisera planeringsarbetet.
20 personer har under perioden
erbjudits arbete i kommunal regi i
särskild satsning. Arbetsförmedlingen
har särskilt ansvar för åtgärder till
denna grupp och alla som kan ska
stå till arbetsmarknadens förfogande
genom att vara anmälda till arbetsförmedlingen och de erbjudanden om
aktiva åtgärder som kan beviljas där.
Gruppen med personer med rehabbehov erbjuds insatser i egen regi i
samverkan med arbetsförmedling,
försäkringskassa i olika satsningar
som finsamprojekt, Rocksam,
KRAMI, resurshusmodellen etc.
Arbetet med individuell planering är
ett utvecklingsområde som prioriteras
inom Vuxensektionens funktion
ekonomiskt bistånd.

Antalet personer som uppbär
ekonomiskt bistånd skall
minska.

Socialnämnden

Målet uppfyllt.
Jämfört med samma period
föregående år har antalet personer
som uppbär ekonomiskt bistånd
minskat från 2 418 per 2012-04-30 till
2 396 per 2013-04-30.
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Mål

Nämnd

Måluppfyllelse

Mer än 95 procent av barn och
ungdomar som får en insats av
socialtjänsten i Karlskrona
kommun ska erhålla hjälpen
inom kommunens geografiska
område.

Socialnämnden

Målet ej uppnått.
Under januari till april 2013 fick 283
barn och unga en insats och 93 % av
insatserna var inom kommunen.
Totalt var det 553 barn under 2012.
Förvaltningen prioriterar 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
Målet ej uppnått.
Under januari till april 2013 fick 171
vuxna med missbruksproblem en
insats och 85 % av insatserna var
inom kommunen. Totalt 306 vuxna
under 2012. Under 2012 hade vi en
större andel placerade enligt LVM;
tvångsingripanden jämlikt LVM ökade
från 1 057 (2011-12-31) till 1 362
(2012-12-31) vårddygn. HVBplaceringar av vuxna missbrukare
med tvång är mycket dyra, de kräver
externa placeringar. Andelen
placeringar jämlikt LVM har minskat
något jämfört med senaste
mättillfället per 2012-12-31.

Mer än 90 % av vuxna personer Socialnämnden
med missbruksproblem som får
sin insats av socialtjänsten i
Karlskrona kommun ska erhålla
hjälp inom kommunens
geografiska område.

Samtliga personer som fått ett
beslut om beviljad insats ska få
sitt beslut verkställt senast tre
månader från beslutsdatum.

Äldrenämnden
Socialnämnden
Handikappnämnden

Socialnämnden: Målet uppfyllt. Både
på vuxensektionen och familj- och
ungdomssektionen har samtliga
beviljade insatser verkställts inom tre
månader från beslutsdatum.
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Fokusområde: Ambassadörerna som lyfter Karlskrona
Hållbart ledarskap, service och kvalitet
Mål
Lönesättningen inom de
Alla nämnder
kommunala verksamheterna ska
vara jämställd.

Måluppfyllelse
Denna uppgift tas fram från centralt
håll en gång per år.

Frisknärvaron ska öka.

Socialnämnden: Målet uppfyllt.
Frisknärvaron har ökat.

Mål
Sjukskrivningarna ska fortsätta
minska.

Alla nämnder

Alla nämnder

Önskad sysselsättningsgrad ska Alla nämnder
införas i all vår verksamhet. Alla
som har en fast anställning i
Karlskrona kommun och önskar
att jobba heltid ska bli erbjuden
en heltidsanställning.
Antalet timavlönade i Karlskrona Alla nämnder
kommun ska minska.

Den genomsnittliga
sjukfrånvaron för Karlskrona
kommun ska fortsätta minska.
Långsiktigt mål ska vara 4 %.

Alla nämnder

Måluppfyllelse
Socialnämnden: Målet ej uppfyllt.
Sjukfrånvaron ökar vid mätning per
2013-03-31. Förvaltningen har
emellertid påbörjat ett arbete i samarbete med Kommunhälsan där
medarbetarnas hälsa står i fokus.

Socialnämnden: Målet är uppfyllt.
Alla medarbetare i förvaltningen har
heltidsanställningar. I de fall någon
har en deltidsanställning rör det sig
om omregleringar pga sjukersättning.
Socialnämnden: Målet uppfyllt.
Antalet timavlönade har minskat i
förvaltningen vid mätningen som
gjordes 2013-03-31.
Socialnämnden: Uppgiften går inte
att få fram ur personalstatistiken,
utan denna uppgift tas fram från
centralt håll en gång per år.

Nästa måluppfyllelserapportering vid delårsbokslut per 31 augusti.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt
årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2013-04-22 upprättad budgetuppföljning med
prognos per 31 mars 2013, som utvisade en budgetavvikelse om -6,1
Mnkr.
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Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
1. att
2. att

3. att

anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april
2013.
socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att
återkomma med förslag på åtgärder för att nå en budget i
balans
översända budgetuppföljningen per den 30 april till
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget
i balans i dagsläget är svår att nå på grund av det lagstadgade uppdrag nämnden har att utföra

Yrkande
Eva Strömqvist (S) föreslår ändring i 3:e attsatsen enligt följande
3. att

översända budgetuppföljningen per den 30 april till
Kommunstyrelsen och till revisionen då socialnämnden
anser att en budget i balans i dagsläget är mycket svår
att nå på grund av det lagstadgade uppdrag nämnden har
att utföra

Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag i attsats 3
och Eva Strömqvist ändringsyrkande och fann Eva Strömqvists
ändringsyrkande antaget.

Socialnämndens beslutade således
1. att
2. att

3. att

______

anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april
2013.
socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att nå en budget i
balans
översända budgetuppföljningen per den 30 april till
Kommunstyrelsen och till revisionen då socialnämnden
anser att en budget i balans i dagsläget är mycket svår att
nå på grund av det lagstadgade uppdrag nämnden har att
utföra
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CR
Alkoholhandläggare

Dnr: 2013.082.702

§ 52
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Sumo Sushi, Borgmästargatan 9, 371 35
Karlskrona
Ärendet
Lien Do har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap
2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider
året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. .
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Sumo Sushi är beläget på Borgmästargatan mitt i centrala delarna
av Karlskrona. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
har inte funnits tidigare. Serveringsstället består av serveringsmatsal med platser för ca.30 gäster och en uteservering som är
väl avgränsad med platser för 30 st. Köket registrerat som livsmedelsanläggning och verksamhetens ändamål är beredning av
fisk och kötträtter som är prefabricerade.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Restaurangens inriktning är framförallt sushi som serveras till
dagens lunch. Det kommer därutöver att finnas ett antal förrätter, huvudrätter och desserter.
Mat för avhämtning kommer också att erbjudas.
Öppettiderna är måndag till fredag kl. 11.00 - 20.00, lördagar
kl. 12.00 – 20.00 och söndagar stängt.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden driver idag Sumo Sushi/Tai La Sushi AB, Kristianstad med ett serveringstillstånd till allmänheten.
Sökanden Lien Do har genomfört ett kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 2013-04-25 med ett
godkänt resultat.
Ägar- och hyresförhållanden
Sumo Sushi, Karlskrona ägs av Lien Dio som enskild firma.
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Hyreskontrakt för lokalen finns mellan B:fa Claesson och
Anderzén HB och sökanden Lien Do.

Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar
registrerade hos Skatte-verket.
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 50
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.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen 2013-04-29
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 alla dagar året runt mellan
klockan 11.00 - 01.00.
______
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§ 53
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2013
Inkomna ansökningar:
Inbjudan att söka föreningsbidrag hos socialnämnden skickades ut till
berörda föreningar under mars 2013. Föreningar som inkommit med
ansökningar per den 31 mars 2013 är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fria sällskapet länkarna
Verdandi Pantern
Tjej/kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
BRIS
KRIS

Samtliga föreningar har inkommit med ansökningar tillsammans med
verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att fördela 1 064 912 av budgeterade 1 065 974 kr till föreningar
enligt nedanstående förslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fria sällskapet länkarna
Verdandi Pantern
Tjej/kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
BRIS
KRIS
Föreningslokaler

140 000 kr
30 000 kr
636 910 kr
70 000 kr
2 500 kr
30 000 kr
30 000 kr
55 000 kr
70 502 kr

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag
bibehålles på verksamheten föreningsbidrag.
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Yrkande
Anna Månsson (M) yrkar följande ändring under punkterna 4 och 5 i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
4. Brottsofferjouren Boj
72 500 kr
5. AC-sydöst
0 kr
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Anna
Månssons ändringsyrkande och fann Anna Månssons yrkande
antaget.
Socialnämndens beslutade såles
att fördela 1 064 912 av budgeterade 1 065 974 kr till föreningar
enligt nedanstående förslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fria sällskapet länkarna
Verdandi Pantern
Tjej/kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
BRIS
KRIS
Föreningslokaler

140 000 kr
30 000 kr
636 910 kr
72 500 kr
0 kr
30 000 kr
30 000 kr
55 000 kr
70 502 kr

att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag
bibehålles på verksamheten föreningsbidrag.
______
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Länsstyrelsen

Dnr: 2011.074.701

§ 54
Ansökan om medel från Länsstyrelsen till utbildningsinsatser inom Barnahus verksamhet.
Ansökan avser medel för utbildning av personal som är knutna
till verksamheten Barnahus.
Barnahusverksamhetens syfte är att med samlad kompetens
från olika myndigheter, göra korrekta bedömningar och planera
kring förhör av barn som kan vara utsatt av våld/övergrepp av
när-stående. Dessa bedömningar kräver hög kompetens hos
medarbetarna. Inte sällan inkommer det ärenden där barnet
och dess familj har en utländsk bakgrund. Denna extra
komponent innebär en ännu större komplexibilitet i ärendena
vilket innebär att kompetensutveckling i frågor som rör hedersrelaterat våld är nödvändig.
I barnahus samråd fattas det beslut utifrån barnens bästa i
samband med förhör och vidare insatser och bedömningar från
Socialnämnden.
Ansökan avser kompetensutveckling enligt följande:
Samtlig personal inom socialförvaltningens utredningsgrupp
erbjuds tillsammans med övriga samverkanspartners inom
Barna-hus, det vill säga Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten
samt Landstinget i Blekinge att erhålla kunskaper i att genomföra PATRIARK och SARA. Dessa manualer används vid
bedömningar av risker i samband med våld i nära relationer
samt vid hedersrelaterat våld. Denna utbildning ser av Henrik
Belfrage, professor i kriminologi vid 1-2 dagars utbildning.
Alternativt sker en av sammanlagt två utbildningsdagar av
Gryning AB, vilka har skyddade boenden och rådgivning till
myndigheter kring Hedersrelaterat våld.
Ansökan avser utbildningskostnader, rese- och logikostnader
för föreläsare samt lokalhyra och förtäring till deltagarna med en
sammanlagd summa av 55 000 kr. Myndigheternas egen insats
består av personalkostnader vid utbildningsdagarna.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ansöka hos Länsstyrelsen för utbildningsinsatser kring
hedersrelaterat våld avseende Barnahus verksamhet med
55 000 kr
att förklara paragrafen omedelbart justerad
______
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§ 55
Förslag på besparingar för att uppnå en budget i balans
2013-2014.
Förvaltningen har på uppdrag av socialnämnden tagit fram nedanstående besparingsförslag.

BESPARINGSFÖRSLAG 2013-2014
Åtgärd

beräknad effekt 2013 beräknad effekt 2014

Lägga ner Ungbo, 4 tjänster
0
-1 900 000
Fältgruppen, 3 tjänster IFA
0
-1 500 000
Fältgruppen, 2 tjänster, enskilda kontakter
0
-1 000 000
Familjestöd, 5 soc.sekr tjänster
0
-2 500 000
Kontaktfamiljer/kontaktpersoner
-300 000
-500 000
Ej ha konsumentvägledning
0
-200 000
Ej dela ut föreningsbidrag
-1 000 000
-1 000 000
Ta bort 6 tjänster behandlingsenheten
0
-3 000 000
Ta bort 1 tjänst på KBH
0
-500 000
Lägga ner Rosenbom, 2 tjänster
0
-1 000 000
Ta bort förstärkningstjänster på vuxensektionen, 4 tjänster
0
-2 000 000
Ta bort 2 tjänster mottagning vuxna
0
-1 000 000
Ta bort 2 tjänster mottagning, planering unga
0
-1 000 000
Ta bort 2 tjänster återansökn, utredn, planering vuxna
0
-1 000 000
Borttagna tjänster effekt på IT, telefoni, övrigt. Schablon
0
-500 000
Utifrån det lagda besparingskravet så omfattas tio vikariat eller AVA samt tre vikariat/tjänster som ännu inte är tillsatta= 12 st tjänster
10 utav dem kan få besparingseffekt redan from 2013-07-01 . De andra två tjänsterna redan våren 2013.
Summan för dessa 12 tjänster motsvarar en besparing tom 2013-12-31 på ca 2.695.700:- inkl soc avg.
TOTALT CA:

-4 000 000

Konsekvenser:
Det finns ingen möjlighet att genom besparingar uppnå en budget
i balans 2013. Enligt beräkningar kan förvaltningen genom
mycket omfattande besparingar minska kostnaderna med cirka 4
miljoner kronor under 2013. Däremot kommer förslaget att ge
18,6 miljoner i lägre kostnader 2014.
Förslaget innebär framförallt en mycket kraftig reducering av
antalet anställda på socialförvaltningen (32 tjänster, cirka 20 % av
den totala personalstyrkan på förvaltningen).
Enligt min bedömning är det inte möjligt att genomföra föreslagna
besparingar utan stora negativa effekter.

-18 600 000
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Forts § 55
Förslaget är utformat för att i största möjliga utsträckning värna
den rena myndighetsutövningen. Därför är det framförallt förebyggande, uppsökande och tidiga insatser som föreslås tas bort.
Socialnämnden har under många år byggt upp en verksamhet
som i stor utsträckning bygger på hemmaplanslösningar, denna
strategi måste nu överges och ersättas med en mer akutorienterad socialtjänst.
Med stor sannolikhet kommer detta att innebära att fler vuxna,
barn och ungdomar kommer att behöva placeras på externa
institutioner, eftersom hemmaplansalternativen inte längre finns.
Samverkan med skola, polis, sjukvård, arbetsförmedling och
andra viktiga samarbetspartners kommer att tvingas minska
kraftigt eftersom den personal som återstår måste prioritera mer
akuta och omedelbara åtgärder. Självklart måste socialnämnden
omarbeta de politiska målen, för att anpassa de till en verksamhet
med lägre ambitioner.
En annan viktig konsekvens är att den sociala oron i kommunen
kommer att öka. Med så pass mycket färre socialarbetare på
fältet är det rimligt att anta att marginaliserade
kommunmedborgare kommer att orsaka sociala störningar i
betydligt större utsträckning än idag.
Arbetsmiljön för de anställda kommer att bli mycket ansträngd,
det är svårt att överblicka alla konsekvenser. Det kommer att vara
nödvändigt att noga följa utvecklingen.
De långsiktiga konsekvenserna är svåra att överblicka, det är därför rimligt att sektionscheferna för resp. sektion får möjlighet att
djupare utreda konsekvenser för kommunmedborgare och
anställda.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta enligt utredarens förslag samt
att översända förslaget till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt
revisorerna för kännedom
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Yrkande
Eva Strömqvist (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Den Socialdemokratiska gruppen anser att det inte är möjligt med
dessa besparingar. Om vi skulle anta förslaget kommer vi inte att
kunna nå de politiska målen i Socialnämnden. Risken med
besparingarna är stor att det för med sig negativa konsekvenser i
förlängningen och ökade kostnader.
Den Socialdemokratiska gruppen vill tillskriva Kommunstyrelsen
och Fullmäktige med begäran om ökade ekonomiska resurser eller
sänka målen för Socialnämnden i de verksamhetsområden där vi
ser att vi inte klarar målen.
Den Socialdemokratiska gruppen befarar att vi inte kan leva upp till
Socialtjänstlagens krav på det man kräver.
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar avslag på förvaltningens
förslag.
Föreslår följande:
Följande verksamheter ska nogsamt konsekvensbeskrivas på vilket
sätt verksamheten skulle förändras om tjänsten/tjänsterna drogs in.
Ungbo
Fältgruppen
Familjestöd
Behandlingsenheten
Karlskrona behandlingshem
Förstärkningstjänst på ekonomisektionen

1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0

tjänst
tjänst
tjänst
tjänster
tjänst
tjänst

I samband med konsekvensbeskrivningen kan förslag läggas att
göra annan förändring av befintlig verksamhet för att nå en budget i
balans.
En konsekvensbeskrivning av vad en utebliven
konsumentvägledning skulle innebära behövs innan beslut kan tas.
Förslag till beslut
Att förvaltningen arbetar fram en nogsam konsekvensbeskrivning
av ovanstående tjänster.
Att konsekvensbeskrivningen är klar till 3 juni 2013
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Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och
avslagsyrkandet och fann avslagsyrkandet antaget.
Därefter ställde ordförande proposition på femklöverns förslag och fann
det antaget
Socialnämnden beslutade således
att förvaltningen arbetar fram en nogsam konsekvensbeskrivning av
ovanstående tjänster.
att konsekvensbeskrivningen är klar till 3 juni 2013
______
Eva Strömqvist (S), Walla Carlsson (S), Bengt-Göran Koffed (S), Ingrid
Trossmark (S) samt Ghaleb Zeaiter avstod.
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 juni 2013
§ 61
§ 62
§ 63

§ 64
§ 65
§ 66

Öppna frågor
Budgetuppföljning socialförvaltningen delårsbokslut maj 2013
Förbättringsområden inom socialförvaltningen i syfte att minska
kostnaderna för externa placeringar avseende barn/unga och
vuxna
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Parken Café och Bistro, Parkgatan 2, Karlskrona
Attestlista
Motion från Ola Svensson (SD) om beräkning av kostnader för
flyktingmottagande i Karlskrona kommun (Ärendet utgick)

sid
sid

4
5

sid 13
sid 17
sid 20
sid 21
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Tid och Plats
Ajournering
Beslutande:Ordförande
Ledamöter

Måndagen den 24 juni kl 15.00-17.05 Ö Hamngatan 7 B.
16.20-16.40 § 63 samt 16.45-16.50 § 63
Ingrid Hermansson (C)
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Ingrid Trossmark (S)
Pernilla Cederholm (SD)
Margareta Rodin (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Anehäll (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Hanna Höglund (M)

Övriga närvarande

Sattar Zad (S)
Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Anette Gladher, t.f. socialchef
Christine Held, sektionschef
Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare
Jesper Björnsson, planeringssekretare
Lill Körling, controller
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Bengt-Göran Koffed (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 61-66

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Bengt-Göran Koffed

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 61
Öppna frågor
Ordförande ställde frågan hur det gått med skolavslutningarna för
högstadieungdomarna.
Christine Held svarade
______
Anette Gladher informerade om att SVT-sydnytt gjort ett spontanbesök.
De begärde ut fakturor angående resurshusmodellen samt ställt andra
frågor.
______
Anette Gladher informerade även om ett möte med kvinnojouren.
Kvinnojouren kommer att lämnar våra lokaler redan den 1 juli 2013.
Samverkansavtal kommer att tas upp på socialnämndens sammanträde i
augusti/september.
______
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Revisorerna

Dnr: 2013.096.042

§ 62
Budgetuppföljning socialförvaltningen
Delårsbokslut maj 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
31 maj 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –19,0
mnkr (-25,0 mnkr om överklagandet avseende Gyllenstjärna ej går
igenom) på individ- och familjeomsorg samt +-0 mnkr avseende
ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell planering
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. De externa
vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012. Dessutom har
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå än för snittet
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -5,0 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 aktuell
planering håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten
överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet
externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har för närvarande 17
placerade (24 i snitt föregående år). Då vi redan nu ser att familjehemskontot överskrider budget, -1,1 mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -2,0 mnkr.
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav
som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetavvikelse är -1,0
mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag av
återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4 2011
samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal 2 2012,
samt i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012, avseende
ensamkommande flyktingbarn.
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Forts § 62
Samtliga dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten Om
överklagandena inte går igenom kan nämnd-en tvingas resultatföra
ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är osäker i nuläget,
och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år
fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka nämnvärt jämfört med år 2012.
Läget på arbetsmarknaden ser heller inte ut att förändras och förbättras i
år jämfört med 2012. Nämnden ser att de vidtagna åtgärderna, i form av
projekt Rocksam, FINSAM och framförallt de ”kommunala
beredskapsjobben”, gett positiv effekt. Socialnämnden tog den 25 mars
beslut om ytterligare 20+20 nya ”kommunala beredskapsjobb”. Prognos
för verk-samheten bedöms i nuläget bli +-0 mnkr.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 188,2 mnkr enligt
budgetläge 31 maj 2013.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 maj 2013
uppgår till 92,4 mnkr, och det budgeterade utfallet är 80,2 mnkr. Detta
innebär att budgetavvikelsen uppgår till -12,2 mnkr.
Utfall
31 maj
Individ- och
57,2 mnkr
familjeomsorg
Ekonomiskt
35,2 mnkr
bistånd

Budget
31 maj
46,0 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-11,2 mnkr

34,2 mnkr

-1,0 mnkr

Utfallet per maj kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-11,2 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är 17 st, (år 2012 hade vi i genomsnitt 24
externt placerade). Det är 5 färre jämfört med föregående månad.
Detta innebär att kontot för HVB barn och unga f n uppvisar en
negativ budgetavvikelse på -5,8 mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse om ca
-1,2 mnkr.
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Det nya projektet inom Familj- och ungdomssektionen, IHF, som är
en åtgärd för att minska de externa placeringarna, har nu övergått
från uppstartskede till operativ verksamhet. För när-varande arbetar
projektet med 3 ärenden (budgetmedel om 1,9 mnkr omfördelades
enligt socialnämndens beslut från HVB-kontot till vht 752 för detta
projekt). Delårseffekt förväntas av detta projekt i år. Ungbo uppvisar
en mindre negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr, Roslunden uppvisar en
negativ avvikelse om -0,3mnkr och familje-hemskontot uppvisar en
negativ budgetavvikelse om -1,1 mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 13 st aktuella externa placeringar, varav 3
LVM-placeringar (år 2012 hade vi i genomsnitt 11 externt placerade).
Det är 2 färre placerade jämfört med föregående månad. Kontot för
HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -3,0 mnkr. 1,0
mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden. 0,3 mnkr hänför sig till familjehemsplaceringar vuxna.
På Karlskrona behandlingshem var det 16 st inskrivna. Denna verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,5 mnkr.
Övrigt: I årets budget är besparingar om totalt ca 6 mnkr utlagda
(förvaltningens egna besparingar).
Semesterlöneskuld för perioden är 2,8 mnkr. Reserven (outnyttjad)
påverkar resultatet positivt om 0,4 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
-1,0 Mnkr
Orsaken till den negativa avvikelsen beror på att antalet hushåll, för
perioden januari-maj ligger på en något högre nivå än utfallet för
2012 (+15 hushåll jämfört med snitt antal hushåll 2012). Kostnad för
de första 20 beredskapsanställningarna belastar även kontot (beslut i
socialnämnden 13-03-25). I maj var antalet hushåll beroende av
ekonomiskt bistånd 875. Antalet minskade avseende ungdomar jämfört med april, från 238 hushåll till 232 hushåll i maj. Antal vuxna hushåll med bistånd ökade med 4 hushåll, till 643 hushåll i maj. Den
genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 613 kr per hushåll och
månad) ligger något över den genomsnittliga kostnaden för år 2012. I
maj var den totala kostnaden för utbetalningar 6,6 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.
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Prognos över utfall för helår 2013
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -19,0 mnkr.
Budget
helår 2013

Prognos
helår 2013

Individ- och
106,3 mnkr
familjeomsorg
Ekonomiskt
81,9 mnkr
bistånd

125,3 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-19,0 mnkr

81,9 mnkr

+-0,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-19,0 Mnkr
Barn och ungdomar:
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög nivå,
beräknas budgeten överskridas avseende externa placeringar barn
och ungdomar med -11,0 mnkr. 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. Flertalet är tvångsingripanden jämlikt
LVU. Vid varje eventuell volymökning av en års-placering av
barn/unga kommer budgeten att överskridas med mot-svarande ca 1,2
mnkr. Projektet med en ny evidensbaserad metod, IHF, vars syfte
bland annat är att minska antalet externa HVB-placeringar förväntas
ge halvårseffekt år 2013. Denna är inkluderad i prognostiserad
budgetavvikelse. Antalet barn placerade i familjehem har dessutom
ökat de senaste åren. Prognostiserad budgetavvikelse är -2,0 mnkr.
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 4 mer externt placerade jämfört med snitt antal
placerade före-gående år. Antalet externt placerade enligt LVM är för
när-varande 3 stycken. Dessa är mycket dyra placeringar. Vi nyttjar f n
vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar
oss fortfarande 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 –5,0 mnkr avseende vuxna missbrukare.
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Övrigt: I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal
2-4 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal
2 2012, samt i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten. Om överklagandena inte går igenom kan
nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna
post är i nuläget osäker, och är inte medräknad i ovanstående
prognos.
Förvaltningen förväntas inte heller fullt ut klara de besparingar som är
utlagda i årets budget, framförallt gäller detta utlagda ökade intäktskrav, men även utlagda effektiviseringskrav gällande IT.
Prognostiserad budgetavvikelse -1,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Budgetramen för år 2013 är 24,6 mnkr högre än 2012.
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på drygt
6,3 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger nu utbetalningarna på en något lägre nivå än
föregående år. Läget är just nu svårprognostiserat och avhängigt ett
antal faktorer som kan komma att påverka utfallet i år. Läget på
arbetsmarknaden ser inte ut att förändras och förbättras i år jämfört
med 2012. Under första halvåret och fortsättningsvis under
resterande del av året avslutas även personer omfattandes av
etableringsreformen. De kan komma att behöva kompletteringsstöd i
form av ekonomiskt bistånd. De vidtagna åtgärderna under senare
delen av 2011 och under 2012, i form av framförallt ”kommunala
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett viss
positiv effekt. I mars tog socialnämnden beslut om ytterligare
”kommunala beredskapsjobb”. Just nu har vi en utveckling liknande
den år 2011 och 2012. I nuläget prognostiserar vi ingen budgetavvikelse.
Åtgärdsplan
Socialnämnden tog år 2011 beslut om besparingar om totalt ca 6,0
mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.
Förvaltningen fick i april 2013 i uppdrag att föreslå åtgärder för att nå
en budget i balans för år 2013. Förvaltningens förslag om besparingar
på totalt ca 18,6 mnkr avslogs vid nämndens möte i maj. Förvaltningen
fick därefter ett nytt uppdrag att konsekvensbeskriva besparingar om
totalt 7 tjänster samt spara bort konsumentvägledning. På socialnämndens arbetsutskott i juni beslutades att detta ärende skulle utgå, och
förvaltningen uppdrogs istället att till social-nämndens möte i juni göra
en mindre utredning kring möjliga förbättringsområden i förvaltningen.
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Enligt Socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra ytterligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva
upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggande
arbetet och nämndens målsättning att ge människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.
Individ- och familjeomsorg:
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar ökat
ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder.
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under
2012 en särskild åtgärdsgrupp (HVB-grupp) 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
åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen för
de resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger.
Från och med i år kommer familj- och ungdomssektionen också att
arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.
Målet med denna behandling är bland annat att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn och
ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet. Ett annat syfte
är att minska antalet externa HVB-placeringar med lägre kostnader
som följd. Detta projekt drivs inom befintlig ram under åren 20132014. Projektet förväntas få delårseffekt år 2013.
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. Under hösten 2012 ökade dessutom
antalet LVM-placeringar vuxna missbrukare kraftigt med ökade vårdkostnader som följd. Stora ansträngningar pågår för att möta 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/
vuxna.
För att öka kvaliteten och minska kostnaderna har förvaltningen åter
tagit kontakt med jämförelsekommunerna för att efterhöra intresset
av det sedan tidigare framtagna förslaget om ett gemensamt HVBhem för unga missbrukare tillsammans med jämförelsekommunerna. Fokus nu ligger dock på nämndens uppdrag till förvaltningen att
ta fram förbättringsområden i syfte att bland annat minska kostnaderna för de externa placeringarna avseende barn/unga och
vuxna. Detta kommer att presenteras i socialnämnden i juni.
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Ekonomiskt bistånd:
Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken. Beslut
har fattats i KF (26 april 2012, KS2012.108.344 § 55) att godkänna
förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare,
under perioden 2013-01-01—2014-03-31, för att aktivt kunna arbeta
med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer som saknar
arbetsförmåga, enligt ”Resurshusmetoden”. Arbetet är nu i full gång.
Socialnämnden beslöt om ytterligare 20+20 ”kommunala beredskapsarbeten” den 25 mars 2013. Förslaget avser aktiva åtgärder riktat till
arbetslösa bidragstagare i kommunen.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 100 tkr.
Redovisade investeringar t o m maj uppgår till 0 tkr. Prognos 2013:
Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall januari-maj
investeringar 2013
2013
100 tkr
0 tkr

Prognos 2013

Avvikelse budgetprognos

100 tkr

+-0

Måluppfyllelserapportering
Nästa måluppfyllelserapportering sker vid delårsbokslutet per 31
augusti.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt
årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2013-05-20 upprättad budgetuppföljning
med prognos per 30 april 2013, som utvisade en budgetavvikelse om
-8,4 Mnkr.

24 juni 2013
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Socialnämndens beslut
1.att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2013.
2.att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma
med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans
3.att översända budgetuppföljningen per den 31 maj till Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade
uppdrag nämnden har att utföra
4.att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för verksamheten
______
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Dnr: 2013.096.042

§ 63
Förbättringsområden inom Socialförvaltningen i syfte att
minska kostnaderna för externa placeringar avseende
barn/unga och vuxna.
Anette Gladher redovisade upprättad handling daterad den 14 juni
2013.
Under socialnämndens allmänna utskotts sammanträde beslutades
att konsekvensbeskrivningen som uppdragits åt förvaltningen att
göra skulle utgå från föredragningslistan till socialnämndens
sammanträde den 24 juni. Istället uppdrogs åt förvaltningen att göra
en mindre utredning kring möjliga förbättringsområden för att
förbättra verksamheten inom socialförvaltningen.
Möjliga förbättringsområden


Familjehemsrekrytering – satsa på familjehemsvård istället
för HVB för barn och unga,



Kraftigt förstärkt familjehemsvård – rekrytera och anställa ett
egna kvalificerade familjehem för åldersgruppen unga missbrukare 16-24 år,



Boendekedja – förbättra/omorganisera och bygga ut möjligheterna till ett tryggt och långsiktigt boende. Forskning har
påvisat att ett tryggt boende är a och o för att man ska klara
att bibehålla en drogfrihet.



Förstärkt Ungbo – omorganisera/förbättra möjligheterna för
institutionsnära ungdomar och ungdomar som lämnar extern
placering att få ett tryggt boende och vidhängande individuellt
stöd, ett HVB i öppenvård.



Översyn av de insatser som ges i öppenvård. Satsning på
insatser i öppenvård för att minska externa placeringar.



Differentierad verksamhet för ungdomar med missbruksproblem.



Utveckla en sammanhållen syn på unga missbrukare och
därtill en sammanhållen vårdkedja för gruppen.
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 Kartlägga och systematisera kunskaper kring unga missbrukare.


Implementering av metoder för systematisk uppföljning av alla
externa placeringar på HVB och i familjehem



Införa skriftliga rutiner för hur man säkerställer tillgång på familjehem som antas av nämnden



Införa skriftliga rutiner för hur man går till väga vid externa placeringar som antas av nämnden



Införa ekonomiska konsekvensbeskrivningar som belyser
hur beslut om extern placering påverkar nämndens budget,
samt vilka övervägda andra alternativ som är gjorda vid alla
nya externa placeringar.

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att

nämnden har tagit del av ovanstående beskrivning av
förbättringsområden.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16.20-16.40
Yrkande
Björn Olsson (S) yrkar en tilläggs attsats enligt följande:
2. att

förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare de
identifierade förbättringsområdena och samtidigt också
får i uppdrag att göra en fördjupad översyn av hela
förvaltningens organisation, i övrigt bifall.

Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar följande tilläggs
attsatser, i övrigt bifall till förvaltningens förslag.
3. att

ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med
konsekvensbeskrivningar till socialnämnden innan
tjänstetillsättningar sker, samt

4. att

förvaltningen inte bokar upp nya kurser/konferenser
samt handledning i höst.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 16.45-16.50
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Proposition
Ordförande ställde proposition på en attsats i taget.
Ordförande ställde proposition på 1:a attsatsen
1. att

nämnden har tagit del av ovanstående beskrivning av
förbättringsområden

Ordförande fann att socialnämnden var överens om 1:a
attsatsen
Ordförande ställde proposition på Björn Olssons (S) tilläggsyrkande:
2. att förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare de
identifierade förbättringsområdena och samtidigt också
får i uppdrag att göra en fördjupad översyn av hela
förvaltningens organisation.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Björn
Olssons tilläggs yrkande
Ordförande ställde proposition på Ingrid Hermansson
tilläggsyrkande:
3. att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med
konsekvensbeskrivningar till socialnämnden innan
tjänstetillsättningar sker
Ordförande fann Ingrid Hermanssons tilläggsyrkande antaget.
Omröstning
Omröstning begärs
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som
bifaller Ingrid Hermansson tilläggsyrkande attsats nr 3 röstar ja
och den som avslår yrkandet röstar nej.
Vid omröstning avgavs 6 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja röstade: Pernilla Cederholm (SD), Margareta Rodin (F), Sture
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M), Hanna Höglund (M) samt
Ingrid Hermansson (C)
Nej röstade: Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), Bengt-Göran
Koffed (S), Ingrid Trossmark (S) samt Jörgen Anehäll (S)
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Socialnämnden beslutade med 6 ja-röster och 5 nej röster att
bifalla Ingrid Hermanssons attsats nr 3.
Ordförande ställde proposition på Ingrid Hermanssons
tilläggsyrkande:
4. att förvaltningen inte bokar upp nya kurser/konferenser
samt handledning i höst.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om 4:e
attsatsen.
Socialnämnden beslutade således
1. att

nämnden har tagit del av ovanstående beskrivning av
förbättringsområden

2. att

förvaltningen får i uppdrag att utreda vidare de
identifierade förbättringsområdena och samtidigt också
får i uppdrag att göra en fördjupad översyn av hela
förvaltningens organisation.

3. att

ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med
konsekvensbeskrivningar till socialnämnden innan
tjänstetillsättningar sker

4. att

förvaltningen inte bokar upp nya kurser/konferenser
samt handledning i höst.

______

Reservation
Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), Bengt-Göran Koffed (S),
Ingrid Trossmark (S) samt Jörgen Anehäll (S) reserverar sig mot
beslutet
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Alkoholhandläggare

Dnr: 2013.118.702

§ 64
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Parken Café och Bistro, Parkgatan 2, 371 33 Karlskrona
Ärendet
Utkiken AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8
kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider
året runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Parken Café och Bistro är beläget i Hoglands Park i de centrala
delarna av Karlskrona och kommer att öppnas i början av juli
2013.
Serveringsstället består av en matsal med platser för 60 och en
uteservering med plats för 80 gäster. Uteserveringen skall vara väl
avgränsad och följa de regler för uteserveringar som är antagna
av kommunfullmäktige 2013.
Köket är godkänt som livsmedelslokal och håller en allmän
standard och miljö.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Sökanden uppger att med sitt läge har stora förutsättningar att bli
ett välbesökt ställe som kan representera det de vill stå för,
kvalite´, service, driv och ständigt men stadig utveckling.
Meny kommer att bestå av dagens lunch/ 2 olika alternativ på
tallrik. ”Träplankor” kommer att finnas med olika länders inriktning
och serveras som en fullgod måltid med varmrätt, kallt samt
dessert. Grillplatta med potatisgratäng, revben, kycklingklubbor,
guacomole, sallad m.m. serveras på träplatta.
Grillkvällar kommer att anordnas med en grillmeny med kött, fisk
och fågel.
Ett nytt koncept vill sökanden utveckla genom att gästen får
komponera sin egen sallad.
Det kommer att finnas ett stort utbud av fika och lättare maträtter
som glass.
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Kvällar med speciella arrangemang finns det stora möjligheter att
servera bufféer som levereras från Utkiken och serveras på plats.
Det ges möjlighet att till större förbokade sällskap att äta en god
middag på Parken.
Menyn uppfyller kraven enligt alkohollagen.
Öppettiderna kommer att vara alla dagar mellan kl.10.00 – 22. 00
I samband med bokningar eller evenemang kommer gästerna att
erbjudas servering till 01.00.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden har drivit Café Utkiken sedan oktober 2008 med
stadigvarande tillstånd till allmänheten och slutna sällskap.
Sökanden drev 2012 under sommaren Utklippan.
Branschkunskap och kunskaper enl. alkohollagen finns.
Ägar- och hyresförhållanden
Utkiken AB drivs som ett aktiebolag av Maria Strandqvist och
Patrik Strandqvist .
Hyreskontrakt finns mellan Karlskrona kommun, Tekniska
förvaltningen och Utkiken AB 556765-2382.
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet förutom att
uteserveringsområdet skall vara klart avgränsat mot
omkringliggande områden.
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 under förutsättning att man
arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete och att
max 60 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.
Uteserveringen skall vara fysiskt avgränsad från kringliggande
område där servering inte får förekomma.
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Besök har gjorts på serveringsstället 2013-06-11.
Slutbesiktning av Parken, 2013-07-02.
Invigning för de som arbetat i projektet, 2013-07-06.
Öppning till allmänheten, 2013-07-08
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen
2013-06-11
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 klockan 11.00 - 01.00 under
förutsättning
att slutbesked är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen.
______

24 juni 2013

Kopia till
CR

Dnr: 2010.118.002

§ 65
Attestlista
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchef på
delegation av socialnämnden. Socialnämnden ska utse
attestant för nämndens egen verksamhet. Enligt Karlskrona
kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad attestlista som komplement till reglementet.
I attestlistan ska tydligt framgå vem, vilka personer, som är
kopplad till ett visst ansvar. Det ska också tydligt framgå vem
som är ersättare. Dessutom är det reglerat i reglementet att
minst två attester ska finnas för varje händelse. Således ska
framgå av attestlistan vem som utför granskningsattesten. I
den mån en viss person är ansvarig för ett visst projekt eller
aktivitet ska detta tydligt framgå i attestlistan.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna upprättad attestlista
______
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Kopia till
CR
KS

Dnr: 2012.164.133
KS: 2012.459.139

§ 66
Motion från Ola Svensson (SD) om beräkning av kostnader
för flyktingmottagande i Karlskrona kommun
Ärendet utgick.
______
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 augusti
2013
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Öppna frågor
Budgetuppföljning socialförvaltningen juli 2013
Aktuellt anställningsbehov augusti/september inom vuxensektionen
samt på familj och ungdomssektionen
Fråga angående utbildning i datasystem för kvalitetssystem
Attestlista

sid
sid

4
5

sid 13
sid 16
sid 18

26 augusti 2013

Tid och Plats
Ajournering
Beslutande:Ordförande
Vice.ordf
Ledamöter

Måndagen den 26 augusti kl 14.40-16.30 Ö Hamngatan 7 B.
15.50-16.10 § 63
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S), gick kl 15.40 del av § 76
Bengt-Göran Koffed (S)
Ingrid Trossmark (S)
Sven Wallfors (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Margareta Rodin (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ghaleb Zeaiter (S) § 77
Mai-Kathe Westberg (M)

Övriga närvarande

Sattar Zad (S)
Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Anette Gladher, t.f. socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnsson, planeringssekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Ingrid Trossmark (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 74-78

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ingrid Trossmark

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 74
Öppna frågor
Ordförande fastställde datumet den 9 september 2013 kl 08.0012.00 för genomgång av budgetarbetet, prioriteringar/förutsättningar inför 2014
______
Eva Strömqvist (S) ville få ta del av samverkansprotokollen
angående jämställdheten.
Sekreteraren Katarina Lindell fick i uppdrag att undersöka detta.
______
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om hur det ser ut med
arbetsmedarenkäten angående arbetsmiljön samt vart i tiden den
ligger.
Återkommer till socialnämndens sammanträde den 23 september
2013..
______
Ordförande informerade angående inbjudan från familjerådgivningen den
13 september 2013.
______

Christine Held fick i uppdrag på allmänna utskottet att ta reda på hur det
har varit på ungdomssidan i sommar. Det har varit väldigt lugnt.
______

26 augusti 2013

Kopia till
CR
KS
Revisorerna

Dnr: 2013.096.042

§ 75
Budgetuppföljning socialförvaltningen juli 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 31 juli 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse är -24,0 mnkr, fördelat
med –22,0 mnkr (-28,0 mnkr om överklagandet avseende
Gyllenstjärna ej går igenom) på individ- och familjeomsorg samt -2,0
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell planering 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.
De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012.
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt
större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå än
för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -6,0 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
aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att
antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har för närvarande 17 placerade (24 i snitt föregående år). Då vi redan nu ser
att familjehemskontot överskrider budget, -1,9 mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -3,0 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad avvikelse är -1,0
mnkr.
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetavvikelse
är -1,0 mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag av
återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4
2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal 2
2012, samt i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012,
avseende ensamkommande flyktingbarn.
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Forts § 75
Samtliga dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten Om
överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra
ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är osäker i nuläget,
och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått
ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år. Prognosen
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka nämnvärt jämfört med år
2012. Läget på arbetsmarknaden ser heller inte ut att förändras och
förbättras i år jämfört med 2012. Nämnden ser att de vidtagna åtgärderna,
i form av projekt Rocksam, FINSAM och framförallt de ”kommunala
beredskapsjobben”, gett positiv effekt. Socialnämnden tog den 25 mars
beslut om ytterligare 20+20 nya ”kommunala beredskapsjobb”. Kostnaden
för dessa kommer att belasta kontot för ekonomiskt bistånd. Prognos för
verksamheten bedöms därför i nuläget bli -2,0 mnkr.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 188,2 mnkr enligt
budgetläge 31 juli 2013.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 juli
2013 uppgår till 125,1 mnkr, och det budgeterade utfallet är 108,4
mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -16,7 mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31
juli
76,0 mnkr

Budget
31 juli
60,6 mnkr

Avvikelse
budgetutfall
-15,4 mnkr

49,1 mnkr

47,8 mnkr

-1,3 mnkr

Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt följande:


Individ- och familjeomsorg
-15,4 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är 17 st, (år 2012 hade vi i genomsnitt
24 externt placerade). Det är 1 mer jämfört med föregående
månad. Detta innebär att kontot för HVB barn och unga f n
uppvisar en negativ budgetavvikelse på -7,0 mnkr. Familj- och
ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse om ca -2,4 mnkr. Det nya projektet inom Familjoch ungdomssektionen, IHF, som är en åtgärd för att minska de
externa placeringarna, har nu övergått från uppstartskede till
operativ verksamhet.
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Forts § 75
För närvarande arbetar projektet med 5 ärenden (budgetmedel
om 1,9 mnkr omfördelades enligt socialnämndens beslut från
HVB-kontot till vht 752 för detta projekt). Delårseffekt förväntas av
detta projekt i år. Ungbo uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om 0,5mnkr och familjehemskontot uppvisar en negativ budgetavvikelse om -1,9 mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 12 st aktuella externa placeringar, varav 3
LVM-placeringar (år 2012 hade vi i genomsnitt 11 externt
placerade). Det är 3 färre placerade jämfört med föregående
månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -3,9 mnkr. 1,3 mnkr avser finansiering av stödboende,
beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden.
0,4 mnkr hänför sig till familjehemsplaceringar vuxna.
På Karlskrona behandlingshem var det 17 st inskrivna. Denna
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,7
mnkr.
Övrigt: I årets budget är besparingar om totalt ca 6 mnkr utlagda
(förvaltningens egna besparingar).
Semesterlöneskuld för perioden är 0,6 mnkr. Reserven
(outnyttjad) påverkar resultatet positivt om 0,6 mnkr.


Ekonomiskt bistånd
-1,3 Mnkr
Orsaken till den negativa avvikelsen beror främst på att
kostnaden för de första 20 beredskapsanställningarna nu belastar
kontot (beslut i socialnämnden 2013-03-25). Till och med juli är
kostnaden för dessa anställningar 1,3 mnkr. Antalet hushåll, för
perioden januari-juli ligger på en något högre nivå än utfallet för
2012 (+11 hushåll jämfört med snitt antal hushåll 2012). I juli var
antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd 875. Antalet
ökade avseende ungdomar jämfört med juni, från 199 hushåll till
248 hushåll i juli. Antal vuxna hushåll med bistånd ökade med 13
hushåll, till 627 hushåll i juli. Den genomsnittliga kostnaden per
hushåll (7 545 kr per hushåll och månad) ligger något under den
genomsnittliga kostnaden för år 2012. I juli var den totala
kostnaden för utbetalningar 6,7 mnkr. Även i år har vi ett tillskott
om 4 förstärkningstjänster på ekonomisektionen, som belastar
kontot. 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 2013
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -24,0
mnkr.
Budget
helår 2013
Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

106,3 mnkr

Prognos
helår
2013
129,3 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-22,0 mnkr

81,9 mnkr

83,9 mnkr

-2,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-22,0 Mnkr
Barn och ungdomar:
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende externa placeringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. 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.
Flertalet är tvångsingripanden jämlikt LVU. Vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten
att överskridas med motsvarande ca 1,2 mnkr. Projektet med en
ny evidensbaserad metod, IHF, vars syfte bland annat är att
minska antalet externa HVB-placeringar förväntas ge halvårseffekt år 2013. Denna är inkluderad i prognostiserad budgetavvikelse. Antalet barn placerade i familjehem har dessutom ökat
de senaste åren. Prognostiserad budgetavvikelse är -3,0 mnkr.
Då det under första delen av året varit en hög belastning på
Roslunden och Ungbo beräknas prognostiserad budgetavvikelse
bli -1,0 mnkr.
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 3 mer externt placerade jämfört med snitt antal placerade föregående år. Antalet externt
placerade enligt LVM är för närvarande 3 stycken. Dessa är
mycket dyra placeringar. Vi nyttjar f n vårt interna HVB-hem
Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förväntar oss fortfarande
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.
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För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott
behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är därför för
närvarande –6,0 mnkr avseende vuxna missbrukare.
Övrigt: I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende
kvartal 2-4 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal 2 2012, samt i mitten av april beslut avseende
kvartal 3-4 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn.
Samtliga dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten. Om
överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är i nuläget
osäker, och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Förvaltningen förväntas inte heller fullt ut klara de besparingar
som är utlagda i årets budget, framförallt gäller detta utlagda
ökade intäktskrav, men även utlagda effektiviseringskrav gällande
IT. Prognostiserad budgetavvikelse -1,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
-2,0 Mnkr
Budgetramen för år 2013 är 24,6 mnkr högre än 2012.
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på
drygt 6,4 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en
tolvmånaders period ligger nu utbetalningarna på en lägre nivå än
föregående år. Läget är just nu svårprognostiserat och avhängigt
ett antal faktorer som kan komma att påverka utfallet i år. Läget
på arbetsmarknaden ser inte ut att förändras och förbättras i år
jämfört med 2012. Under första halvåret och fortsättningsvis
under resterande del av året avslutas även personer omfattandes
av etableringsreformen. De kan komma att behöva kompletteringsstöd i form av ekonomiskt bistånd. De vidtagna åtgärderna
under senare delen av 2011 och under 2012, i form av framförallt
”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att
hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett viss positiv effekt. Just nu har vi en
utveckling liknande den år 2011 och 2012. I mars tog socialnämnden beslut om ytterligare ”kommunala beredskapsjobb”,
kostnaden för dessa ska belasta kontot för ekonomiskt bistånd. I
nuläget prognostiserar vi därför en budgetavvikelse om -2,0 mnkr.
Åtgärdsplan
Socialnämnden tog år 2011 beslut om besparingar om totalt ca 6,0
mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.
Förvaltningen fick i april 2013 i uppdrag att föreslå åtgärder för att
nå en budget i balans för år 2013. Förvaltningens förslag om
besparingar på totalt ca 18,6 mnkr avslogs vid nämndens möte i
maj. Förvaltningen fick därefter ett nytt uppdrag att konsekvensbeskriva besparingar om totalt 7 tjänster samt spara bort
konsumentvägledning.
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På socialnämndens arbetsutskott i juni beslutades att detta ärende
skulle utgå, och förvaltningen uppdrogs istället att till socialnämndens möte i juni göra en mindre utredning kring möjliga
förbättringsområden för att förbättra verksamheten inom socialförvaltningen. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den
24 juni att förvaltningen vidare skulle utreda de identifierade
förbättringsområdena, samt göra en fördjupad översyn av hela
förvaltningens organisation. Socialnämnden beslöt vidare att
konsekvensbeskrivningar skall göras till socialnämnden innan
tjänstetillsättningar sker samt att förvaltningen inte bokar upp nya
kurser/konferenser samt handledning i höst. 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.
Individ- och familjeomsorg:
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder.
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under
2012 en särskild åtgärdsgrupp (HVB-grupp) 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
åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen
för de resurser förvaltningen har och lagstiftningen medger. Från
och med i år kommer familj- och ungdomssektionen också att
arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling. Målet
med denna behandling är bland annat att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn och
ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet. Ett annat syfte
är att minska antalet externa HVB-placeringar med lägre kostnader
som följd. Detta projekt drivs inom befintlig ram under åren 20132014. Projektet förväntas få delårseffekt år 2013.
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa placeringarna
av barn och ungdomar som utgör huvuddelen av den negativa
budgetavvikelsen. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av beintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan
samt söka alternativa lösningar. Under hösten 2012 ökade dessutom antalet LVM-placeringar vuxna missbrukare kraftigt med
ökade vårdkostnader som följd. Stora ansträngningar pågår för att
möta 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/vuxna.
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För att öka kvaliteten och minska kostnaderna har förvaltningen
åter tagit kontakt med jämförelsekommunerna för att efterhöra
intresset av det sedan tidigare framtagna förslaget om ett
gemensamt HVB-hem för unga missbrukare tillsammans med
jämförelsekommunerna. Fokus nu ligger dock på nämndens
uppdrag till förvaltningen att ta fram förbättringsområden i syfte att
bland annat minska kostnaderna för de externa placeringarna
avseende barn/unga och vuxna.
Ekonomiskt bistånd:
Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken.
Beslut har fattats i KF (26 april 2012, KS2012.108.344 § 55) att
godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare, under perioden 2013-01-01—2014-03-31, för att aktivt
kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer
som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshusmetoden”. Arbetet är
nu i full gång.
Socialnämnden beslöt om ytterligare 20+20 ”kommunala beredskapsarbeten” den 25 mars 2013. Förslaget avser aktiva åtgärder
riktat till arbetslösa bidragstagare i kommunen.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 100 tkr.
Redovisade investeringar t o m juli uppgår till 0 tkr. Prognos 2013:
Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
Utfall januari-juli
investeringar 2013
2013
100 tkr
0 tkr

Prognos 2013

Avvikelse
budget-prognos

100 tkr

+-0

Måluppfyllelserapportering
Nästa måluppfyllelserapportering sker vid delårsbokslutet per 31 augusti.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt
årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2013-06-24 upprättad budgetuppföljning med
prognos per 31 maj 2013, som utvisade en budgetavvikelse om -12,2
Mnkr.
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Forts § 75
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2013.
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma
med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans
3. att översända budgetuppföljningen per den 31 juli till Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade
uppdrag nämnden har att utföra
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för verksamheten
Yrkande
Eva Strömqvist (S) yrkar följande tilläggsattsats
5. att budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2013 även
översänds till kommun revisionen samt till Ernst & Young
Proposition
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvists tilläggsyrkande
och fann det antaget.
Socialnämnden beslutade således
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2013.
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma
med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans
3. att översända budgetuppföljningen per den 31 juli till Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade
uppdrag nämnden har att utföra
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för verksamheten
5. att budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2013 även
översänds till kommun revisionen samt till Ernst & Young
______

.
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Dnr: 2013.167.023

§ 76
Aktuellt anställningsbehov augusti/september inom vuxensektionen samt på familj och ungdomssektionen.
Vuxensektionen
1. 1,0 behandlare behandlingsenheten, tillsvidare omgående
2. 1,0 vikarierande socialsekreterare ekonomiskt bistånd
mottagning/ekonomi 2013-09-01-2013-12-31
Anledning till nyrekrytering;
Tre tillsvidareanställda i personalgruppen inom behandlingsenheten har under våren lämnat sina anställningar med anledning
av pensionsavgång samt andra anställningar hos annan arbetsgivare.
Avseende myndighetsutövande funktion ekonomiskt bistånd så
behövs nyrekrytering med anledning av att en vikarierande
socialsekreterare avslutar vikariat för annan anställning.
Familj och ungdomssektionen
1. 1,0 socialsekreterare på Fältgruppen, med huvuduppgift att arbeta som
områdesansvarig med uppsökande och förebyggande fältarbete.
2013-09-01 -20131231
2. 1,0 socialsekreterare på Fältgruppen med huvuduppgift att arbeta med
individuella kontakter och yttrande. vik. 2013-09-01 – 2014-02-28
Anledning till vikariaten:
Ett vikariat för personal som är tjänstledig i 6 månader för att pröva annan
tjänst och ett vikariat för Charlott Petersson som vikarierar som 1:e under
Jespers tjänstledighet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att ovanstående personalrekryteringar genomförs inom vuxensektionens
verksamheter samt på familj och ungdomssektionen

26 augusti 2013
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Forts § 76
Ajournering mellan kl 15.50 -16.10
Yrkande
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till tjänsterna på
vuxensektionen.
1. 1,0 behandlare behandlingsenheten, tillsvidare omgående
2. 1,0 vikarierande socialsekreterare ekonomiskt bistånd
mottagning/ekonomi 2013-09-01-2013-12-31
Yrkar avslag till tjänst nr 1 på familj och ungdomssektionen
1. 1,0 socialsekreterare på Fältgruppen, med huvuduppgift att arbeta som
områdesansvarig med uppsökande och förebyggande fältarbete.
2013-09-01 -20131231
samt bifall till
2. 1,0 socialsekreterare på Fältgruppen med huvuduppgift att arbeta med
individuella kontakter och yttrande. vik. 2013-09-01 – 2014-02-28

Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på avslagsyrkande till tjänst nr 1 på
familj och ungdomssektionen och Eva Strömqvists bifalls yrkande
och fann avslagsyrkandet antaget.
Omröstning
Omröstning begärdes. Följande propositionsordning godkändes:
Den som stöder Ordförandes avslagsyrkande till tjänst nr 1 på familj
och ungdomssektionen röstar ja. Den som stöder Eva Strömqvists
(S) bifallsyrkande rösta nej.
Vid omröstning avgavs 5 ja-röster och 5-nej röster. Ordförande
avger sin utslagsröst till förmån för avslagsyrkande till tjänst nr 1 på
familj och ungdomssektionen och finner att socialnämnden har
beslutat enligt avslagsyrkandet.
Ja röstade: Sven Wallfors (M), Margaretha Rodin (FP), Sture
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (FP) samt Ingrid Hermansson (C)
Nej röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S), Bengt-Göran
Koffed (S), Ingrid Trossmark samt Pernilla Cederholm (SD)

26 augusti 2013
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Forts § 76
Socialnämnden beslutade således
att tillsätta nedanstående tjänster
Vuxensektionen
1. 1,0 behandlare behandlingsenheten, tillsvidare omgående
2. 1,0 vikarierande socialsekreterare ekonomiskt bistånd
mottagning/ekonomi 2013-09-01-2013-12-31
Familj och ungdomssektionen
2. 1,0 socialsekreterare på Fältgruppen med huvuduppgift att arbeta med
individuella kontakter och yttrande. vik. 2013-09-01 – 2014-02-28
______

26 augusti 2013

Dnr:

§ 77
Fråga angående utbildning i datasystem för kvalitetssystem
Förvaltningen är mitt i uppstarten av processen med att upprätta
ett sammanhållet ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
för socialförvaltningens verksamhet, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9. Grunden för dessa föreskrifter är
bestämmelsen i 3 kap. 3 § 3 st. i socialtjänstlagen där det står att
”insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet... Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.” Bestämmelserna är tvingande.
Föreskrifterna från Socialstyrelsen slår fast att den som bedriver
socialtjänst ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för
verksamheten. För detta ändamål har samtliga arbetsledare gått
en studiecirkel under hösten 2012 och våren 2013, och en kvalitetsgrupp med representanter från olika delar av förvaltningen
bildades under våren, för att arbeta fram en plan för genomförandet av kvalitetsarbetet ute i förvaltningen. Arbetet är planerat
att starta ute i arbetsgrupperna i september.
För att kunna hantera och sammanställa alla de processbeskrivningar, aktiviteter och rutiner som detta arbete ska leda fram till,
krävs ett lätthanterligt datorstöd för de som ska sammanställa
materialet. Istället för att köpa in ett datasystem för just detta
ändamål, skulle programmet VisAlfa, som redan finns inom
kommunen, kunna användas. För att lära sig hantera detta datasystem och allt insamlat material behövs dock utbildning.
Karlskronas kommunarkivarie har tillsammans med Växjö
kommun satt ihop ett tredagars utbildningspaket som riktar sig till
dem som ska kartlägga information och processer i sina verksamheter. Kostnaden beräknas till ca 2 000 kr per deltagare. Första
utbildningsdagen är 30 augusti, och sista anmälningsdatum är 23
augusti.
Förvaltningen bedömer att utbildningen är nödvändig för att kunna
få de grundläggande kunskaper som behövs för att skapa ett ledningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete. Bedömning görs
att kansliets utredningssekreterare och planeringssekreterare
samt två representanter ur förvaltningens kvalitetsgrupp behöver
gå utbildningen.
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Socialnämndens beslut
enligt Allmänna utskottets förslag
att godkänna kostnad à 8 000 kr för ovan angiven utbildning.
______
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§ 78
Attestlista
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchef på
delegation av socialnämnden. Socialnämnden ska utse
attestant för nämndens egen verksamhet. Enligt Karlskrona
kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad attestlista som komplement till reglementet.
I attestlistan ska tydligt framgå vem, vilka personer, som är
kopplad till ett visst ansvar. Det ska också tydligt framgå vem
som är ersättare. Dessutom är det reglerat i reglementet att
minst två attester ska finnas för varje händelse. Således ska
framgå av attestlistan vem som utför granskningsattesten. I
den mån en viss person är ansvarig för ett visst projekt eller
aktivitet ska detta tydligt framgå i attestlistan.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna upprättad attestlista
______

18

23 september 2013 1

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23
september 2013
§ 89
§ 90
§ 91

§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96

§ 97
§ 98
§ 99

Budgetuppföljning, delårsbokslut augusti 2013
Motion från Ola Svensson (KD) om beräkning av kostnader
för flyktingmottagande i Karlskrona kommun
Aktuellt anställnings- och utbildningsbehov september/
inom vuxensektionen
samt på familj och ungdomssektionen
Kostnader för utbildning i verksamhetssystemet ISOX
Fråga kring förnyat avtal om konsumentvägledning
Fråga avseende ansökan om föreningsbidrag
Nya rutiner för avvikelse- och lex Sarahrapportering
Utredning av förbättringsområden i syfte att minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till
vård med hög kvalité på hemmaplan
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt
bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Förslag till sammanträdesplan 2014
Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och Kvinnojouren
Frideborg

sid

4

sid 15

sid
sid
sid
sid
sid

17
20
22
25
27

sid 29
sid 32
sid 33
sid 34

23 september 2013 2

Tid och Plats

Måndagen den 23 september kl. 14.30-17.15 Ö Hamngatan 7 B.
Ajournering kl. 15.45-15.55
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)
Ledamöter
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Anna Månsson (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Margareta Rodin (FP)
Sture Nilsson (C)
Tjänstgörande ersättare

Ghaleb Zeaiter (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Mai-Kathe Westberg (M)

Övriga närvarande

Camilla Karlman (SD)
Marie Klang (FP), gick 16.40 § 89-del av § 96
Anette Gladher, t.f. socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnsson, planeringssekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Anna Månsson (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 89-99

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Anna Månsson

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 89
Budgetuppföljning, delårsbokslut augusti 2013
Eva-Britt Norrman redovisade obligatoriska nyckeltal för mätperioden 12.12.01-13.07.31
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 31 augusti 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse är -24,0 mnkr, fördelat
med –24,0 mnkr (-30,0 mnkr om överklagandet avseende
Gyllenstjärna ej går igenom) på individ- och familjeomsorg samt
+-0,0 mnkr avseende ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell planering 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.
De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år
2012. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en
högre nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är
-6,0 mnkr. Det har varit fullt på Karlskrona Behandlingshem under
året. Verksamheten klarar heller inte de intäktskrav som finns.
Prognostiserad budgetavvikelse 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 aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar, beräknas
budgeten överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för närvarande,
är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har
för närvarande 18 placerade (24 i snitt föregående år). Då vi redan
nu ser att familjehems-kontot överskrider budget, -2,2 mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -3,0 mnkr. Detsamma gäller för
verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad avvikelse är
-1,0 mnkr.
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Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetavvikelse
är -2,0 mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag av
återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4
2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal 2
2012, samt i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012,
avseende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa beslut är
överklagade i förvaltningsrätten Om överklagandena inte går igenom
kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet).
Denna post är osäker i nuläget, och är inte medräknad i ovanstående
prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år
fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka nämnvärt jämfört med år 2012. Läget på arbetsmarknaden ser heller inte
ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012. Nämnden ser
att de vidtagna åtgärderna, i form av projekt Rocksam, FINSAM och
framförallt de ”kommunala beredskapsjobben”, gett positiv effekt.
Socialnämnden tog den 25 mars beslut om ytterligare 20+20 nya
”kommunala beredskapsjobb”. Kostnaden för dessa kommer att
belasta kontot för ekonomiskt bistånd. Prognos för verksamheten
bedöms därför i nuläget bli +-0,0 mnkr.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 189,9 mnkr enligt
budgetläge 31 augusti 2013.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31
augusti 2013 uppgår till 140,1 mnkr, och det budgeterade utfallet är
123,3 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -16,8
mnkr.

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 augusti
85,5
mnkr
54,6
mnkr

Budget
31 augusti
68,7
mnkr
54,6
mnkr

Avvikelse
budget-utfall
-16,8
mnkr
+- 0,0
mnkr

Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt följande:
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 Individ- och familjeomsorg
-16,8 Mnkr
Barn och ungdomar:
Antal externa placeringar är 18 st, (år 2012 hade vi i genomsnitt
24 externt placerade). Det är 1 mer jämfört med föregående
månad.
Detta innebär att kontot för HVB barn och unga f n uppvisar en
negativ budgetavvikelse på -7,8 mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse om
ca -2,7 mnkr. Det nya projektet inom Familj- och ungdomssektionen, IHF, som är en åtgärd för att minska de externa placeringarna, har nu övergått från uppstartskede till operativ verksamhet. För närvarande arbetar projektet med 5 ärenden
(budgetmedel om 1,9 mnkr omfördelades enligt socialnämndens
beslut från HVB-kontot till vht 752 för detta projekt). Delårseffekt
förväntas av detta projekt i år. Ungbo uppvisar en mindre negativ
budgetavvikelse -0,1 mnkr, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -0,5mnkr och familjehemskontot uppvisar en negativ
budgetavvikelse om -2,2 mnkr.
Vuxna:
Vi har för närvarande 14 st aktuella externa placeringar, varav 2
LVM-placeringar (år 2012 hade vi i genomsnitt 11 externt placerade).
Det är 2 fler placerade jämfört med föregående månad. Kontot för
HVB vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på -4,5 mnkr.
1,5 mnkr avser finansiering av stödboende, beroendeenhet och
samsjuklighetsboendet Ringö för perioden. 0,4 mnkr hänför sig till
familjehemsplaceringar vuxna.
På Karlskrona behandlingshem var det 17 st inskrivna. Denna
verksamhet uppvisar f n en negativ budgetavvikelse om -0,7
mnkr.
Övrigt: I årets budget är besparingar om totalt ca 6 mnkr utlagda
(förvaltningens egna besparingar).
Reserven (outnyttjad) påverkar resultatet positivt om 0,7 mnkr.
 Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Nämnden har i år fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört
med föregående år. Antalet hushåll, för perioden januari-augusti
ligger på en något högre nivå än utfallet för 2012 (+4 hushåll
jämfört med snitt antal hushåll 2012). I augusti var antalet hushåll
beroende av ekonomiskt bistånd 795. Antalet minskade avseende ungdomar jämfört med juli, från 248 hushåll till 218
hushåll i augusti. Antal vuxna hushåll med bistånd minskade med
50 hushåll, till 577 hushåll i augusti. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 514 kr per hushåll och månad) ligger något
under den genomsnittliga kostnaden för år 2012.
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I augusti var den totala kostnaden för utbetalningar 5,8 mnkr.
Även i år har vi ett tillskott om 4 förstärkningstjänster på
ekonomisektionen, som belastar kontot.
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 2013
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -24,0
mnkr.
Budget
helår 2013
Individ- och
familjeomsorg
Ekonom
iskt
bistånd

108,0 mnkr

Prognos
helår
2013
132,0 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-24,0 mnkr

81,9 mnkr

81,9 mnkr

+-0,0 mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-24,0 Mnkr
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende externa placeringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. 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.
Flertalet är tvångsingripanden jämlikt LVU.
Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1,2 mnkr.
Projektet med en ny evidensbaserad metod, IHF, vars syfte bland
annat är att minska antalet externa HVB-placeringar förväntas ge
halvårseffekt år 2013. Denna är inkluderad i prognostiserad budgetavvikelse. Antalet barn placerade i familjehem har dessutom
ökat de senaste åren. Prognostiserad budgetavvikelse är -3,0
mnkr. Då det under första delen av året varit en hög belastning på
Roslunden och Ungbo beräknas prognostiserad budgetavvikelse
bli -1,0 mnkr.
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 3 mer externt placerade
jämfört med snitt antal placerade föregående år.
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Antalet externt placerade enligt LVM är för närvarande 2 stycken.
Dessa är mycket dyra placeringar.
Vi förväntar oss fortfarande 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 –6,0
mnkr avseende vuxna missbrukare.
Vi nyttjar f n vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till
fullo. Dock har verksamheten höga intäktskrav som man ej klarar.
Prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr.
Övrigt: I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa
avslag av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende
kvartal 2-4 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende kvartal 2 2012, samt i mitten av april beslut avseende
kvartal 3-4 2012, avseende ensamkommande flyktingbarn.
Samtliga dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten. Om
överklagandena inte går igenom kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är i nuläget
osäker, och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Förvaltningen förväntas inte heller fullt ut klara de besparingar som
är utlagda i årets budget, framförallt gäller detta utlagda ökade
intäktskrav, men även utlagda effektiviseringskrav gällande bland
annat IT. Prognostiserad budgetavvikelse -2,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Budgetramen för år 2013 är 24,6 mnkr högre än 2012.
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på
drygt 6,2 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en
tolvmånaders period ligger nu utbetalningarna på en lägre nivå än
föregående år. Läget är just nu svår prognostiserat och avhängigt ett
antal faktorer som kan komma att påverka utfallet i år. Läget på
arbetsmarknaden ser inte ut att förändras och förbättras i år jämfört
med 2012. Under första halvåret och fortsättningsvis under
resterande del av året avslutas även personer omfattandes av
etableringsreformen. De kan komma att behöva kompletteringsstöd i
form av ekonomiskt bistånd. De vidtagna åtgärderna under senare
delen av 2011 och under 2012, i form av framförallt ”kommunala
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett viss
positiv effekt. Just nu har vi en utveckling liknande den år 2011 och
2012.
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I mars tog socialnämnden beslut om ytterligare ”kommunala beredskapsjobb”, kostnaden för dessa ska belasta kontot för ekonomiskt
bistånd. Från 1 juli 2013 kom ny lagstiftning, ”jobbstimulans”. Denna
beräknas få viss negativ effekt.
Det finns dock inget just nu som pekar på att trenden ska öka
avseende utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I nuläget prognostiserar vi därför ingen budgetavvikelse.
Åtgärdsplan
Socialnämnden tog år 2011 beslut om besparingar om totalt ca 6,0
mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.
Förvaltningen fick i april 2013 i uppdrag att föreslå åtgärder för att nå
en budget i balans för år 2013. Förvaltningens förslag om besparingar
på totalt ca 18,6 mnkr avslogs vid nämndens möte i maj. Förvaltningen
fick därefter ett nytt uppdrag att konsekvensbeskriva besparingar om
totalt 7 tjänster samt spara bort konsumentvägledning. På socialnämndens arbetsutskott i juni beslutades att detta ärende skulle utgå,
och förvaltningen uppdrogs istället att till socialnämndens möte i juni
göra en mindre utredning kring möjliga förbättringsområden för att
förbättra verksamheten inom socialförvaltningen.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 juni att förvaltningen vidare skulle utreda de identifierade förbättringsområdena,
samt göra en fördjupad översyn av hela förvaltningens organisation.
Socialnämnden beslöt vidare att konsekvensbeskrivningar skall göras
till socialnämnden innan tjänstetillsättningar sker samt att förvaltningen
inte bokar upp nya kurser/konferenser samt handledning i höst.
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.
Individ- och familjeomsorg:
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar ökat
ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder.
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under 2012
en särskild åtgärdsgrupp (HVB-grupp) 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 åstadkomma
skräddarsydda lösningar på individnivå, inom ramen för de resurser
förvaltningen har och lagstiftningen medger.
Från och med i år kommer familj- och ungdomssektionen också att
arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling.
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Målet med denna be-handling är bland annat att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familjefunktioner så att barn och
ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet. Ett annat syfte är
att minska antalet externa HVB-placeringar med lägre kostnader som
följd. Detta projekt drivs inom befintlig ram under åren 2013-2014.
Projektet förväntas få delårseffekt år 2013.
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. Under hösten 2012 ökade dessutom antalet
LVM-placeringar vuxna missbrukare kraftigt med ökade vårdkostnader
som följd. Stora ansträngningar pågår för att möta 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/vuxna.
Fokus nu ligger dock på nämndens uppdrag till förvaltningen att ta
fram förbättringsområden i syfte att bland annat minska kostnaderna
för de externa placeringarna avseende barn/unga och vuxna.
Denna utredning presenterades vid Socialnämndens arbetsutskott 9
september samt vid kommande nämndssammanträde 23 september.
Ekonomiskt bistånd:
Det pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med bl a utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i bristyrken.
Beslut har fattats i KF (26 april 2012, KS2012.108.344 § 55) att
godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 socialsekreterare, under perioden 2013-01-01—2014-03-31, för att aktivt
kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer
som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshusmetoden”. Arbetet är nu i
full gång.
Socialnämnden beslöt om ytterligare 20+20 ”kommunala beredskapsarbeten” den 25 mars 2013. Förslaget avser aktiva åtgärder
riktat till arbetslösa bidragstagare i kommunen.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 100 tkr. Redovisade
investeringar t o m augusti uppgår till 0 tkr. Prognos 2013: Nämnden
prognostiseras använda hela ramen innan årsskiftet i samband med att de
nya lokalerna på Ekliden färdigställs.
Budget
Utfall januariinvesteringar augusti 2013
2013
100 tkr
0 tkr

Prognos 2013

Avvikelse budgetprognos

100 tkr

+-0
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Måluppfyllelserapportering per 2013-08-31
Fokusområde: Ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona
Mål
Andelen invånare i Karlskrona
kommun som är beroende av
ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen ska minska

Nämnd
Socialnämnden

Måluppfyllelse
Målet är inte uppfyllt.
Jämfört med senaste mättillfället per
2013-04-30 har andelen ökat från 3,76
% till 4,49 % per 2013-08-31.

Sociala
Fokusområde: Trygga Karlskrona
Stöd och omsorg
Mål
95 procent av de personer som
uppbär ekonomiskt bistånd ska
komma i arbete, praktik, studier
eller annan åtgärd.

Nämnd
Socialnämnden

Måluppfyllelse
Målet är inte uppfyllt.
De som söker och bedöms vara
berättigade till ekonomiskt bistånd
tillhör till stor del den grupp som är
arbetslös och saknar eller har låg
ersättning. Denna grupp har under
senare år ökat. I augusti månad
tillhörde 683 personer av totalt 1122
denna grupp. Planering för att komma i
jobb studier eller annan åtgärd görs
i gruppen unga under 25 med alla. I
gruppen över 25 år görs satsningar på
att effektivisera planeringsarbetet. 20
personer har under perioden erbjudits
arbete i kommunal regi i särskild
satsning. Arbetsförmedlingen har
särskilt ansvar för åtgärder till denna
grupp och alla som kan ska stå till
arbetsmarknadens förfogande genom
att vara anmälda till arbetsförmedlingen
och de erbjudanden om aktiva åtgärder
som kan beviljas där. Gruppen med
personer med rehabbehov erbjuds
insatser i egen regi i samverkan med
arbetsförmedling, försäkringskassa i
olika satsningar som finsamprojekt,
Rocksam, KRAMI, resurshusmodellen
etc. Arbetet med individuell planering är
ett utvecklingsområde som prioriteras
inom Vuxensektionens funktion
ekonomiskt bistånd.
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Mål
Antalet personer som uppbär
ekonomiskt bistånd skall minska.

Nämnd
Socialnämnden

Måluppfyllelse
Målet är inte uppfyllt.
Jämfört med samma period föregående
år har antalet personer som uppbär
ekonomiskt bistånd ökat från 2 832 per
2012-08-31 till 2 858 per 2013-08-31.

Mer än 95 procent av barn och
ungdomar som får en insats av
socialtjänsten i Karlskrona
kommun ska erhålla hjälpen inom
kommunens geografiska område.

Socialnämnden

Målet är inte uppfyllt.
Under januari till augusti 2013 fick 464
barn och unga en insats och 94 % av
insatserna var inom kommunen. Totalt
var det 553 barn under 2012.
Förvaltningen prioriterar 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.

Mer än 90 % av vuxna personer
med missbruksproblem som får
sin insats av socialtjänsten i
Karlskrona kommun ska erhålla
hjälp inom kommunens
geografiska område.

Socialnämnden

Samtliga personer som fått ett
beslut om beviljad insats ska få
sitt beslut verkställt senast tre
månader från beslutsdatum.

Äldrenämnden

Målet är inte uppfyllt.
Under januari till augusti 2013 fick 241
vuxna med missbruksproblem en insats
och 85 % av insatserna var inom
kommunen. Totalt 306 vuxna under
2012. Under 2012 hade vi en större
andel placerade enligt LVM; tvångsingripanden jämlikt LVM ökade från 1
057 (2011-12-31) till 1 362 (2012-1231) vårddygn. HVB-placeringar av
vuxna missbrukare med tvång är
mycket dyra, de kräver externa
placeringar. Andelen placeringar jämlikt
LVM har minskat jämfört med senaste
mättillfället per 2013-04-30.
Socialnämnden: Målet är inte uppfyllt.
Per 2013-06-30 rapporterades 4
ärenden till IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) som ej verkställda inom
tre månader. Ett av ärendena har
verkställts sedan dess. I övriga ärenden
handlar det om svårigheter att hitta
lämpligt familjehem/kontaktfamilj som
kan tillgodose barnens behov.

Socialnämnden
Handikappnämnden
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Fokusområde: Ambassadörerna som lyfter Karlskrona
Hållbart ledarskap, service och kvalitet
Mål
Lönesättningen inom de
Alla nämnder
kommunala verksamheterna ska
vara jämställd.

Måluppfyllelse
Socialnämnden: detta mål följs upp
på central nivå.

Frisknärvaron ska öka.

Socialnämnden: Målet uppfyllt.
Frisknärvaron har ökat.

Mål
Sjukskrivningarna ska fortsätta
minska.

Alla nämnder

Alla nämnder

Måluppfyllelse
Socialnämnden: Målet ej uppfyllt.
Sjukfrånvaron ökar vid mätning per
2013-07-31. Förvaltningen har
emellertid påbörjat ett arbete i
samarbete med Kommunhälsan där
medarbetarnas hälsa står i fokus.

Önskad sysselsättningsgrad ska Alla nämnder
införas i all vår verksamhet. Alla
som har en fast anställning i
Karlskrona kommun och önskar
att jobba heltid ska bli erbjuden
en heltidsanställning.

Socialnämnden: Målet är uppfyllt.
Alla medarbetare i förvaltningen har
heltidsanställningar. I de fall någon
har en deltidsanställning rör det sig
om omregleringar pga.
sjukersättning.

Antalet timavlönade i Karlskrona Alla nämnder
kommun ska minska.

Socialnämnden: Målet uppfyllt.
Antalet timavlönade har minskat i
förvaltningen vid mätningen som
gjordes 2013-07-31.

Den genomsnittliga
sjukfrånvaron för Karlskrona
kommun ska fortsätta minska.
Långsiktigt mål ska vara 4 %.

Socialnämnden: Uppgiften går inte
att få fram ur personalstatistiken,
utan denna uppgift tas fram från
centralt håll en gång per år.

Alla nämnder
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Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 31 december.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårssamt årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2013-08-26 upprättad budgetuppföljning
med prognos per 31 juli 2013, som utvisade en budgetavvikelse om
-16,7 Mnkr.
Yrkande
Ingrid Hermansson föreslår att budgetuppföljning, delårsbokslut för
augusti 2013 även översänds till kommun revisionen.
Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslaget.
Socialnämndens beslut
1. att
2. att

3. att

4. att

5. att
______

godkänna delårsrapporten med prognos per den 31 augusti
2013.
socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att nå en budget i
balans
översända budgetuppföljningen per den 31 augusti till
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i
balans i dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det
lagstadgade uppdrag nämnden har att utföra
till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för verksamheten
budgetuppföljning, delårsbokslut för augusti 2013 även
översänds till kommun revisionen
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Dnr: 2012.008.700

§ 90
Motion från Ola Svensson (SD) om beräkning av kostnader
för flyktingmottagande i Karlskrona kommun
Saken
I motionen yrkar Ola Svensson att en beräkning görs för
Karlskrona kommun för tiden 2007-2011, kring hur kostnaden för
ekonomiskt bistånd till nyanlända som inte kunnat försörja sig
själva efter avslutad introduktion varit, då en liknande undersökning gjorts i Växjö kommun. Ola Svensson yrkar även att det ska
utredas vilka åtgärder som är nödvändiga för att uppnå en god
ekonomisk hushållning i kommunen, utifrån den första frågan.
Resonemang
I socialnämndens budgetuppföljningar sorteras inte mottagarna av
det ekonomiska biståndet ut i olika grupper. En motsvarande
manuell utsortering av kostnaderna för flyktingmottagandet i
Karlskrona skulle därför innebära en mycket tidskrävande
process, eftersom det skulle kräva att man gick igenom samtliga
utbetalningar under tidsperioden.
Däremot skickas automatiskt genererade rapporter till Socialstyrelsen från socialförvaltningens verksamhetssystem, som avser
utbetalt ekonomiskt bistånd. I denna information finns ett flertal
klassificeringskoder som fylls i när ett ärende initieras, bl a för om
den som uppbär ekonomiskt bistånd är flykting, familjesituationen,
o s v. Socialförvaltningen har inte möjlighet att bearbeta denna
statistik själv, det görs istället av Socialstyrelsen och statistiken finns
tillgänglig för var och en att ta del av, via Socialstyrelsens hemsida,
på
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbistand.
Som all automatiskt genererad statistik finns dock flera felkällor
som bör tas i beaktande när man bedömer den information man
får fram.
Det flyktingmottagande som görs i Karlskrona kommun har
kommunfullmäktige med stor majoritet beslutat om. Därigenom får
flyktingmottagandets budgetpåverkan anses redan bedömd som
rimlig av fullmäktige.
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Kostnaderna för utbetalning av det ekonomiska biståndet är i
balans enligt budgetavstämning 130731. Den ekonomiska
hushållningen framöver i kommunen, hanteras i den pågående
budgetprocessen.
Förvaltningens yttrande
Att manuellt ta fram de uppgifter som efterfrågas skulle innebära
en mycket tidskrävande process. Automatiskt genererade uppgifter av liknande art som de som efterfrågas finns, om än med
viss osäkerhetsmarginal, att hämta för var och en på Socialstyrelsens hemsida. Förvaltningen bedömer därför att socialnämnden bör rekommendera kommunstyrelsen att motionen ska
avslås i det hänseendet.
Vad gäller den ekonomiska hushållningen bedöms den vara en
politisk fråga, som hanteras i den pågående budgetprocessen,
varför förvaltningen bedömer att socialnämnden bör rekommendera kommunstyrelsen att motionen ska avslås även i det
hänseendet.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås
______
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§ 91
Aktuellt anställnings- och utbildningsbehov september/ inom
vuxensektionen
1. 1,0 koordinator Rocksam, vikariat omgående och tom
2013-12-31
2. 1,0 bidragsanställning/nystartsjobb med administrativa arbetsuppgifter funktionen ekonomiskt bistånd mottagning/nyanlända
2013-10-01-2013-12-31
3. Grundkurs för dödsboanmälare
4. Utbildningsdag med anledning av förändrad lagstiftning.
Anledning till nyrekrytering;
1. Rocksam har fyra medarbetare vilka samtliga arbetar deltid i
projektet. Detta möjliggör att ytterligare en medarbetare kan
rekryteras under resten av 2013. Hela lönekostnaden
finansieras via samordningsförbundet i Blekinge, Finsam enligt
fastslagen budget för 2013.
2. Vuxensektionen har ett avtal med AF avseende en anställd
med
nystartsjobb under perioden 2013-03-012013-09-30. Denna
anställning föreslås bli förlängd
året ut då det finns arbetsuppgifter som inte annars
kan utföras. Dessa uppgifter avser
administrativa arbetsuppgifter i arkiv som till delar härrör sig
från tidigare organisation med flyktingintroduktion.
3. En ny medarbetare ska ”skolas in” i arbetet med dödsboanmälan. Utbildning krävs för att kunna sköta denna
grannlaga arbetsuppgift på ett tillfredsställande sätt.
Utbildningen kostar 3100 kr och arrangeras av SKL. Resa och
övernattning tillkommer.
4. Endagsutbildning för att få fördjupad kunskap om den
förändrade lagstiftning som berör funktionen ekonomiskt
bistånd. Tre 1:e socialsekreterare bedöms behöva få denna
utbildning för att sen föra kunskapen vidare till respektive
arbetsgrupp. Utbildningsdagen kostar 2000 kr per deltagare.
Utbildningen ges i Malmö och resan görs med kommunens bil.
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Konsekvensbeskrivning;
Det finns utrymme i projektbudgeten för Rocksam att anställa ytterligare en koordinator resterande delen av 2013. Om detta inte görs
kan inte SF hämta fakturera samordningsförbundet enligt
fastslagen budget för 2013.
Konsekvens avseende bidragsanställning är att tänkta arbetsuppgifter inte blir utförda samt konsekvenser för den anställde som i
nuläget saknar anställning.
Utbildningarna är nödvändiga att genomföra för att kunna utföra ett
rättssäkert arbete inom myndigheten.
Ajournering mellan kl. 15.45-15.55
Yrkande
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till nr 1-3 samt yrkar ändring av
nr 4 enligt följande: en 1:e socialsekreterare åker på utbildningsdagen med anledning av förändrad lagstiftning
Björn Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslagen nr 13. Därefter ställde hon proposition på ändringsyrkande av nr 4 mot
Björn Olssons bifalls yrkande och fann ändringsyrkandet antaget.
Omröstning
Omröstning begärdes: Följande omröstningsproposition godkändes: Den som stöder Ingrid Hermanssons yrkande röstar ja.
Den som stöder Björn Olssons yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Ingrid Hermanssons förslag och 6 nej-röster för
Björn Olssons förslag beslutar socialnämnden bifalla Björn Olssons
förslag.
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Margareta Rodin (FP), Sture
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid Hermansson (C)
Nej-röstade: Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), Bengt-Göran
Koffed (S), Pernilla Cederholm (SD), Ghaleb Zeaiter (S) samt Hind
Abdul-Wahab (S)
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Socialnämnden beslutade således
1. 1,0 koordinator Rocksam, vikariat omgående och tom
2013-12-31
2. 1,0 bidragsanställning/nystartsjobb med administrativa arbetsuppgifter funktionen ekonomiskt bistånd mottagning/nyanlända
2013-10-01-2013-12-31
3. Grundkurs för dödsboanmälare
4. En utbildningsdag för tre st 1:e socialsekreterare med
anledning av förändrad lagstiftning.
_________
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§ 92
Kostnader för utbildning i verksamhetssystemet ISOX.
Undertecknad IT samordnare och några av mina medarbetare har
de senaste 15 åren varit på årliga användarträffar angående vårt
verksamhetssystem. (ISOX)
Under dessa träffar går vi noga igenom de senaste uppdateringarna samt ny viktig information från socialstyrelsen som kan påverka vårt verksamhetssystem (ISOX) och vårt sätt att arbeta i
systemet. Samtidigt träffar vi många andra medarbetare från olika
kommuner som har samma verksamhetssystem (d.v.s. ISOX) och
får möjlighet att diskutera hur vi på olika sätt kan nå optimal
användning i systemet.
I den kommande träffen ska vi titta på ett program som heter
Sambruk, programmet ger möjlighet till att koppla in olika
myndighetssystem till vårt verksamhetssystem ISOX. Genom
Sambruk kan vi i ISOX få tillgång till CSN, FK och skatteverkets
datasystem. Det senaste året har det varit ett önskemål från vår
sida att våra medarbetare på ett smidigare och snabbare ska
kunna få fram beslutsunderlag. Programmet Sambruk skulle också
innebära att våra klienter snabbare skulle kunna få ett korrekt
beslut. Vi kommer också att diskutera ”jobbstimulans”, vi har redan
gjort lite ändringar i ISOX angående detta, men vi kommer att få
mer information om hanteringen.
Dessa utbildningsdagar/användarträffar har alltid varit uppskattat
av de medarbetare som varit med. I början var vi över 10 till 15
personer med olika befattningar som deltog i utbildningsdagarna
men vi har också genom åren påverkats av den ekonomiska
situationen och besparingarna vilket har minskat grupperna till 5-6
personer,
Det här året äger träffen rum Mjölby, normalt brukar det bli
Hässleholm. För Karlskronas del är det också ”jubileum” i år, det är
nämligen exakt 15 år sedan vi skrev avtal med Nectar AB som
levererar vårt system ISOX.
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Deltagandet i användarträffen detta år fr om 16 okt till 17 okt kostar
2 100 kronor person inklusive boende. Då vi har planerat att åka 6
personer blir kostnaden som helhet 12 600 kronor.
Förvaltningens förslag till beslut
att godkänna kostnaden á 12 600 kronor för ovan angiven
utbildning.
Ajournering mellan kl. 15.45-15.55
Yrkande
Ingrid Hermansson (C) yrkar ändring på förvaltningens förslag
angående antal deltagare på användarträffen, yrkar att 1 person deltar.
Björn Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på Ingrid Hermansson ändringsyrkande
och Björn Olssons bifalls yrkande och fann Ingrid Hermanssons
ändringsyrkande antaget.
Omröstning
Omröstning begärdes: Följande omröstningsproposition
godkändes: Den som stöder Ingrid Hermanssons yrkande röstar ja.
Den som stöder Björn Olssons yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Ingrid Hermanssons förslag och 6 nej-röster för
Björn Olssons förslag beslutar socialnämnden bifalla Björn Olssons
förslag.
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Margareta Rodin (FP), Sture
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid Hermansson (C)
Nej-röstade: Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), Bengt-Göran
Koffed (S), Pernilla Cederholm (SD), Ghaleb Zeaiter (S) samt Hind
Abdul-Wahab (S)
Socialnämnden beslutade således
att godkänna kostnaden á 12 600 kronor för ovan angiven utbildning.
______
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Dnr: 2008.180.150

§ 93
Fråga kring förnyat avtal om konsumentvägledning
Jesper Björnson redovisade upprättad skrivelse daterad den 4
september 2013.
Karlskrona kommuns avtal med ’Konsument södra Småland’
KSS löper ut vid årsskiftet. Inför den kommande, nya avtalsperioden har KSS presenterat ett upplägg för sina deltagarkommuner som inne-bär att man vill utöka verksamheten och
höja ambitionsnivån, vilket i så fall skulle innebära en ökad
kostnad för de deltagande kommunerna. På ett medlemsmöte i
slutet av maj diskuterades frågor kring vilken ambitionsnivå
KSS ska ha i framtiden, att priset som deltagarna betalar idag
inte täcker de faktiska kostnaderna för Ljungby kommun och att
arbetsbelastningen för konsumentrådgivarna är hög. På mötet
deltog representanter från 5 av de ingående kommunerna.
Samtliga närvarande påpekade att en större ökning av
ambitionsnivån inte var aktuell för tillfället med tanke på det
ekonomiska läget i medlemskommunerna. Däremot ansåg man
att Ljungby kommuns kostnader ska täckas i större utsträckning
än idag och att gemensam finansiering av två heltidstjänster är
önskvärt (i dagsläget består KSS av 1,9 tjänster). Vidare
diskuterades rimlighetsnivå och fördelning av kostnaderna för
kommunerna samt möjligheten till ett grundpris för deltagande i
KSS.
Nytt avtal ska träda i kraft från och med 2014-01-01. Avtalet
kommer att utformas så att kommunerna förbinder sig att delta i
3 år. Ambitionen är att avtalet ska skrivas i två delar, så att de
tre åren fördelas 1+2 år, eftersom KSS under 2014 vill undersöka möjligheten att genomföra ambitionshöjningarna, och
därefter återkomma med förslag inför de två sista åren med
förslag på hur detta skulle kunna göras, ev. med EU-medel.
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För att kunna utforma avtalen inför den nya perioden behöver
KSS besked från sina medlemskommuner kring hur inställningen till fortsatt medverkan ser ut.
Bedömning
Konsumentrådgivning bedöms vara en god samhällsservice till
medborgarna för att försöka förebygga ekonomisk skada både
för den enskilda kommunmedborgaren och i förlängningen
samhället. Några skäl att ifrågasätta kvaliteten på tjänsterna vi
genom samverkan köper av KSS har inte framkommit. Ett fortsatt samarbete inom ramen för KSS, skulle innebära en ökad
kostnad för socialnämndens budget med knappt 60.000 kr per
år, till totalkostnaden 265 000 kr per år.
Socialnämndens nuvarande ekonomiska läge har lett till att
vikariat inte kunnat tillsättas under hösten. Förvaltningen bedömer därför att det i nuläget inte är försvarbart att förorda en
allmänt riktad konsumentrådgivning, dessutom till högre kostnad än tidigare, före verksamhet som är riktad gentemot personer som på olika sätt behöver socialnämndens stöd.
Personer som behöver hjälp om man ingått ofördelaktiga avtal
kan alltjämt erbjudas stöd av kommunens budget- och skuldrådgivning.
Förvaltningens förslag till beslut
att inte förnya samarbetsavtalet med KSS
Yrkande
Björn Olsson (S) yrkar att ärendet bordläggs
Proposition
Ordförande ställde proposition på om ärendet skulle avgöras
idag eller bordläggas och fann att ärendet skulle avgöras idag.
Yrkande
Björn Olsson (S) yrkar ändring enligt följande: förvaltningen får i
uppdrag att teckna nytt avtal men KSS under 1 år istället för 3
år.
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Proposition
Ordförande ställde proposition på Björn Olssons ändringsyrkande och Ingrid Hermanssons yrkande och fann Ingrid
Hermanssons yrkande antaget.
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Omröstning
Omröstning begärdes: Följande omröstningsproposition
godkändes: Den som stöder Ingrid Hermanssons yrkande röstar ja.
Den som stöder Björn Olssons yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Ingrid Hermanssons förslag och 6 nej-röster för
Björn Olssons förslag beslutar socialnämnden bifalla Björn Olssons
förslag.
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Margareta Rodin (FP), Sture
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid Hermansson (C)
Nej-röstade: Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), Bengt-Göran
Koffed (S), Pernilla Cederholm (SD), Ghaleb Zeaiter (S) samt Hind
Abdul-Wahab (S)
Socialnämnden beslutade således
att förvaltningen får i uppdrag att teckna nytt avtal med KSS under
1 år istället för 3 år.
______
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Dnr: 2013.153.753

§ 94
Fråga avseende ansökan om föreningsbidrag
Föreningen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
har 130703 ansökt om 1 062 kr i ekonomiskt bidrag för sin verksamhet höst/vinter 2013. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomiska handlingar finns bilagda.
Föreningen
RSMH är en kamratförening som riktar sig till människor som har
haft eller fortfarande har, en period av psykisk ohälsa.
Verksamheten syftar till att på en medmänsklig nivå bedriva
kamratstöd till medlemmarna, för att på det sättet öppna upp
människan och förhindra återfall till psykisk ohälsa. Föreningen i
Karlskrona är en av 21 lokalföreningar, under det nationella
förbundet. Föreningen har i dagsläget 28 medlemmar, vilket är
nästan en fördubbling jämfört med för några år sedan.
Under 2012 var det många av medlemmarna som utnyttjade
”Träffpunktens” fritidskatalog och deltog i deras arrangemang.
Träffpunkten är ett allaktivitetshus som drivs av handikappförvaltningen, i syfte att bidra till en meningsfull fritid för personer inom
handikappförvaltningens ansvarsområde.
RSMH arrangerade därutöver själva 2 grillkvällar, en utflykt och
en bingokväll under 2012. Under 2012 avslutade RSMH ett
engagemang, där man hjälpte till att hålla Träffpunkten öppen
under söndagar. Anledningen till att detta avslutades var enligt
Jörgen Aronsson på handikappförvaltningen, främst att handikappförvaltningens psykteam inte längre kunde stötta upp med
besök under öppethållandet av lokalen, och att RSMH då inte
kände att man kunde driva öppethållandet utan detta extra stöd.
Under 2013 vill man fortsätta arrangera grillkvällar och utflykter,
och stimulera till deltagande i Träffpunktens aktiviteter.
Föreningens ekonomi
Föreningen fick under 2012 bidrag till sin verksamhet från
landstinget Blekinge och Handikappförvaltningen. Efter att
RSMH dragit sig ur sitt engagemang med öppethållandet av
Träffpunkten, får man inte längre något bidrag från Handikappförvaltningen.
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Samtidigt har medlemsantalet ökat, varför föreningen nu ansöker
om bidrag från socialnämnden för att kunna genomföra arrangemang för sina medlemmar.
Föreningens budget för 2013 omfattar utgifter på 16 600 kr.
Bidrag från landstinget Blekinge uppgår till 6 000 kr, och medlemsavgifterna beräknas till 2 000 kr. Föreningen hade banktillgångar på 7 395 kr per 2013-06-26. Vid årsmötet 2013 föreslog föreningens revisor årsmötet att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret, då ekonomin
hanterats på ett korrekt sätt.
Bedömning
RSMH har inkommit med samtliga handlingar som krävs för att
socialnämnden ska handlägga en ansökan om föreningsbidrag.
Att RSMH Karlskrona bedriver en meningsfull verksamhet finner
utredaren ingen anledning att betvivla. Utifrån hur verksamheten
beskrivs i ansökan, med stort deltagande i Träffpunktens
aktiviteter och arrangemang, görs däremot bedömningen att den
sorts verksamhet som föreningen bedriver rimligen inte hör
hemma under socialförvaltningens ansvarsområde, utan snarare
handikappförvaltningens. Att förebygga och stötta vid psykisk
ohälsa är inte primärt ett ansvar för socialförvaltningen.
Även om beloppet RSMH söker är blygsamt, och på kronan motsvarar den summa som finns kvar på socialnämndens konto för
föreningsbidrag, finner utredaren att ansökan bör avslås, då
föreningens verksamhet inte sammanfaller med socialnämndens
ansvarsområde.
Socialnämndens beslut
att avslå RSMH:s ansökan om föreningsbidrag.
______
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Dnr: 2011.182.700

§ 95
Nya rutiner för avvikelse- och lex Sarahrapportering
Den 1 juli 2011 trädde bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen i kraft. Utifrån det kunskapsunderlag som fanns då beslutade socialnämnden om riktlinjer och rutiner för hur bestämmelserna skulle hanteras inom nämndens verksamhet.
Lex Sarah innebär för socialnämnden kortfattat att alla inom
socialtjänstens verksamhetsområde har skyldighet att rapportera
händelser och incidenter inom verksamheten som inneburit missförhållanden, eller allvarliga risker för missförhållanden, för våra
brukare. Socialnämnden ska ha rutiner för hur sådana händelser
hanteras och säkerställa att de inte upprepas.
I maj 2013 utkom Socialstyrelsen med en handbok på området,
som givit svar på många av de frågor som uppstått runtom i
landet sedan bestämmelserna trädde i kraft 2011. Utifrån den
nya handboken och de resonemang som förs i den har förvaltningen funnit skäl att förslå socialnämnden att revidera riktlinjerna och rutinerna. Förslagen bifogas i sin helhet.
Som nämnts är lex Sarah de bestämmelser som gäller vid
missförhållande eller allvarliga risker för missförhållande.
Självfallet kan även mindre allvarliga avvikelser från hur vår
verksamhet är tänkt att fungera inträffa, och dessutom, rimligen, i
större omfattning än händelser som omfattas av bestämmelserna
i lex Sarah.
Socialnämnden ska ha rutiner även för hur dessa avvikelser
hanteras enligt bestämmelser i både SoL och SOSFS 2011:9 om
systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom lex Sarah och avvikelser
är två kvalitetsrutiner som båda träder i kraft när verksamheten
inte fungerat som det är tänkt, går det inte att revidera en rutin
utan att samtidigt se över hur man hanterar den andra frågan.
Därför föreligger även ett förslag till rutin för hur avvikelser ska
hanteras.
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Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens förslag till nya lex Sarah rutiner, samt
att anta förvaltningens förslag till avvikelserutin.
______
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Dnr: 013.096.042

§ 96
Utredning av förbättringsområden i syfte att minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till vård
med hög kvalité på hemmaplan
Analys och bedömning
Läget i socialförvaltningen är allvarligt och rör sig i en oroande riktning. Det är högt tryck på våra verksamheter samtidigt som kraven
är stora på att kostnaderna ska minska. I dagsläget har vi ett prognostiserat underskott på 24 mkr för 2013. Uppdraget är att vi ska
ha en budget i balans 2013, vilket är orealistiskt och omöjligt. Det
är en ekvation som inte går ihop. Besparingsuppdraget som
förvaltningen har är orealistiskt tidsatt, då en budget i balans inte
är möjlig att nå under 2013. Den enda besparing som kan ge
genomgående större effekter rör personalnedskärningar och kan
tidigast realiseras under 2014. För att spara, som det i dagsläget
handlar om, 24 mkr behöver förvaltningen ta bort motsvarande 47
tjänster, vilket är drygt en fjärdedel av förvaltningens anställda.
Förvaltningen har inte möjlighet att spara på något annat än
personal. Om man skulle realisera ett sådant förslag, vilket
dåvarande socialchef föreslog i maj månad, skulle det innebära att
all verksamhet som inte är skarp myndighetsutövning skulle få
läggas ner (Roslunden, Familjestöd, Fältgruppen, Ungbo,
Karlskrona behandlingshem, Öppenvården för vuxna missbrukare,
Rosenbom och Kvinnoboendet Vilja).
Konsekvenserna av detta skulle bli köp av dyra institutionsplaceringar och köp av dyr öppenvård av annan huvudman som
skulle få kostnaderna att skjuta i höjden och på så sätt omintetgöra den besparing som nedläggning av verksamheterna skulle
ge. En sådan nedläggning av socialtjänsten skulle inte heller vara
med lagstiftningen förenlig. Inte heller skulle de politiska målen
vara möjliga att uppnå, utan behöva revideras och skrivas om i
som helhet. Om man istället skulle välja att realisera förslaget om
mindre personalneddragningar som lades fram av femklövern på
en mindre resursminskning omfattande 7 tjänster, cirka 3,5 mkr
betyder även detta förslag att den politiska ledningen behöver
fatta beslut om ambitionssänkningar och nya politiska mål för
verksamheten. Förvaltningens bedömning är att kraftiga
ambitionssänkningar är enda vägen att gå för att klara av
besparingar.
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Socialförvaltningens prognostiserade budgetunderskott på 24 mkr
för 2013 visar med all tydlighet att förvaltningen inte klarar av sitt
uppdrag inom befintliga ekonomiska ramar. Förvaltningen har
under flera års tid haft en underfinansierad verksamhet. I
nuvarande budget medgavs förvaltningen en utökad kostnadsram
för det ekonomiska biståndet som numera är nivå med de faktiska
kostnaderna för detta. Däremot har budgeten för de externa
placeringarna legat kvar på samma låga nivå i flera års tid,
samtidigt som kostnaderna för denna insats har ökat. Kostnaderna
för insatser på hemmaplan har legat på samma nivå under flera år
vilket också gjort att man inte har haft ekonomiska möjligheter att
utöka satsningarna på hemmaplan.
Förvaltningens bedömning med bakgrund av ovanstående är att
förvaltningen inte klarar av att bedriva befintlig verksamhet i
enlighet med gällande lagstiftning och politiska mål med
nuvarande budget.
Det har under lång tid varit uppenbart i budgetuppföljningar och
bokslut att kostnaderna för externa placeringar är underbudgeterade och har så varit under flera års tid. I första hand behöver förvaltningen fortsatt få en budget som medger täckning för kostnader för det ekonomiska biståndet som har medgetts i nuvarande
budget och också en ökad budget för externa placeringar för att
täcka de utgifter som är förbundna med denna insats som inte
visar några tecken på att avta i omfattning, utan snarare tvärtom
kan öka något ytterligare, vilket varit trenden de senaste åren
såväl lokalt som nationellt. Vidare behöver förvaltningen få en
ökad budget för öppenvård såväl för Familj och Ungdomssektionen som för Vuxensektionen i syfte att satsa på de i utredningen föreslagna förbättringsåtgärderna i syfte att på sikt sänka
kostnaderna för de externa placeringarna.
Det är nödvändigt att kommunens politiska ledning behöver ge
frågan om utveckling av social välfärd i Karlskrona tidsmässigt och
ekonomiskt utrymme. Förvaltningen behöver ekonomiska resurser
för att bedriva den verksamhet vi har idag och för att fortsätta
utveckla verksamheten i enlighet med vårt uppdrag, politiska mål
och lagens intentioner.
Med utgångspunkt från förvaltningens utredning krävs en politisk
viljeinriktning för verksamheten och till den en relevant, långsiktig
resurssättning för att skapa en socialtjänst för framtiden. Någon
annan fungerande väg att gå kan inte förvaltningen för dagen se.
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Socialnämndens beslut
1. att nämnden har tagit del av ovanstående utredning av
förbättringsområden,
2. att förvaltningen under hösten fortsatt utreder hela
förvaltningens organisation och återkommer med
redovisning av detta i januari 2014,
3. att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med begäran om extra ekonomiska resurser för
att genomföra de föreslagna förbättringsåtgärderna på
hemmaplan i syfte att på sikt minska kostnaderna för de
externa placeringarna av unga och vuxna,
4. att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med begäran om ökade ekonomiska resurser för
att klara hela verksamhetens uppdrag i enlighet med
gällande lagstiftning och politiska mål, då det är omöjligt
med nuvarande ekonomiska förutsättningar.
______
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Dnr:2013.181.750

§ 97
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt
bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Ekonomiskt bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen.
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och
avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna.
Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläder
och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt
dagstidning, telefon och tv-avgift, dels av skäliga kostnader för
boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. När det gäller
normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom
riksnormen.
Huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den enskilde så att han
eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde
under vissa förutsättningar och efter en individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp med försörjningen.
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning av
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
kompletterar främst Socialstyrelsens författningssamling med
lagtexter och allmänna råd samt dokumentet Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handläggning.
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar ska ses som ett
arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare inom
funktionen ekonomiskt bistånd, Socialförvaltningens vuxensektion. Efter översyn av gällande riktlinjer föreslås förändringar
och tillägg avseende 2013 och 2014.
Socialnämndens beslut
att godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i
Karlskrona kommun avseende 2013-2014
______
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§ 98
Förslag till sammanträdesplan 2014
Socialnämnden har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för socialnämndens sammanträdestider 2014.
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 2014.
_____
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Dnr: 2010.101.752

§ 99
Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och
Kvinnojouren Frideborg
Samverkan mellan socialnämnden och kvinnojouren har en lång
historia. Samverkan har under årens lopp till största del utgjorts av
samarbete i enskilda ärenden beträffande våldsutsatta kvinnor och
deras barn. Under våren uppmärksammades de brister som fanns
i kommunens egen verksamhet beträffande stödet till våldsutsatta
kvinnor och beträffande befintlig samverkan med den lokala
kvinnojouren. I april månad fattade Socialnämnden beslut om att
inrätta ett stödboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn,
samt att tillhandahålla personal med rätt kompetens för att arbeta
med att ovanstående målgrupps behov blir tillgodosedda enligt
gällande lag och allmänna råd. Att upprätta riktlinjer för arbetet
med våldsutsatta kvinnor och deras barn och att tillsammans med
kvinnojouren Frideborg upprätta ett samverkansavtal.
Förvaltningen har tillsammans med kvinnojouren upprätta ett
samverkansavtal med fokus på tydlighet avseende ansvar och hur
samverkan ska utformas så att den på bästa sätt gagnar den
våldsutsatta kvinnan och hennes barn. (se bifogad handling).
Kvinnojouren har undertecknat avtalet.

Socialnämndens beslut
att ingå samverkansavtal med Kvinnojouren Frideborg.
______
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
vice ordf.
Ledamöter

Måndagen den 21 oktober kl. 15.15-16.50 Ö Hamngatan 7 B.
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Margareta Rodin (FP) gick 16.40 § 110-118
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Marie Klang (FP) § 119

Övriga närvarande

Mai-Kathe Westberg (M)
Camilla Karlman (SD)
Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Anette Gladher, t.f. socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sven Wallfors (M)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 110-119

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sven Wallfors

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 110
Öppna frågor
Eva Strömqvist (S) ställde frågan på hur lång handläggningstiden
är för att få ekonomiskt bistånd.
Margaretha Jansson svarade
______
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Revisorerna

Dnr: 2013.096.042

§ 111
Budgetuppföljning, september 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 30 september 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse är -23,0 mnkr, fördelat
med –24,0 mnkr (-30,0 mnkr om överklagandet avseende Gyllenstjärna ej går igenom) på individ- och familjeomsorg samt +1,0
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell
planering 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 inte minska på grund av ett fortsatt stort behov
av missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVBhemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på ADS. De externa
vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012.
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre
nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -6,0
mnkr. Det har varit fullt på Karlskrona Behandlingshem under året.
Verksamheten klarar heller inte de intäktskrav som finns.
Prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med drygt 1,2 mnkr. Om antal ärenden
minskar och aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar,
beräknas budgeten överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för
närvarande, är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög
nivå, vi har för närvarande 14 placerade (24 i snitt föregående år).
Då vi redan nu ser att familjehemskontot överskrider budget, -2,3
mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -3,0 mnkr. Detsamma
gäller för verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad
avvikelse är -1,0 mnkr.
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Forts § 111
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade
intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad
budgetavvikelse är -2,0 mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag
av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 24 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende
kvartal 2 2012, samt i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4
2012, avseende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa
beslut är överklagade i förvaltningsrätten Om överklagandena inte
går igenom kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet). Denna post är osäker i nuläget, och är inte
medräknad i ovanstående prognos.
Socialnämndens beslut
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30
september 2013.
2. att översända budgetuppföljningen per den 30 september till
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade
uppdrag nämnden har att utföra.
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten
för verksamheten.
______
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§ 112
Anställningsbehov
Ärendet utgick.
______
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§ 113
Utbildningsbehov
Ärendet utgick.
______
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§ 114
Angående delegationsordning
I förslaget till delegationsordning visas samtliga förändringar
(utom rubrikerna) i förhållande till tidigare år med röd stil.
Delegationsordningen har i år genomgått en större revidering,
fr a då socialnämnden beslutat slå ihop det som tidigare var
ekonomisektionen och alkohol- & drogsektionen till det som nu är
vuxensektionen. En hel rad rent språkliga justeringar har därför
gjorts, utan att den egentliga innebörden ändrats. Dessa
kommenteras inte närmare här. Strävan har även varit att se till
att de olika befattningarna inom förvaltningen har samma nivå på
sina befogenheter. En del punkter har strukits, då de inte längre
varit behövliga utifrån vissa arbetsgruppers uppgifter, exv
handlägger inte familjestöd längre någonting som har med LVU
att göra.
Delar av Socialstyrelsens verksamhet har flyttats över till en nyinrättat myndighet, IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg.
En hel del justeringar av lagrumshänvisningarna har gjorts, då
lagar bytt namn eller paragraferna flyttats. Inte heller detta finns
utrymme att i detalj presentera här.
De viktigaste förändringarna är följande:
1. Införandet av delegation för socialnämndens allmänna utskott
att godkänna, eller inte godkänna, att en utländsk myndighet
placerar ett barn i Sverige, samt att placera, eller inte placera,
ett barn i ett annat land.
Bestämmelserna ryms i SoL 6 kap. 11 a & b §§, som är nya. De
anger förutsättningarna för socialnämndens godkännande av en
utländsk myndighets placering av ett barn på en institution eller i
ett familjehem här i landet. Enligt artikel 56 i Bryssel II-förordningen och artikel 33 i 1996 års Haagkonvention ska den utländska myndigheten först samråda med socialnämnden. Detta
ska ske med socialnämnden i den kommun där barnet avses bli
placerat.
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Det är också denna socialnämnd som ska pröva en framställning
från den utländska myndigheten om att få placera barnet här.
Förevarande paragraf tillämpas alltså när barnet ännu befinner
sig i utlandet och syftar till att säkerställa att den placering som
den utländska myndigheten överväger i Sverige är lämplig och i
övrigt genomförbar. Endast om socialnämnden lämnat godkännande till placeringen, kan barnet placeras här.
2. Delegationsföreteckningen saknade i sin senaste upplaga
delegationen kring adoptionsförfarandet i SoL 6 kap. 12-14 §§.
Delegationen för dessa beslut ligger på socialnämndens allmänna utskott. Det bör tilläggas att både socialnämnden och
förvaltningen hanterat dessa ärenden korrekt, men delegationsförteckningen måste självfallet omfatta även dessa
paragrafer, vilket den nu gör.
3. Yttranden i planärende föreslås flyttas helt till socialchefen,
som även tidigare haft delegationen, om nämndens beslut inte
kunnat inväntas. Så har ofta visat sig vara fallet varför strävan
blivit att anpassa delegationen efter hur vardagen ser ut.
Yttrandena har inte längre, och har i realiteten aldrig haft, den
funktion det var tänkt för flera decennier sedan, varför frågans
principiella tyngd inte bedöms motivera nämndbeslut.
4. Förtydligande på flera punkter i delegationsordningen kring
besluten i ärenden om tillfällig placering av barn i enskilt hem.
5. En helt ny befattningspost har lagts till utifrån upptäckt behov:
Operativ chef POSOM, under POSOM-insats. Olika beslut om
stöd jml SoL 4 kap. 1 § fattas ofta under pågående POSOMinsatser, och detta bör finnas reglerat i delegationsförteckningen.
Socialnämndens beslut
1. att beslut om att godkänna, eller inte godkänna, att en utländsk
myndighet placerar ett barn i Sverige, samt att placera,
eller inte placera, ett svenskt barn i ett annat land, läggs på
arbetsutskottet.
2. att beslut i ärenden kring adoptionsförfarandet i SoL 6 kap. 1214 §§ läggs på allmänna utskottet, enligt förslag i föreliggande delegationsordning.
3. att beslut om yttrande i planärenden läggs på socialchefen.
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4. att delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt delegationsordningen ligger på tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå.
5. att till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning.
______
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Dnr: 2012.157.702

§ 115
Yttrande angående möjlighet för krögare att servera alkohol
till kl. 04.00.
Inledning
Kommunfullmäktige har i beslut 24 januari 2013 uppdragit åt
social-nämnden att utreda möjligheten för krögare att servera
alkohol till 04.00. Nuvarande riktlinjer medger servering som
längst till 03.00.
Sammanfattning av utredningen
Utredningens förslag är att inte ändra kommunens riktlinjer för
serveringstider från 03.00 till 04.00. Det finns flera skäl till detta,
de viktigaste är:
 Nyare forskning visar ett direkt samband mellan senare
öppettider och ökat våld i stadsmiljön. Karlskrona har genom
ett nära och långsiktigt samarbete mellan krögare,
kommunens förvaltningar, Polisen, andra myndigheter och
föreningslivet lyckats vända situationen som var för snart 10 år
sedan då vi hade Sveriges näst farligaste centrummiljö nattetid, till att ha mycket goda siffror i Polisens trygghetsmätningar.
Att fortsatta på denna inslagna väg är viktigt för att göra
Karlskrona centrum fortsatt attraktivt och tryggt både för våra
kommunmedborgare och våra besökare.
 En bred majoritet av krögarna själva är inte positiva till förslaget, bl a då man ser att det skulle medföra ökade kostnader.
 Flera av remissinstanserna ser risk för ett ökat drickande i
hemmiljön, vilket bedöms leda både till ökad berusning hos de
som sedan besöker krogarna, samt sämre boendemiljö ute i
bostadsområdena.
 Det är redan idag så att miljö- och byggnadsnämnden får in
flera klagomål om buller från krogar, vilket antas öka om
serveringstiderna förlängs.
 11 av 15 remissinstanser (krögarna inräknade) ställer sig
negativa till förslaget och endast två är positiva.
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Socialförvaltningens synpunkter och resonemang
Den svenska alkoholpolitiken har under lång tid präglats av en
restriktiv hållning och har alltjämt idag som främsta mål att
motverka de stora skador, såväl mänskliga som samhällsekonomiska, som varje år uppkommer som en direkt följd av alkoholintag. Alkohollagen är en del i denna sociala skyddslagstiftning,
och dessa intressen ska vägas tyngre än både företagsekonomiska och näringspolitiska intressen. Det krävs alltså mycket starka
argument för att gå ifrån de principer som är grundstommen i vår
alkohollag-stiftning.
Socialförvaltningen menar att det faktum att ingen av våra nätverkskommuner har riktlinjer som medger servering efter 03.00
är ett argument för att de riktlinjer kommunfullmäktige redan
antagit håller en rimlig nivå.
Frågan om utökat öppethållande är också av principiellt viktig art.
Det handlar om vilken inställning kommunen ska ha, och vilka
signaler man vill skicka till sina kommunmedborgare, fr a ur folkhälsohänseende, men även för känslan av trygghet i stadsmiljön
nattetid. Karlskrona har genom ett nära och långsiktigt samarbete mellan krögare, kommunens förvaltningar, Polisen, andra
myndigheter och föreningslivet lyckats vända situationen från de
svarta och föga insmickrande rubrikerna i rikspressen för snart
10 år sedan om att vi hade Sveriges näst farligaste centrummiljö
nattetid, till att ha mycket goda siffror i våra trygghetsmätningar.
Bedömning
Argument som att öppethållande till 04.00 skulle vara bra för
Karlskrona som feststad och göra det lättare för krögare att överleva bedöms som företagsekonomiska och näringspolitiska, och
får där-med inte tillmätas samma tyngd som sociala skyddsskäl.
En bred majoritet av krögarna är dessutom själva är inte positiva
till förslaget, då man ser att det skulle medföra ökade kostnader.
Att ökat öppethållande skulle leda till att folk söker sig hem från
krogarna under ett längre tidsspann och därmed leda till minskat
våld, motsägs av forskningen på området, som visar ett direkt
samband mellan ökade serveringstider och ökat gatuvåld.
Karlskrona har genom ett nära och långsiktigt samarbete mellan
krögare, kommunens förvaltningar, Polisen, andra myndigheter
och föreningslivet lyckats vända situationen från de svarta och
föga insmickrande rubrikerna i rikspressen för snart 10 år sedan
om att vi hade Sveriges näst farligaste centrummiljö nattetid, till
att ha mycket starka siffror i Polisens trygghetsmätningar.
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Att fortsatta på denna inslagna väg är viktigt för att göra
Karlskrona centrum fortsatt attraktivt och tryggt både för våra
kommunmedborgare och våra besökare.
Flera av remissinstanserna ser risk för ett ökat drickande i hemmiljön, vilket bedöms kunna leda till både ökad berusning hos de
som sedan besöker krogarna, samt sämre boendemiljö ute i
bostadsområdena.
Redan idag får miljö- och byggnadsnämnden in flera klagomål
om buller från krogar, vilket antas öka om serveringstiderna
förlängs.
Ett ökat öppethållande skulle dessutom ställa ökade krav på
serveringspersonalen och behovet av kontroll av miljön på och
runt krogarna, vilket skulle leda till ökad resursåtgång för Polisen
såväl som den kommunala tillsynsverksamheten.
Sammantaget är bara två av 15 remissinstanser positiva till förslaget. De två remissinstanser vars synpunkter enligt lagstiftaren
bör ges stor tyngd, Polisen och miljö- och byggnadsnämnden,
avråder båda från utökade serveringstider, vilket även
Länsstyrelsen, med sin expertis i frågan, gör.
Socialförvaltningen vill därför med tydlighet avråda ifrån att ändra
riktlinjerna för serveringstider från 03.00 till 04.00, och menar att
de riktlinjer kommunfullmäktige redan antagit håller en rimlig
nivå.
Socialnämndens beslut
att översända detta yttrande till kommunfullmäktige som sitt
eget.
______
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§ 116
Länsgemensamma samverkansavtal
Beskrivning av ärendet
Representanter för länets kommuner och för landstinget har
tagit fram avtal om samverkan avseende barn, ungdomar och
vuxna med psykiska funktionsnedsättningar enligt följande:
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer
från 18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och
som är i behov av insatser från båda huvudmännen
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning
av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i
behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen.
Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO
psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2012-2016. För tidsperioden ser regeringen behov av att
särskilt prioritera två målgrupper: barn och unga samt personer
med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Mot
bakgrund av detta har staten och Sveriges kommuner och
Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2013.
Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och
intensifiera landstingens och kommunernas utvecklingsarbete
för personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska
incitament och med patienters behov i centrum. Målet med
överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och
tillgänglig vård och omsorg men också en bättre livssituation för
de personer som omfattas av avtalen.
Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att
fördela 630 miljoner kronor till de kommuner som uppfyllt ett
grundkrav och prestationskrav.
Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse
om samverkan kring personer, barn och ungdomar och vuxna.
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Av överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstinget och kommunernas
verksamheter, rutiner för samarbete målgruppen och hur
individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på
områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur
tvister mellan parter ska lösas.
Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller
nämnd efter delegation. I Bleking finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal för barn och ungdomar och för
vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är beslutade
och undertecknade av tjänstemän.
De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen.
Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande samverkansavtalen som finns i Blekinge till ett
huvudavtal med underliggande avtal inom varje område. Avtalet
rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik löper ut 31 december 2015 och det är därför av vikt
att avtalstiderna samordnas.
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer
från 18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och
som är i behov av insatser från båda huvudmännen (för
beslut).
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning
av insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i
behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen (för beslut), samt
- Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med
riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att för socialförvaltningens del fastställa de länsövergripande
samverkansavtalen rörande barn och vuxna.
______
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§ 117
Svar till kommunens revisorer avseende granskning av
socialnämndens ekonomistyrning.
Kommunens förtroendevalda revisorer har uppdragit åt EY att
genomföra en granskning av Socialnämndens ekonomistyrning,
om den är systematisk och om den sker i tillräcklig omfattning.
Både socialnämndens ledamöter och socialförvaltningens ledningsgrupp har tagit del av den skriftliga rapporten.
Socialnämndens ledamöter, samt förvaltningschefen har deltagit i
en muntlig dialog avseende rapporten på initiativ av kommunens
revisorer.
Kommunrevisionen har begärt att nämnden kommenterar de synpunkter och kommentarer som berörs i granskningen.
Nämnden och förvaltningen svarar var för sig i härpå följande
bilagor, då det som framkommit i rapporten huvudsakligen berör
nämndens politiska arbete avseende uppdrag, beslut, styrning och
kommunikation.

Socialnämndens beslut
att till Karlskrona kommuns revisorer översända ovanstående
svar.
______
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Dnr: 2013.196.295

§ 118
Nya lokaler för socialförvaltningens vuxensektion
Inledning;
Enligt beslut i Socialnämnden så genomförde socialförvaltningen
en organisatorisk förändring i form sammanslagning av tidigare
alkohol- och drogsektionen samt ekonomisektionen till en vuxensektion i början av 2013.
Sammanslagningen förväntas ge samordningsvinster i verksamheten vad gäller organisation, samarbete, samverkan, kvalitet och
service med en helhetssyn i ett brukarperspektiv i den verksamhet
inom socialförvaltningen som riktar sig till vuxna.
Socialnämnden efterfrågar tydlighet vad gäller tillgänglighet för
brukaren enligt principen ”en dörr in”.
Socialnämnden har uttalat önskemål om att förslag tas fram
gällande samordning av lokaler för vuxensektionen på liknande
sätt som nu genomförs för familj- och ungdomssektionen från
årsskiftet 2013/2014.
Ett förslag till samgående i gemensamma lokaler har tagits fram i
samarbete med fastighetsavdelningen. Lokalbehovet har prövats
gentemot möjliga alternativ i fastigheter i kommunal ägo. Några
alternativ har här inte funnits som svarar upp emot verksamhetens
behov. Utgångspunkten har varit att nya lokaler inte ska medföra
ökade hyreskostnader för verksamheten.
Nuvarande lokaler;
Vuxensektionen hyr i nuläget kontorslokaler i tre olika fastigheter
på olika adresser på Trossö;
1. Norra Kungsgatan/Wittusgatan – Funktion ekonomiskt bistånd
vuxen/budget- och skuldrådgivning samt insatser för nyanlända
2. Ronnebygatan – Funktion ekonomiskt bistånd till unga
3. Stenbergsgränd – Funktion missbruk/beroende
Socialförvaltningen har bedrivit verksamhet i lokalerna på Norra
Kungsgatan under 17 år. Lokalerna är ändamålsenliga, centralt
belägna och lättillgängliga ur ett brukarperspektiv. I nuläget hyrs
våning tre i fastigheten och våning fyra är nu tillgänglig att hyra.
Lokalerna på våning tre används i nuläget fullt ut och bedöms inte
kunna rymma fler medarbetare än de som nu arbetar där.
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Lokaler på Stenbergsgränd som i nuläget rymmer funktionen
missbruk- och beroende är inte tillfyllest ur arbetsmiljö- och
säkerhetssynpunkt. Personal i verksamheten har under senare år
varit mycket missnöjda med lokalerna vad gäller framför allt
ventilation. Lokalerna används idag fullt ut och rymmer kontorsarbetsplats för ett 20-tal medarbetare samt verksamhetsanpassade utrymmen för missbruks- och beroendevården.
Lokalerna på Ronnebygatan är i nuläget arbetsplats för 10-tal
medarbetare och omfattar kontorsrum för dessa och besöksutrymmen för verksamhetens om riktar sig till ungdomar som
söker ekonomiskt bistånd. Dessa lokaler är funktionella och
trivsamma men kan lämnas till fördel för de samordningsvinster
som finns i ett samgående med övriga verksamhetsdelar.
Förslag på nya lokaler;
Förhandlingar om att utöka vuxensektionens lokaler på N Kungsgatan/Wittusgatan har pågått sedan våren/sommaren mellan
fastighetsägaren PBA, socialförvaltningen och fastighetsavdelningen. Förhandlingarna har nu utmynnat i ett förslag på
hyresavtal av våning tre samt en något reducerad del av våning
fyra i fastigheten. Den sammanlagda ytan i föreslagen lokal är
något mindre än den sammanlagda ytan i nuvarande lokaler.
Årshyran för föreslagen lokal är i paritet med nuvarande totala
lokalkostnad.
Verksamheten inom vuxensektionen är intensiv med frekvent stort
antal besökare dagligen. Ett samgående för sektionens samtliga
verksamhetsdelar i nuvarande och nu tillgängliga tomma lokaler
på Norra Kungsgatan är önskvärt, möjligt och realistiskt att
genomföra utifrån de krav som verksamheten ställs inför utifrån
samordning av insatser till vuxna.
En fortsatt lokalisering i åtskilda lokaler inom sektionen bedöms
förhindra de samordningseffekter och utvecklingskrav som
vuxensektionen förväntas leva upp till.
Hela vuxensektionens verksamhet bedöms med fördel kunna
rymmas på våning tre och fyra i lokalerna på Norra Kungsgatan/Wittusgatan.
Verksamheten kommer att rymma gemensamma entréer för olika
ändamål, kontorsutrymmen, besöksrum, sammanträdesrum,
särskilt anpassade verksamhetsutrymmen för gruppverksamhet
och personalutrymmen. Våningsplanen kommer att ha intern
förbindelse i form av en interntrappa mellan våningsplanen.
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Lokalerna på Stenbergsgränd och Ronnebygatan lämnas i det att
nya lokaler tas i bruk enligt förslag på hyresavtal. Under förutsättning att avtal tecknas enligt förslag och ombyggnad kan
påbörjas på inledningsvis våning fyra och därefter våning tre så
kan verksamheten succesivt flytta ut från nuvarande lokaler på
Ronnebygatan och Stenbergsgränd. Inflyttning beräknas enligt
plan från halvårsskiftet 2014 och under senare halvåret 2014.
Förslag till beslut;
För att på bästa sätt organisera verksamheten så att vuxensektionen kan utvecklas i önskvärd riktning är det nödvändigt med en
samordning av verksamheten i gemensamma lokaler.
Förvaltningen bedömer att föreslagen lokal är det alternativ som
bäst kan möjliggöra önskvärd utveckling av vuxensektionens
verksamhet.
Socialnämndens beslut
att vuxensektionen samordnas i gemensamma lokaler på Norra
Kungsgatan/Wittusgatan
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att för socialförvaltningens
räkning teckna hyresavtal enligt förslag
att avtal för den nya lokalen inte medför någon utökad hyreskostnad för vuxensektionens verksamhet
att förklara paragrafen omedelbart justerad
______
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Dnr: 2013.185.702

§ 119
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid The Rock, (Fängelset 4 : 10), Norra Smedjegatan 59, 371
31 Karlskrona
Ärendet
Lisas Sjökrog AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider året
runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Fängelset är beläget på Norra Smedjegatan 59 och gränsar till
Gästhamnen. I lokalen har det tidigare funnits ett tillfälligt tillstånd
till allmänheten under perioden 2013-07-08 – 2013-09-13 mellan
klockan 11.00 – 01.00. Serveringslokalen består av en matsal för
100 sittande gäster samt två uteserveringar för 70 st. respektive
200 sittande gäster. Lokalen är ändamålsenligt inredd för
restaurangverksamhet och bedöms ha ett tillräckligt antal platser
för sittande gäster.
Uteserveringen med 200 sittplatser har en tillhörande bar med
möjlighet att beställa mat och dryck. Överblicken är god på
restaurangen.
Köket är placerat bakom matsalen. En anmälan om registrering
har gjorts till kommunens miljöavdelning och beslut om
registrering har skett.
Undertecknad har gjort besök på plats och bedömt att köket
uppfyller kraven på en allmän standard.
Serveringsstället uppfyller kravet ur brandsäkerhetssynpunkt.
Nordic International School AB planerar att fr.o.m. augusti 2014
bedriva en internationell skola, under namnet UCS, i del av
fastigheten Fängelset:4. NIS AB planerar också att i samma
fastighet hyra hotellrum för att hyra ut till studenterna som
studentboende Studentboendet kommer att vara bemannat av
skolans personal fr.o.m. 2014 - 07- 24 för att tillse att de boende
studenterna har en god boendemiljö, samt stöd för deras studier.
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NIS AB kommer att samverka med den restaurangverksamhet
som finns i fastigheten för att lösa elevernas måltider. Ingen som
helst tillgång till alkohol eller tobak kommer att accepteras i
samband med att eleverna serveras måltider.
Carlskrona Property Development AB är ett fastighetsbolag som
bl.a. äger och utvecklar fastigheten Fängelset : 4 i Karlskrona
kommun. Fastigheten är under renovering och kommer när den
är färdig att kunna rymma flera olika hyresgäster.
Lokalerna kommer att vara avgränsade mellan de olika hyresgästerna.
Idag finns, förutom vårt egna kontor, endast en hyresgäst i Lisas
Sjökrog AB som driver restaurangen ” The Rock ”. Diskussioner
med flera tänkta hyresgäster pågår.
I augusti 2014 är det tänkt att Nordic International AB skall hyra
del av fastigheten för att bedriva en internationell skola i främst
den byggnad som vetter mot Skeppsbrokajen.
Den tilltänkta skolverksamheten kommer att bedrivas under
skolåret, vilket betyder att under sommarmånaderna(när
eleverna befinner sig i fastigheten) kommer fastigheten att byta
skepnad till hotell och konferensanläggning.
Sökanden uppger att ” i samband med kommande skolas
öppning 2014, skall en genomgång av serveringsutrrymme i
förhållanden till skolans belägenhet ske tillsammans med
företaget. Företaget är införstått med att servering av alkohol
måste ske med hänsyn tagen enligt alkohollagen till skolans
belägenhet”.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Restaurangens inriktning är att erbjuda dagens lunchservering
samt a-la carté från cirka klockan 14.00 fram till stängning kl.
18.00 alternativ 01.00, beroende på gäst tillströmning och
säsong. Enklare maträtter kommer också att erbjudas. Utöver
detta kommer The Rock att erbjuda konferens- och cateringverksamhet för företag och privatpersoner.
Restaurangen uppfyller kraven enligt alkohollagen avseende mat
utbudet.
Konserter är planerade för den sökta perioden.
När skolverksamheten startar är parterna överens om att
restaurangen skall tillgodose studenternas efterfrågan på mat
och dryck, tillgodose gästande allmänhets efterfrågan på mat
och dryck.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden, Lisas Sjökrog AB ägs Nicklas Platow som driver
sedan 2009 Lisas Sjökrog. med serveringstillstånd och har stor
erfarenhet av att driva och äga företag. Han har erforderliga
kunskaper i alkohollagen och har genomgått utbildning i denna.

22

21 oktober 2013

Forts § 119
Ägar- och hyresförhållanden
Hyresavtal finns mellan Lisas Sjökrog´s ägare Nicklas Platow
och hyresvärden Carlskrona Proberty Development AB org.nr.
556832-2332. Avtalstiden löper mellan 2013-06-20 – 2015-12-31
med en förlängning på ett år i sänder.
Hyran är rörlig och omsättningsbaserad.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ansökan om permanent
serveringstillstånd endast gäller då restaurang och övriga
byggnader ej ändras
Skulle skolverksamhet påbörjas i någon del av byggnaderna
skall sökanden lämna in en ny ansökan till Karlskrona kommun
för ny prövning.
2013-10-08 inkom en beskrivning av skolverksamheten från
Mattias Liedholm, Headmaster ,United Continents International
Schools. Polismyndigheten har tagit del av denna och har inget
att erinra i ansökan.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, 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. Angående bullerstörningar gäller enligt socialstyrelsens allmänna råd om höga
ljudnivåer, SOS FS 2005:7.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att max
150 personer får vistas samtidigt i lokalen och att man arbetar
med Systematiskt brandskyddsarbete.
Utredarens överväganden
I alkohollagens 8 kap. 17 § framgår; ”Om alkoholservering på
grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd
vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.”
Av förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s.105 f) framgår; ”att det skall vara möjligt för en kommun att förhindra
restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i särskilt
känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar
eller där många ungdomar annars brukar samlas. En individuell
prövning måste dock alltid ske med hänsyn till omständigheterna
i det enskilda fallet.
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Det framgår vidare att alkohollagstiftningen har tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar och i första hand är en
skyddslagstiftning.”
Det är kommunen som i egenskap av tillståndsmyndighet, skall
bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Av
Alkohollagens förarbeten framgår bl.a. ”att polismyndighetens
yttrande om ordningsläget i området och miljöavdelningens
bedömning av risken för att störningar uppkommer för de
närboende, skall tillmätas stor vikt.”
I Karlskrona kommuns Riktlinjer för serveringstillstånd (KF. 201301-24 ) finns exempel på olägenheter ifråga om ordning och
nykterhet eller särskild risk för människor hälsa kan vara:
- de ansökningar där polismyndigheten avstyrker ansökan
med hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i
dess närmaste omgivning
- de ansökningar där miljökontoret avstyrker ansökan med
hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas
för bullerstörningar från serveringsstället.
- de fall där kommunen har kännedom om missförhållanden på
serveringsstället eller angående den sökandes lämplighet.
- ansökningar i områden där nya/ytterligare serveringsställen
befaras orsaka alkoholpolitiska olägenheter. Kommunen ska
särskilt beakta närhet till skolor, ungdoms- och fritidsgårdar
eller i områden där många ungdomar brukar samlas eller i
områden med känd missbruksproblematik.
- serveringstillstånd ska inte ges till sexklubbar eller uttalat
drogliberala rörelser.
Om en eller flera ovanstående faktorer föreligger, kan serveringstillstånd vägras även om alkohollagen övriga krav är uppfyllda.
Att det föreligger risk för bullerstörningar vid en restaurangetablering, behöver inta alltid innebära att en ansökan avslås. Ett
alternativ är att serveringstiden begränsas eller att tillståndet
förenas med villkor.
Enligt socialförvaltningen finns det inte stöd för att servering i
enlighet med Lisas Sjökrogs ansökan utgör en särskild risk för
människors hälsa som avses i 8 kap. 17 1§ i alkohollagen.
I övrigt är 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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Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen 2013-10-18.
Förvaltningens förslag till beslut
Undertecknad föreslår socialnämnden besluta enligt
alkohollagen 8 kap 2 §.
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan
klockan 11.00 - 01.00.

Beslutet som går sökande helt eller delvis emot kan överklagas.

Socialnämndens beslut
att bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde den 18
november 2013.
______
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Tid och Plats
Ajournering:
Beslutande: Ordförande
vice ordf.
Ledamöter

Måndagen den 18 november kl. 14.35-15.55 Ö Hamngatan 7 B.
15.40-15.45 § 134
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Björn Olsson (S)
Bengt-Göran Koffed (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anna Månsson (M), jäv § 129
Sven Wallfors (M), jäv § 129
Margareta Rodin (FP)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Anehäll (S)
Camilla Karlman (SD)
Marie Klang (FP) § 129
Marianne Widebrant § 129

Övriga närvarande

Sattar Zad (S)
Hanna Ekblad (M), jäv § 129
Marie Klang (FP)
Marianne Widebrant (C)
Anette Gladher, t.f. socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnson, planeringssekreterare
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Margareta Rodin (FP)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 127-134

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Margareta Rodin (FP)

________________________
Katarina Lindell

18 november 2013

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

-2013 anslagits på kommunens
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§ 127
Öppna frågor
Marianne Widebrant (C) tog upp frågan angående ansvaret
mellan länets kommuner och landstinget om barns trygghet i det
nya samverkansavtalet.
Anette Gladher samt Christine Held svarade
______
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Dnr: 2013.096.042

§ 128
Budgetuppföljning, oktober 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 31 oktober 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse är -21,4 mnkr, fördelat
med –22,4 mnkr (-29,4 mnkr om överklagandet avseende Gyllenstjärna ej går igenom) på individ- och familjeomsorg samt +1,0
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell
planering 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 inte minska på grund av ett fortsatt stort
behov av missbruksvård på institution samtidigt som det egna
HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget saknas full finansiering gällande vårdkedjan på ADS. De
externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012.
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre
nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -6,3
mnkr. Det har varit fullt på Karlskrona Behandlingshem under året.
Verksamheten klarar inte de intäktskrav som finns. Prognostiserad
budgetavvikelse är -0,8 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med drygt 1,2 mnkr. Om antal ärenden
minskar och aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar,
beräknas budgeten överskridas med -10,5 mnkr. Situationen för
närvarande, är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög
nivå, vi har för närvarande 16 placerade (24 i snitt föregående år).
Då vi redan nu ser att familjehemskontot överskrider budget, -2,4
mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -2,8 mnkr. Detsamma
gäller för verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad
avvikelse är -1,0 mnkr.
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Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade
intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad
budgetavvikelse är -1,0 mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag
av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 24 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende
kvartal 2 2012, i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012,
samt i oktober beslut avseende kvartal 1 2013, avseende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa beslut är överklagade i
förvaltningsrätten Om överklagandena inte går igenom kan
nämnden tvingas resultat föra ca 7,0 mnkr (försämra resultatet).
Denna post är osäker i nuläget, och är inte medräknad i ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i
år fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående
år. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka
nämnvärt jämfört med år 2012. Läget på arbetsmarknaden ser
heller inte ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012.
Nämnden ser att de vidtagna åtgärderna, i form av projekt
Rocksam, FINSAM och framförallt de ”kommunala beredskapsjobben”, gett positiv effekt. Socialnämnden tog den 25 mars beslut
om ytterligare 20+20 nya ”kommunala beredskapsjobb”.
Kostnaden för dessa kommer att belasta kontot för ekonomiskt
bistånd. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten
bedöms i nuläget bli +1,0 mnkr.
Socialnämndens beslut
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per
den 31 oktober 2013.
2. att översända budgetuppföljningen per den 31 oktober till
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i
balans i dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det
lagstadgade uppdrag nämnden har att utföra.
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige
fastställda budgeten för verksamheten.
______
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§ 129
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid The Rock, (Fängelset 4:10), Norra Smedjegatan 59,
371 31 Karlskrona.
Ärendet
Lisas Sjökrog AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider året
runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Fängelset är beläget på Norra Smedjegatan 59 och gränsar till
Gästhamnen. I lokalen har det tidigare funnits ett tillfälligt
tillstånd till allmänheten under perioden 2013-07-08 – 2013-0913 mellan klockan 11.00 – 01.00. Serveringslokalen består av en
matsal för 100 sittande gäster samt två uteserveringar för 70 st.
respektive 200 sittande gäster. Lokalen är ändamålsenligt inredd
för restaurangverksamhet och bedöms ha ett tillräckligt antal
platser för sittande gäster.
Uteserveringen med 200 sittplatser har en tillhörande bar med
möjlighet att beställa mat och dryck. Överblicken är god på
restaurangen.
Köket är placerat bakom matsalen. En anmälan om registrering
har gjorts till kommunens miljöavdelning och beslut om
registrering har skett.
Undertecknad har gjort besök på plats och bedömt att köket
uppfyller kraven på en allmän standard.
Serveringsstället uppfyller kravet ur brandsäkerhetssynpunkt.
Nordic International School AB planerar att fr.o.m. augusti 2014
bedriva en internationell skola, under namnet UCS, i del av
fastigheten Fängelset:4.
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NIS AB planerar också att i samma fastighet hyra hotellrum för
att hyra ut till studenterna som studentboende Studentboendet
kommer att vara bemannat av skolans personal fr.o.m. 2014 07- 24 för att tillse att de boende studenterna har en god
boendemiljö, samt stöd för deras studier.
NIS AB kommer att samverka med den restaurangverksamhet
som finns i fastigheten för att lösa elevernas måltider. Ingen som
helst tillgång till alkohol eller tobak kommer att accepteras i
samband med att eleverna serveras måltider.
Carlskrona Property Development AB är ett fastighetsbolag som
bl.a. äger och utvecklar fastigheten Fängelset 4:10 i Karlskrona
kommun. Fastigheten är under renovering och kommer när den
är färdig att kunna rymma flera olika hyresgäster.
Lokalerna kommer att vara avgränsade mellan de olika hyresgästerna.
Idag finns, förutom vårt egna kontor, endast en hyresgäst i Lisas
Sjökrog AB som driver restaurangen ” The Rock ”. Diskussioner
med flera tänkta hyresgäster pågår.
I augusti 2014 är det tänkt att Nordic International AB skall hyra
del av fastigheten för att bedriva en internationell skola i främst
den byggnad som vetter mot Skeppsbrokajen.
Den tilltänkta skolverksamheten kommer att bedrivas under
skolåret, vilket betyder att under sommarmånaderna(när
eleverna befinner sig i fastigheten) kommer fastigheten att byta
skepnad till hotell och konferensanläggning.
Sökanden uppger att ” i samband med kommande skolas
öppning 2014, skall en genomgång av serveringsutrrymme i
förhållanden till skolans belägenhet ske tillsammans med
företaget. Företaget är införstått med att servering av alkohol
måste ske med hänsyn tagen enligt alkohollagen till skolans
belägenhet”.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Restaurangens inriktning är att erbjuda dagens lunchservering
samt a-la carté från cirka klockan 14.00 fram till stängning kl.
18.00 alternativ 01.00, beroende på gäst tillströmning och
säsong. Enklare maträtter kommer också att erbjudas. Utöver
detta kommer The Rock att erbjuda konferens- och cateringverksamhet för företag och privatpersoner.
Restaurangen uppfyller kraven enligt alkohollagen avseende
mat utbudet.
Konserter är planerade för den sökta perioden.
När skolverksamheten startar är parterna överens om att
restaurangen skall tillgodose studenternas efterfrågan på mat
och dryck, tillgodose gästande allmänhets efterfrågan på mat
och dryck.
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Sökandens personliga lämplighet
Sökanden, Lisas Sjökrog AB ägs Nicklas Platow som driver
sedan 2009 Lisas Sjökrog. med serveringstillstånd och har stor
erfaren-het av att driva och äga företag. Han har erforderliga
kunskaper i alkohollagen och har genomgått utbildning i denna.
Ägar- och hyresförhållanden
Hyresavtal finns mellan Lisas Sjökrog´s ägare Nicklas Platow
och hyresvärden Carlskrona Proberty Development AB org.nr.
556832-2332. Avtalstiden löper mellan 2013-06-20 – 2015-12-31
med en förlängning på ett år i sänder.
Hyran är rörlig och omsättningsbaserad.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ansökan om permanent
serveringstillstånd endast gäller då restaurang och övriga
byggnader ej ändras.
Skulle skolverksamhet påbörjas i någon del av byggnaderna
skall sökanden lämna in en ny ansökan till Karlskrona kommun
för ny prövning.
2013-10-08 inkom en beskrivning av skolverksamheten från
Mattias Liedholm, Headmaster, United Continents International
Schools. Polismyndigheten har tagit del av denna och har inget
att erinra i ansökan.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, 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. Angående
bullerstörningar gäller enligt socialstyrelsens allmänna råd om
höga ljudnivåer, SOS FS 2005:7.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att
max 150 personer får vistas samtidigt i lokalen och att man
arbetar med Systematiskt brandskyddsarbete.
Utredarens överväganden
I alkohollagens 8 kap. 17 § framgår; ”Om alkoholservering på
grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd
vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.”
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Av förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s.105 f)
framgår; ”att det skall vara möjligt för en kommun att förhindra
restaurang-etablering med servering av alkoholdrycker i särskilt
känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar
eller där många ungdomar annars brukar samlas.
En individuell prövning måste dock alltid ske med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.
Det framgår vidare att alkohollagstiftningen har tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar och i första hand är en
skyddslagstiftning.”
Det är kommunen som i egenskap av tillståndsmyndighet, skall
bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Av
Alkohollagens förarbeten framgår bl.a. ”att polismyndighetens
yttrande om ordningsläget i området och miljöavdelningens
bedömning av risken för att störningar uppkommer för de
närboende, skall tillmätas stor vikt.”
I Karlskrona kommuns Riktlinjer för serveringstillstånd (KF.
2013-01-24 ) finns exempel på olägenheter ifråga om ordning
och nykterhet eller särskild risk för människor hälsa kan vara:
- de ansökningar där polismyndigheten avstyrker ansökan
med hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller
i dess närmaste omgivning
- de ansökningar där miljökontoret avstyrker ansökan med
hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas
för bullerstörningar från serveringsstället.
- de fall där kommunen har kännedom om missförhållanden
på serveringsstället eller angående den sökandes lämplighet.
- ansökningar i områden där nya/ytterligare serveringsställen
befaras orsaka alkoholpolitiska olägenheter. Kommunen ska
särskilt beakta närhet till skolor, ungdoms- och fritidsgårdar
eller i områden där många ungdomar brukar samlas eller i
områden med känd missbruksproblematik.
- serveringstillstånd ska inte ges till sexklubbar eller uttalat
drogliberala rörelser.
Om en eller flera ovanstående faktorer föreligger, kan serveringstillstånd vägras även om alkohollagen övriga krav är
uppfyllda. Att det föreligger risk för bullerstörningar vid en
restaurang-etablering, behöver inta alltid innebära att en
ansökan avslås. Ett alternativ är att serveringstiden begränsas
eller att tillståndet förenas med villkor.
Enligt socialförvaltningen finns det inte stöd för att servering i
enlighet med Lisas Sjökrogs ansökan utgör en särskild risk för
människors hälsa som avses i 8 kap. 17 1§ i alkohollagen.
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I övrigt är socialförvaltningens uppfattning är att sökanden
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk
lämplighet enligt 8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har
kapacitet att tillhandahålla lagade eller på annat sätt tillredd mat
enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen.
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen 2013-10-18.
Jäv
Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M) samt Hanna Ekblad (M)
anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen.
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 alla dagar året runt mellan
klockan 11.00 - 01.00.
att när den planerade skolverksamheten i fastigheten Fängelset 4:10, Norra Smedjegatan 59, Karlskrona är klar i sin
utformning skall en ny prövning utföras av socialnämnden i april 2014.

Jäv
På grund av jäv deltog inte Anna Månsson (M), Sven Wallfors
(M) samt Hanna Ekblad (M) i handläggningen i detta ärende.
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Anställningsbehov
Ärendet utgick.
______

12

18 november 2013

§ 131
Utbildningsbehov
Ärendet utgick.
______
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§ 132
Socialförvaltningens Mångfaldsplan 2014-2015
Kommunfullmäktige har antagit en Övergripande plan för social
mångfald i Karlskrona för perioden 2013-2015. Planen ersätter
tidigare Jämställdhetsplan och Integrationsplan.
Utifrån kommunens övergripande mångfaldsplan ska varje
nämnd/styrelse vart tredje år ta fram en egen handlingsplan för
mångfaldsarbetet.
Mångfaldsplanen ska innehålla:
 Kartläggning/inventering/nulägesanalys.
 Mål för att uppfylla kommunens övergripande mångfaldsplan.
 Förslag på åtgärder och aktiviteter.
 Tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda.
 Uppföljning och utvärdering.
Mångfaldsarbetet ska utgå från ett normkritiskt perspektiv.
Karlskrona kommun har skrivit under CEMR (Den europeiska
deklarationen för jämställdhet) och har därmed förbundet sig att
arbeta för att uppfylla denna.
Socialförvaltningens mångfaldsplan gäller 2013 – 2015 och är
framtagen av socialförvaltningens mångfaldsgrupp.
Uppföljning och redovisning av målen sker varje år i årsbokslutet.
Förvaltningschefen är ansvarig för att åtagandena enligt planen
fullföljs.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta förslag till Mångfaldsplan för socialförvaltningen 2014 –
2015
______
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Skol-Fam – en investering i familjehemsplacerade barns
framtid
Christine Held redovisade upprättat ärende daterad den 25
september 2013
Bakgrund
Både svenska och internationella studier visar att barn som är
familjehemsplacerade lämnar skolan med betydligt sämre betyg
än sina jämnåriga. Forskningen visar även att
familjehemsplacerade barn underpresterar i förhållande till sin
kapacitet. Den största enskilda friskfaktor är enligt många
undersökningar en fungerande skola. För att stärka
familjehemsplacerade barns skola krävs rätt stöd och
uppbackning.
Skol-Fam som är en skolsatsning inom familjehemsvåren är det
hittills enda utvärderade försöket i Sverige att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Resultaten från Helsingborg och Norrköping visar att den kognitiva prestations-förmågan och medelvärdena har förbättrats i nästan alla pedagogiska tester. Metoden
bygger på samverkan mellan berörda parter, individuellt
anpassade insatser och långsiktig, systematisk uppföljning. Det
förstärkta stödet ges under grundskoletiden med fokuserad
intensitet under de två första åren för respektive barn.
Utvecklingsledare för BoU, Blekinge kompetenscentrum har fått i
uppdrag av förvaltningschefen i Karlskrona och Ronneby
kommuns socialförvaltningar att ta fram ett underlag för dialog om
ett gemen-samt SkolFam för de båda kommunerna.
För att få rätt att använda arbetsmodellen Skolfam krävs att
kommunen kan uppvisa beslut om finansiering och en plan för
implementering där det framgår hur många barn om ska ingå i
satsningen, antalet team, organisation och tidsplan. Det ska även
finnas en tydlig viljeyttring från skola och socialtjänst om att
satsningen görs gemensamt.
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Arbetsmodellen Skolfam bygger på samverkan. Ett tvärprofessionellt team, bestående av en psykolog, en specialpedagog och barnets socialsekreterare leder arbetet kring varje
barn. Processen kan enklast beskrivas i tre faser som löper över
minst 24 månader:
1. Kartläggning 1
Under den första fasen genomförs normerade pedagogiska och
psykologiska tester.
Den pedagogiska delen av kartläggningen utförs av specialpedagogen och inriktar sig på barnens förmåga att läsa, skriva och
räkna. Vid behov görs även en analys av inlärningsstil och/eller
fonologiska tester.
I den andra delen av kartläggningen fokuserar psykologen på att
ta reda på vilka resurser barnen har i sin begåvningsprofil. Vissa
barn har sin styrka i det språkliga området och andra inom området som rör förmåga att se helheter och sammanhang. Frågescheman görs även för att få veta hur barnet tänker och känner
och hur själv-bilden ser ut.
2. Analys av resultat, utbildningsplan och uppföljning
Efter analys av resultaten kommer Skolfam-teamet, skolan och
familjehemmet tillsammans överens om en utbildningsplan för
barnet utifrån återkopplingen och resultatet av kartläggningen.
Målen i utbildningsplanen varierar mellan barnen. Det kan röra sig
om olika metoder för att få upp ”läsflytet”, att förbättra samspelet
med andra barn eller att förbättra motoriken och bättre samordna
rörelser.
Vid behov handleder Skolfam-teamet arbetslaget i skolan i det
arbetssätt som man gemensamt har bestämt sig för att använda.
Utvecklingen följs upp vid regelbundna möten mellan de inblandade parterna.
3. Kartläggning 2 och fortsatt uppföljning
De pedagogiska och psykologiska testerna upprepas med barnen
efter två år och jämförs med de ursprungliga testerna. En analys
och förslag till fortsatt arbete återkopplas till skolan och familjehemmet. En kontinuerlig och långsiktig uppföljning av arbetet
under barnets grundskoletid bestäms därefter i samråd med ledningen för Skolfam och alla involverade parter.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att tillsammans med Ronneby Kommun och Barn och ungdomsnämnden i Karlskrona driva Skolfam som projekt under
3 års tid till en kostnad av kronor 386 000:-/år
att beslutet gäller under förutsättning att beslut tas av alla berörda
nämnder
______
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Föreningen Fristaden

Dnr: 2013.190.753

§ 134
Fråga avseende ansökan om föreningsbidrag
Jesper Björnson redovisade ansökan om föreningsbidrag daterad
den 4 november 2013.
Saken
Interimsstyrelsen för den nybildade föreningen Fristaden har
131015 ansökt om 7 500 kr i ekonomiskt bidrag för sin verksamhet
under resten av 2013. Beloppet är angivet utifrån föreningens
hyreskostnad. Verksamhetsplan, stadgar och en del andra
handlingar finns bilagda.
Vid möte med undertecknad 131031 reviderade föreningens
representanter beloppet som föreningen ansöker om till 6 000 kr,
utifrån att lokalhyra inte börjat löpa som förväntats när den
skriftliga ansökan gjordes.
Föreningen
Fristadens syfte är att stötta och hjälpa människor med sociala
problem, missbruksproblem och hemlöshet.
Styrelserepresentanterna berättar att målgruppen är de personer
som ofta vistas dagtid i den offentliga stadsmiljön, oftast
påverkade av alkohol eller andra droger. Fristaden vill genom sin
planerade verksamhet kunna nå dessa människor på ett sätt som
de menar är svårt för offentliga verk-samheter att göra, för att
genom diskussioner och studiebesök lyckas aktivera sin målgrupp
och därmed motivera dem till att söka hjälp ut ur sitt missbruk.
Fristad menar att deras målgrupp ofta är lämnade åt sig själva,
ofta inte särskilt välsedda av resten av samhället, och att det då
blir svårt för dem att bryta sig ur sitt sammanhang, och ändra
livsstil.
Det är föreningens förhoppning att genom sin verksamhet kunna
bidra till bättre social levnadsstandard, en nyktrare tillvaro och en
trevligare gemenskap för målgruppen. Detta planerar man att göra
genom att öppna upp en lokal varje vardag mellan 9-15, där man
kan erbjuda gratis frukostfika samt ibland någon lättare förtäring
lunchtid. Man vill även kunna genomföra vissa aktiviteter utanför
lokalen, såsom resor, kortare utflykter, som möjligen kan
förknippas med någon meningsfull aktivitet.
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När verksamheten hunnit vara igång en tid har man förhoppning
om att även kunna ha kvällsöppet någon dag i veckan.
Föreningen har undertecknat ett andrahandsavtal avseende hyra
av en lokal på Ö. Köpmangatan 19, bredvid pizzeria Milano, som
täcker perioden 131101 - 140501.
En av föreningens grundare, Inger Andrén, har under en tid ägnat
sig åt en liknande verksamhet helt i egen regi, men utan lokal, där
hon gått runt och bjudit personerna i målgruppen på kaffe och
mackor i exempelvis Hoglands park, och utanför Wachtmeisters
galleria. På bl a detta sätt är hon känd som en välvillig kraft i
målgruppen, vilket hon menar är en förutsättning för att lyckas
med arbetet som föreningen nu vill driva.
Under en tid upplät Verdandi på Pantarholmen sin lokal för Ingers
verksamhet, innan föreningen Fristaden bildats, men detta föll inte
väl ut, dels p.g.a. lokalens belägenhet (för långt ifrån de platser
där målgruppen vanligtvis vistas, dels p g a olika syn på hur denna
sorts verksamhet lämpligen bedrivs, mellan Inger och Verdandis
företrädare.
Därför bildades föreningen Fristaden i höst då man såg det som
angeläget att kunna erbjuda människorna i målgruppen en
gemenskap, och möjlighet till att genom denna och aktiviteter
skapa motivation att ändra sitt leverne. Styrelserepresentanterna
bedömer att det är rimligt att anta att man skulle kunna ha en
genomsnittlig besöksfrekvens på 10 personer per dag. Man vill dra
igång verksamheten omedelbart, bl a utifrån den kallare årstid
som väntar.
Fristad menar sig ha goda relationer med bl a LP-stiftelsen, som
de förutom socialförvaltningen ser som en lämplig instans att
hjälpa sin målgrupp att ta kontakt med när man vill ha hjälp att
komma ur sitt missbruk.
Föreningens ekonomi
Föreningen har i dagsläget inget eget kapital. Man har lämnat in
ansökningar om bidrag till sin verksamhet till socialnämnden,
svenska kyrkan och en mängd stiftelser och fonder. Från kyrkan
väntas besked i november/december, från övriga inte förrän nästa
år. Utöver detta har man varit i kontakt med och skickat brev till en
del privatpersoner som man hoppas har intresse av att stötta
deras verksamhet.
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Man har blivit lovad sponsring från matvaruaffären Willy’s i form av
två matkassar per vecka, med fikamaterial. Man säger sig ha ett
muntligt löfte från LP-stiftelsen om hjälp vid behov av möbler. Man
har även muntligt löfte om att ibland kunna få lite sallad eller
liknande till lunch för sina besökare från restaurang Aladdin.
På några månaders sikt hoppas föreningen kunna täcka sina
utgifter genom de bidrag de sökt, samt genom att få in ’månadsgivare’ som stöttar med en summa varje månad.
Lokalkostnaden vet man i nuläget inte hur man ska kunna bära,
innan eventuella beviljade bidrag betalas ut. Undertecknad
informerar om att de snarast bör söka samarbete med andra
föreningar, och ger något exempel vid vårt möte 131031, dels då
hyresavtalet bara sträcker sig ett halvår, dels då inte ekonomin
verkar säkrad. Fristaden uppger då att man inte ser lokalen som
helt ändamålsenlig, och att man egentligen på sikt vill hitta en
bättre. Anledningen till att man likväl tecknade avtalet var att den
låg centralt, var billig samt att man ville dra igång verksamheten
direkt, utifrån den annalkande vintern.
Resonemang och bedömning
Socialnämnden har tidigare under flera år givit bidrag till föreningar
med en liknande inriktning som den Fristaden anger sig vilja ha,
om än dessa verkade i större skala. Vidare är missbruk och socialt
omhändertagande frågor som rör nämndens verksamhet. Enligt
socialnämndens produktionsmål ska nämnden vid fördelning av
budgetmedel till ideella föreningar med social verksamhet prioritera de vars verksamhet riktar sig till socialt utsatta människor. Att
Fristadens planerade verksamhet faller inom ramen för vad socialnämndens föreningsbidrag kan användas till står därför klart.
Utredaren gör bedömningen att Fristadens ambitioner är seriöst
menade, och genomförbara om man lyckas få in de medel som
behövs. Verksamheten har dock inte kommit igång ännu, utan
medlen som söks är av ’startbidragskaraktär’.
Det är värt att notera att lokalen Fristaden kommer att hyra i andra
hand är belägen mycket nära Chapmangymnasiets skolgård. Man
kan fundera över om etableringen av Fristadens verksamhet här
innebär ett ökat antal påverkade personer som uppehåller sig i
närhet av en skolmiljö. Fristaden själva menar att själva syftet med
verk-samheten är just att underlätta för sin målgrupp att börja leva
nyktrare liv, även om man inte har för avsikt att avvisa onyktra
personer från lokalen enbart p g a påverkan.
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Fristadens verksamhet uppskattas av dem själva kunna omfatta
ca 10 personer om dagen.
Syftet med verksamheten bedöms som gott, och då hyresavtalet
endast gäller till 1 maj 2014, bedöms det därför som rimligt att
tilldela dem föreningsbidrag för att möjliggöra en uppstart av
föreningens verksamhet. Om Fristaden lyckas etablera den
verksamhet man planerar, bör ny bedömning av verksamheten
göras i samband med 2014 års fördelning av föreningsbidrag, om
Fristaden ansöker om sådant. Särskilt gäller detta lokalens placering och kostnaden för deras lokal.
På socialnämndens konto för föreningsbidrag finns 1062 kr kvar
för fördelning under 2013. Det är utredarens uppfattning att dessa
bör tilldelas Fristaden som ett startbidrag. Detta är dock inte hela
den summa föreningen ansökt om. Hade medel funnits tillgängliga
för dessa 6000 kr, hade utredaren funnit det rimligt att bevilja hela
den sökta summan, just utifrån att det rör sig om uppstart av en
förening, för att få igång deras verksamhet. Om socialnämnden
anser det lämpligt att använda socialnämndens reserv till detta
ändamål lämnar utredaren till socialnämnden själv att bedöma.
Beslut om hur den ska fördelas är ännu inte fattat för 2013.
Förvaltningens förslag till beslut
att bevilja Fristaden föreningsbidrag om 1 062 kr i form av
’startbidrag’.
Yrkande
Ingrid Hermansson (C) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Yrkar att bevilja Fristaden föreningsbidrag om 6 000 kronor i form
av ”startbidrag”
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 15.40-15.45
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande
samt uppmanar att föreningen för en dialog med skolan angående
närheten till skolan.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid
Hermanssons yrkande och fann Ingrid Hermanssons yrkande
antaget.
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Socialnämnden beslutade således
att bevilja Fristaden föreningsbidrag om 6 000 kronor i form av
”startbidrag”
______
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Internkontroll 2013 – Arbetsplaner inom ekonomiskt bistånd
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
vice ordf.
Ledamöter

Måndagen den 16 december kl. 14.30-16.15 Ö Hamngatan 7 B.
Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anna Månsson (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Sture Nilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Hind Abdul-Wahab (S) gick 16.05 § 144-del av § 149
Jörgen Anehäll (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Marie Klang (FP) gick 16.10 § 144- del av § 150
Marianne Widebrant (C) § 151

Övriga närvarande

Camilla Karlman (SD)
Marianne Widebrant (C)
Anette Gladher, t.f. socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnson, planeringssekreterare
Lena Björngren, socialsekreterare
Lill Körling, controller
Katarina Lindell, sekreterare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Sture Nilsson (C)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§ 144-151

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sture Nilsson (C)

________________________
Katarina Lindell

16 december 2013

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell
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Kopia till
CR
KS
KF
Revisorerna

Dnr: 2013.096.042

§ 144
Budgetuppföljning, november 2013
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport
per 30 november 2013.
Sammanfattning
Socialnämndens prognostiserade avvikelse är -28,4 mnkr, fördelat
med –29,4 mnkr (inkl -7,0 mnkr avseende Gyllenstjärna, överklagade beslut) på individ- och familjeomsorg samt +1,0 mnkr
avseende ekonomiskt bistånd.
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell
planering 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 inte minska på grund av ett fortsatt stort behov
av missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVBhemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på ADS. De externa
vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012.
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre
nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -6,3
mnkr. Det har varit fullt på Karlskrona Behandlingshem under året.
Verksamheten klarar inte de intäktskrav som finns. Prognostiserad
budgetavvikelse är -0,8 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med drygt 1,2 mnkr. Om antal ärenden
minskar och aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar,
beräknas budgeten överskridas med -10,5 mnkr. Situationen för
närvarande, är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög
nivå, vi har för närvarande 17 placerade (24 i snitt föregående år).
Då vi redan nu ser att familjehemskontot överskrider budget, -2,4
mnkr, beräknas prognostiserad avvikelse bli -2,8 mnkr. Detsamma
gäller för verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad
avvikelse är -1,0 mnkr.
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Forts § 144
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr.
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om delvisa avslag
av återsökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 24 2011 samt kvartal 1 2012, i slutet av mars beslut avseende
kvartal 2 2012, i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012,
samt i oktober beslut avseende kvartal 1 2013, avseende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa beslut är överklagade i
förvaltningsrätten. Nämnden kommer att resultatföra denna post i
år (försämra resultatet med 7,0 mnkr), trots att nämnden ej ännu
vet om överklagandena går igenom eller ej. Denna post är också
medräknad i ovanstående prognos.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i
år fått ett rejält tillskott till budgetramen jämfört med föregående år.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka
nämnvärt jämfört med år 2012. Läget på arbetsmarknaden ser
heller inte ut att förändras och förbättras i år jämfört med 2012.
Nämnden ser att de vidtagna åtgärderna, i form av projekt Rocksam, FINSAM och framförallt de ”kommunala beredskapsjobben”,
gett positiv effekt. Socialnämnden tog den 25 mars beslut om
ytterligare 20+20 nya ”kommunala beredskapsjobb”. Kostnaden
för dessa kommer att belasta kontot för ekonomiskt bistånd.
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli +1,0 mnkr.
Socialnämndens beslut
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos
per den 30 november 2013.
2. att

översända budgetuppföljningen per den 30 november
till Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en
budget i balans i dagsläget inte är möjlig att nå, på
grund av det lagstadgade uppdrag nämnden har att
utföra.

3. att

till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte
kan fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för verksamheten.

______
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§ 145
Fördelning av Socialnämndens reserv
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv.
Socialnämndens
reserv
-1 035 000

Justering
Budget

Vht 752, Kansliet
Vht 752, Vuxensektionen

400 000
635 000

Utfall
2013-10-31
- 447 051
- 1 135 957

Eva Strömqvist (S) föreslog en tilläggs attsats enligt följande:
att socialnämnden är överens om att extra kostnaden på 425 375:(15/5-30/11) för f.d förvaltningschefen bör ligga utanför förvaltningens
totala negativa resultat.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om tilläggs attsatsen
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering, samt
att socialnämnden är överens om att extra kostnaden på 425 375:(15/5-30/11) för f.d förvaltningschefen bör ligga utanför
förvaltningens totala negativa resultat
______
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CR
Aromo

Dnr: 2013.157.702

§ 146
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Aromo, Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona.
Ärendet
Gylles Konditori AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att
servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan
rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider året runt mellan
klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Aromo är beläget i Affärshuset på Ronnebygatan 46 i centrala
delarna av Karlskrona. I Affärshuset Kronan finns det förutom
Aromo ett flertal butiker. Serveringstillstånd har inte funnits
tidigare i lokalen.
Serveringsstället består av serveringsmatsal med sittplatser för
64 gäster.
Anläggningen är anmäld och registrerad som livsmedelsanläggning. Verksamhetens ändamål är servering av tapas, sallader,
kall soppa, grillade smörgåsar, glass, tapas-cupcakes, tapasbakelser m.m. Endast tillagning/upphettning via micro och
smörgåsgrill.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Aromo´s inriktning är att erbjuda ”shoppare” fika och mat.
Mat finns för avhämtning s.k. Take Away. Menyn består av
sallad, grillade mackor, paella tappas och räkmackor. Tapas
utbudet kommer från Café Tre G där de tillagas och även
paellan, laxpajen, de ”varma tapassen” och de kommande
spanska grytorna och andra soppor tillverkas även de på Tre G
och värms upp på Aromo. Alla sallader och räkmackan läggs
upp och görs iordning på Aromo. Smoothies tillverkas på Aromo.
Upplägget är att själva baren fungerar som kök och på grund av
utrymmesskäl så stödjer Tre G som ligger över gatan med att
tillverka en del av Aromos produkter. Ugn eller annan typ av
uppvärmning kommer att införskaffas.
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Forts § 146
Sökanden uppger att hade inte Tre G funnits på nära avstånd så
hade de inte kunnat genomföra tappas-baren i denna tappning.
Utbudet av förrätter och efterrätter uppfylls.
Öppettiderna kommer huvudsakligen att vara vardagar klockan
10.00 – 20.00 och lördagar mellan klockan 10.00 – 18.00.
I hyresavtalet under konceptbeskrivning framkommer följande:
Gylles konditoris koncept skall vara Café/konditori/bageri.
Sortiment: Kaffe, the kalla drycker, bakverk, smörgåsar,
baguetter, pajer, sallader, bakad potatis, tapas, wrap, och glass,
vin och 33 cl kl.3 öl i flaska. Inte lagade rätter/luncher eller
alkohol utöver det som specificerats får säljas. För att erbjuda
kunderna ett brett utbud har hyresgästen förbundit sig att inte
ändra sitt koncept utan det att detta dessförinnan skriftligen har
anmälts och godkänts av hyresvärden.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden har driver sedan många år tillbaka Konditori Tre G
som har ett stadigvarande tillstånd till slutet sällskap sedan
1993. Aromo har drivits som Café sedan 2011. Ägare Tobias
Lundström har genomfört kunskapsprov 2013-11-18 hos
Karlskrona kommun gällande ”stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten” med ett godkänt resultat. Michelle Blomstrand
som är platschef på Aromo har genomfört kunskapsprov 201311-22 hos Karlskrona kommun gällande ”stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten ” med ett godkänt resultat.
Ägar- och hyresförhållanden
Gylles Konditori AB, 556070-1301 som driver Aromo i
Karlskrona ägs av Tobias Lundström. Han innehar aktierna i
bolaget. I styrelsen ingår Madelaine Lundström.
Hyresavtal finns emellan Kronan fastigheter i Karlskrona AB
org.nr. 5566628-5812 och Gylles Konditori AB.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar
registrerade hos Skatte-verket.
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Forts § 146
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetens
ändamål enligt registrering: Servering av tapas, sallader, kall
soppa, grillade smörgåsar, glass,tapas-cupcakes, tapasbakelser m.m. Endast tillagning/upphettning via micro och
smörgåsgrill.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 64
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 §
förvaltnings-lagen 2013-11-27

Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 11.00 01.00.
______
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CR
Justitiedepartementet

Dnr: 2013.199.100

§ 147
Missiv kring remissvar avseende betänkandet ”Ut ur
skuldfällan” (SOU 2013:72)
Jesper Björnsson redovisade upprättat remissvar daterat den 6
december 2013.
Justitiedepartementet har givit socialnämnden i Karlskrona
möjlighet att yttra sig över förslagen i skuldsaneringsutredningens
betänkande ”Ut ur skuldfällan” (SOU 2013:72).
Betänkandets förslag omfattar i huvudsak följande ämnen:
Internetportal
Det bör i samhällets regi finnas en internetportal med information
om skuldsanering för gäldenärer, borgenärer och andra aktörer
som kommer i kontakt med skuldsatta personer.
Kronofogdemyndighetens upplysningsskyldighet
Kronofogdemyndigheten ska lämna upplysningar om
skuldsanering till gäldenärer som under lång tid varit föremål för
utmätning av lön eller andra exekutiva åtgärder.
Kronofogdemyndigheten bör informera mer om den generella
skuldsituationen i var och en av landets kommuner, för att den
kommunala budget- och skuldrådgivningens betydelse ska
uppmärksammas i respektive kommun och för att utgöra ett bättre
underlag för rådgivningens verksamhet.
Övrig information och utbildning
Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket bör ansvara för att
höja kunskapen om skuldsanering i samhället, genom olika
informationsinsatser. De bör också i större utsträckning än i dag
erbjuda utbildning om skuldsanering till aktörer som kommer i
kontakt med skuldsatta personer.
Kontroll av gäldenärens uppgifter
Kronofogdemyndighetens ansvar för att kontrollera att lämnade
uppgifter i en ansökan om skuldsanering är korrekta ska förstärkas. Skuldsaneringshandläggare ska ges större tillgång till
myndighetens egna databaser och underlag ska mer regelmässigt
inhämtas.
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Ansökan om skuldsanering
Det ska vara möjligt att ansöka om skuldsanering genom ett
webbbaserat ansökningsförfarande. Kraven på vad en gäldenär
ska ange i sin ansökan om skuldsanering är i dag omfattande. Vi
anser att detta sannolikt leder till att personer avstår från att
ansöka om skuldsanering. Samtidigt är det inte möjligt att sänka
kraven på utredningen i ett skuldsaneringsärende. Vi anser att
ansvaret för utredningen bör ha en annan fördelning än enligt
nuvarande ordning. Gäldenären ska inte i detalj behöva ange
samtliga skulder i sin ansökan. I stället ska borgenärer, som kan
förväntas bevaka en kungörelse om skuldsanering, efter inledandebeslutet själva anmäla sin respektive fordran till Kronofogdemyndigheten. Det innebär å andra sidan att gäldenären alltid
i sin ansökan ska lämna uppgift om skulder till borgenärer som är
privatpersoner samt företag som inte är inkassobolag eller som
företräds av ett sådant. Gäldenären ska alltid uppge en seriöst
uppskattad total skuldbörda och bakgrunden till skuldsättningen,
så att det finns ett underlag för att bedöma om gäldenären är
kvalificerat insolvent.
Kvalificerad insolvens
Det är utredningens bedömning att ett avgörande från Högsta
domstolen, (NJA 2010 s. 496), har bidragit till en under senare år
strängare tillämpning av skuldsaneringslagens insolvenskrav, det
kvalificerade insolvensrekvisitet. Efter rättsfallet har en 15-årig
prognos mer regelmässigt kommit att användas vid bedömningen
av gäldenärens betalningsförmåga. Den nuvarande tillämpningen
av insolvensprognosen leder till att vissa gäldenärer inte beviljas
skuldsanering, trots att det är motiverat utifrån de grundläggande
syftena med institutet. Särskilt unga, arbetslösa och förvärvsarbetande har genom nuvarande praxis visat sig få svårt att
komma i fråga för skuldsanering. Högsta domstolen har visserligen under våren 2013 på nytt uttalat sig i frågan om kvalificerad
insolvens och då betonat vikten av en nyanserad bedömning. Men
man har i avgörandet begränsat sig till att peka på att en kortare
prognos kan tillämpas för en gammal person och gäldenärer med
betydande hälsoproblem. Vi anser att det är nödvändigt med
lagstiftningsåtgärder för att kunna frångå den nu etablerade 15årsprognosen och åstadkomma en mer nyanserad rättstillämpning. Vi förslår därför att det kvalificerade insolvensrekvisitet och
definitionen av detta begrepp bör föras in i lagtexten. Med
kvalificerad insolvens ska avses att gäldenären inte kan rätteligen
betala sina skulder och att denna oförmåga med hänsyn till
samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid
(jämför med definitionen insolvens i konkurslagen, 1 kap 2 §).
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Betalningsplanen
Vid en skuldsanering bestäms att gäldenären ska betala av på
sina skulder enligt en betalningsplan som i normalfallet löper
under fem år. Under löptiden för en betalningsplan ska gäldenären
leva på existensminimum, vilket kan vara betungande. Det finns
redan nu en möjlighet att vid särskilda skäl bestämma en kortare
betalningsplan, men detta sker i praktiken mycket sällan. För att
det ska vara möjligt att ta större hänsyn till den enskildes situation
föreslår vi att betalningsplanens längd ska vara mer flexibel än
den är i dag. En kortare plan ska kunna bestämmas om det är
skäligt, exempelvis för hårt skuldsatta ålderspensionärer och svårt
sjuka gäldenärer.
Betalningsfria månader
För att förbättra gäldenärernas förutsättningar att genomföra en
skuldsanering föreslår vi två betalningsfria månader varje år. De
ska infalla under juni och december månad. En sådan ventil i
betalningsperioden kan underlätta gäldenärens pressade situation. Det kan även göra skuldsaneringsinstitutet mer attraktivt för
exempelvis gäldenärer som år efter år är föremål för utmätning.
En gäldenär som kommit efter med en månadsbetalning ges
dessutom en möjlighet att komma ifatt med sin missade betalning.
Gäldenären ska påbörja betalningarna tidigare
För att åstadkomma ett effektivare skuldsaneringsförfarande
föreslår vi att gäldenären ska påbörja sina betalningar redan från
inledandebeslutet, vilket leder till att gäldenären kan bli skuldfri
tidigare. En eventuellt lång handläggningstid hos Kronofogdemyndigheten kommer inte heller att fördröja skuldsaneringen.
Borgenärerna kommer inte längre att drabbas av det utmätningsförbud som inträder när inledandebeslut fattas. Hur gäldenären
sköter betalningarna efter inledandebeslutet ska dessutom vägas
in och ha betydelse för bedömningen av om det är skäligt att
bevilja skuldsanering.
Betalningsförmedling
Enligt de flesta betalningsplaner som bestäms i dag ska gäldenären varje månad betala många små belopp till flera olika
borgenärer. Planerna är därför ofta svåra att förstå. Vi anser att
det är viktigt att dels underlätta för gäldenären att genomföra
betalningsplanen dels hålla nere kostnaderna för borgenärerna att
ta emot betalningar. Vi föreslår därför att det som gäldenären ska
betala till borgenärerna under skuldsaneringen ska hanteras inom
ramen för en betalningsförmedling. Gäldenären ska varje månad –
både före och efter det slutliga skuldsaneringsbeslutet – betala in
ett bestämt belopp till ett konto hos Kronofogdemyndigheten.
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Borgenärerna får sedan sin respektive betalning en gång om året i
stället för som idag normalt varje månad. Om gäldenären inte
skulle beviljas någon skuldsanering har han eller hon rätt att få
tillbaka de pengar som betalts in på det ovan nämnda kontot.
Modifierat utmätningsförbud
Om gäldenären före inledandebeslutet varit föremål för t.ex.
utmätning i lön, ska pengarna på kontot inte betalas tillbaka till
gäldenären. De ska i stället betalas ut till de utmätningsfordringar
som stoppats till följd av inledandebeslutet.
En andra chans
En gäldenär som har beviljats skuldsanering har i dag i princip
ingen möjlighet att få skuldsanering ytterligare en gång. Det gäller
oavsett om gäldenären fullföljt skuldsaneringen och blivit helt
skuldfri eller om han eller hon misslyckats med denna och sitter
kvar med de skulder som fanns före beslutet om skuldsanering. Vi
föreslår att en gäldenär som tidigare misslyckats med sin
skuldsanering och fått den upphävd, utan några begränsningar
ska kunna beviljas skuldsanering på nytt. För gäldenärer som
genomgått en skuldsanering och blivit skuldfri men skuldsatt sig
på nytt, bör
däremot möjligheten vara fortsatt begränsad till om det bedöms
finnas synnerliga skäl.
Socialförvaltningen har gjort bedömningen att ett remissvar bör
lämnas till justitiedepartementet, utifrån de synpunkter som
förvaltningen funnit angelägna att framföra.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att avge bifogat förslag till yttrande till justitiedepartementet som
sitt eget.
______
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§ 148
Internkontroll 2013 –
Dokumentation av LVU-ärende
Jesper Björnson redovisade upprättad internkontroll 2013dokumentation av LVU-ärende daterad den 6 december 2013.
Uppdraget
I den internkontrollplan för 2013 som socialnämnden beslutade om
i januari 2013 fanns ett uppdrag till förvaltningen att granska hur
handläggningen i placeringsärenden för unga såg ut.
Utredaren har funnit nödvändigt att begränsa urvalet för internkontrollen, och har valt att granska handläggningen i LVU-ärenden
under 2013, samt efterföljande placering. Eftersom flera av dessa
skett relativt nära internkontrollen har den ursprungliga intentionen
att följa ärendets hela gång, d v s även efter övergången från
utredning/omhändertagande till verkställighet/placering fått överges. Istället har två LVU-ärenden från 2012 granskats avseende
beslutsgången och dokumentationen i verkställigheten/placeringarna.
Syfte
Dokumentationen i ett ärende, oavsett sort, är av yttersta vikt för
rättssäkerheten för de vi jobbar för, våra brukare. När brister
uppdagas, är det därför av yttersta vikt att vända detta till något
positivt. Om man lyckas med detta innebär det att vi förbättrar vårt
bemötande av våra brukare, samtidigt som vi förhoppningsvis
också ökar känslan av att göra ett gott arbete som vi kan vara
stolta över, och som känns meningsfullt.
Att medverka till ett omhändertagande av ett barn är ett av de
mest omfattande ingripanden socialtjänsten kan göra. Kraven på
ett korrekt förfarande i handläggningen är därför naturligtvis
mycket höga, precis som på dokumentationen av vad som görs.
Syftet med internkontrollen är att säkerställa att dessa höga krav
efterlevs.
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Frågeställningar
Finns samtliga beslut och ställningstaganden dokumenterade?
Hur dokumenteras besluten?
Hur dokumenteras verkställigheten av besluten?
Vilka rutiner finns? Följs de? Är de levande i verksamheten?
Analys
Angående den internkontroll som gjorts avseende gången i LVUomhändertaganden under 2013 (ärendena 1 - 13 ovan) finner
utredaren att det är viktigt att påpeka att det inte framkommit några
allvarliga brister. Ur det mänskliga perspektivet har samtliga barn
som omhändertagits under 2013 hanterats på ett tillfredsställande
sätt, sett till bemötande, skydd och placering, och hänsynstagande
till särskilda behov. Barnets behov synes genomgående ha satts i
första rummet. I detta avseende bör det tilläggas att utredningsgruppens rutiner vid LVU också granskats, och utredaren har funnit
dem korrekta och föredömligt tydliga.
I fem av de 13 omhändertagandeärendena har utredaren funnit
anledning att anmärka på hur journalerna förts. Det är tydligt att
flera händelser, och i vissa fall beslut, inte registrerats förrän lång
tid efter att de skulle ha registrerats. Vid flera tillfällen har exempelvis ett beslut om omedelbart omhändertagande registrerats flera
veckor innan placeringsbeslutet ens omnämns (de ska fattas vid
samma tillfälle och omedelbart delges både barnet och vårdnadshavarna) och det framgår inte alltid av journalen hur kommuniceringen gått till.
Det är också stor skillnad på hur själva beslutsgången redovisas. I
flera ärenden finns precis allt som ska göras vid ett omedelbart
omhändertagande registrerat i ordning, och det är mycket enkelt
att följa förloppet i journalen. Detta borgar för en god rättsäkerhet
vid omhändertaganden, och bör eftersträvas i samtliga ärenden.
De påpekanden som gjorts ovan, både här i analysen och i
redovisningen av granskningen, är av juridiskt art på detaljnivå,
dock förvisso viktiga för verksamheten att reflektera över utifrån
hur vi skapar största möjliga rättssäkerhet för de barn vi omhändertar, och tydlighet gentemot både barnen och deras familjer
samt externa samarbetsparter/uppdragstagare.
En reflektion som utredaren gör är att det inte i något av LVUärendena från i år gjorts en ’vanlig’ ansökan om LVU, utan att det i
samtliga fall gjorts omedelbara omhändertaganden.
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Det finns inte utrymme att inom ramen för internkontrollen analysera detta djupare, men med tanke på den massiva arbetsinsats
och den turbulens som skapas genom omedelbara insatser anser
utredaren att en diskussion kring vad detta beror på skulle kunna
föras inom utredningsgruppen och möjligen på familj- och ungdomssektionen i stort inom ramen för sitt kvalitetsarbete – Väntar
vi för länge med LVU-ansökningar? Finns det andra saker inom vår
organisation som gör att vi ’startar för sent’, eller, om så inte
bedöms vara fallet, ’kan vi minska risken för akuta händelseförlopp
genom att ändra vårt arbetssätt?’.
Granskningen av hur verkställigheten fullföljts i två ärenden
(ärendena 14 - 15) går naturligtvis inte att använda som generell
måttstock, för detta skulle betydligt fler ärende ha behövt granskas.
Det som framkommit är dock i det ena fallet tillräckligt illa för att
åtgärder bör sättas in. En genomförandeplan finns registrerad för
mer än ett år sedan, men är tom på innehåll. Den har inte heller
försökt revideras, av vad som går att utläsa i akten. Ett möjligen
bidragande faktum till detta kan vara att genomförandeplanen
registrerats medan ärendet tillhörde utredningsgruppen, och att
möjligen familjehemssekreteraren därefter trott att den var färdig.
Detta problem bör åtgärdas gemensamt. Att den därefter inte följts
upp åligger familjehemsgruppen att åtgärda.
Åtgärdsförslag
Utredaren utgår ifrån att denna internkontroll diskuteras i arbetsgrupperna och att eventuella påpekanden som gjorts i ovanstående text diskuteras där. Kring detta bedöms ingen särskild
uppföljning behövas.
Utredaren föreslår att utredningsgruppen och familjehemsgruppen
ges i uppdrag att upprätta nya rutiner för hur överlämnande av
ärenden dem sinsemellan går till, av vilka en tydlig ansvarsfördelning för varje moment vid överlämnandet ska framgå. Rutinerna
redovisas till socialnämnden senast i april 2014.
Därutöver föreslår utredaren att familjehemsgruppen ges i uppdrag
att se över, och internt inom gruppen diskutera, sina handläggningsrutiner och hur man på bästa sätt kan säkerställa att de
efterlevs. En redovisning av detta arbete presenteras för socialnämnden senast i april 2014.
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Socialnämndens beslut
att anta redovisningen av internkontrollen, inkluderande åtgärdsförslagen, avseende handläggning och verkställighet i LVUärenden.
______
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§ 149
Internkontroll 2013 Arbetsplaner inom ekonomiskt bistånd
Jesper Björnson redovisade upprättad internkontroll 2013dokumentation av LVU-ärende daterad den 6 december 2013
Uppdraget
Även om internkontrollen 2012 avseende dokumentationen i
ekonomiska ärenden gav en del goda resultat, fr a avseende
barnperspektivet, framkom även att det fanns brister i hur man vid
handläggningen av det ekonomiska biståndet arbetade med
arbetsplaner i ärendena, något man var väl medveten om på
ekonomisektionen, och hade ambitionen att åtgärda. Hinder i
denna utveckling var fr a ärendebelastningen.
Socialnämnden beslutade att anta utredarnas förslag på åtgärd
utifrån vad som framkommit, att sektionen för ekonomiskt bistånd
(numera en del av Vuxensektionen) skulle göra en handlingsplan
för hur man under 2013 skulle arbeta systematiskt med arbetsplaner i sina ärenden. Handlingsplanen föreslogs innehålla
punkterna:
 När och hur man upprättar en arbetsplan,




Hur och på vilket sätt sker brukarens delaktighet i praktiken,
och hur dokumenteras den,
Systematisk uppföljning av arbetsplanen och hur uppföljningarna dokumenteras, samt
Tidsplan för när arbetet ska vara implementerat

Årets internkontroll ska följa upp hur denna implementering gått,
och hur arbetet med arbetsplanerna ser ut idag.
Syfte
Dokumentationen i ett ärende, oavsett sort, är av yttersta vikt för
rättssäkerheten för de vi jobbar för, våra brukare. När brister
uppdagas, är det därför av yttersta vikt att vända detta till något
positivt.
-
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Om man lyckas med detta innebär det att vi förbättrar vårt bemötande av våra brukare, samtidigt som vi förhoppningsvis också
ökar känslan av att göra ett gott arbete som vi kan vara stolta över,
och som känns meningsfullt.
Frågeställningar
Hur har implementeringen av handlingsplanen, och dess delmål,
kring arbetsplaner gått?
Hur ser arbetet med arbetsplanerna ut i dagsläget?
Verksamhetens kommentar kring internkontrollen
Vid mötet med sektionschefen, arbetsledare och verksamhetsutvecklare framhålls att det varit ett stort flöde av nya medarbetare
under året, samt att ärendemängden varit stor för handläggarna.
Sammanslagningen av f d ADS och Ekonomisektionen till Vuxensektionen har också tagit en del tid och energi i anspråk. Det har
dock bl a även burit det positiva med sig att ekonomiskt bistånd nu
har tillgång till en verksamhetsutvecklare som är en välbehövlig
stödfunktion i denna sortens utvecklingsarbete.
Vad gäller resultaten av aktgranskningen menar man att det i vissa
ärenden kan vara så att det p.g.a. ärendemängden i vissa fall kan
ha missats att dokumentera avstämningar, som man menar ändå
rimligen har gjorts. I övrigt ges uttryck för att resultatet ändå visar
på den goda anda och vilja som finns hos personalen.
Man menar vidare att det enbart är i ca 50 % av ärendena som en
aktiv planering är möjlig, utifrån att det i övriga ärenden finns andra
som sköter brukarnas planering, t ex vid nyetablering eller arbetshinder.
På fråga vad som skulle behövas för att komma ännu längre lyfts,
förutom utbildningstillfällena i februari 2014, behovet av kontinuitet
i personalgruppen samt en säker personalmängd (inga extratjänster).
Därutöver påpekas att det finns en viss tröghet i vårt verksamhetssystem för att på ett enkelt sätt kunna dokumentera enklare uppföljningar av det slag som planeras, och att detta skulle behöva
utvecklas.
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Resultat av internkontrollen
På grund av bl a stor ärendebelastning och stor personalomsättning har vuxensektionens funktion för ekonomiskt bistånd (tidigare
ekonomisektionen) inte fullt ut hunnit implementera den handlingsplan för ett systematiskt användande av arbetsplaner som
planerats för 2013. En plan har dock upprättats och arbetet med
den har påbörjats, och även andra insatser, som krävs för att
skapa utrymme rent tidsmässigt för ett mer systematiskt användande av arbetsplaner och att följa upp dem, har genomförts. Sista
aktiviteten planeras till februari 2014, varefter ett mer strukturerat
arbetssätt med arbetsplaner förväntas kunna vara implementerat.
Aktgranskningen gav vid handen att det trots ovanstående fanns
aktuella arbetsplaner i 67 % av ärendena. I 42 % av ärendena var
arbetet med planering i ärendena dessutom att bedöma som välskött. Även om dessa siffror är ganska låga, får de bedömas dels
utifrån att verksamheten uppger att en aktiv planering bara är
möjlig i ca 50 % av deras ärenden (vilket stämmer väl med
resultaten av aktgranskningen), dels utifrån de arbetsomständigheter som varit under året, och i det ljuset får resultaten ses som
högst rimliga.
Att Vuxensektionens funktion för ekonomiskt bistånd trots allt
kommit så långt i sitt arbete beror till stor del på personalens egen
drivkraft och vilja i detta kvalitetsarbete samt att man genom
sammanslagningen av två sektioner till en, även fått tillgång till en
verksamhetsutvecklare som kunnat stödja processen. Utifrån
dessa goda förutsättningar och att man kommit en god bit på
vägen med sitt arbete med att implementera sin handlingsplan,
bedömer utredaren internkontrollen som avslutad.

Socialnämndens beslut
att anta redovisningen av internkontroll avseende arbetsplaner i
ärenden rörande ekonomiskt bistånd.
______
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Dnr: 2013.069.759

§ 150
Tillnyktringsavtal mellan Landstinget Blekinge och Blekinge
läns kommuner för perioden 2014-01-01 till och med 201712-31
Landstinget Blekinge och Blekinge läns kommuner har sedan
2009 ett avtal avseende ansvar och kostnader för tillnyktring för
personer i länet. Tidigare avtal gällde för perioden 2009-04-01
t.o.m. 2013-03-31. Utvärdering av avtalet skulle skett senast
2012-03-31 och nytt avtal träffas senast 2013-03-31. Denna
process blev av olika skäl uppskjutet i tid och en förlängning av
avtalet upprättades under ett år till 2014-03-31
Utvärdering av tidigare avtal är nu genomförd hos kommunerna
och landstinget. Synpunkter har inlämnats och diskuterats
mellan parterna.
Former och rutiner för tillnyktring och samverkan mellan
landstinget och kommunerna fungerar i stort sätt väl. Forum
finns för kontinuerlig uppföljning av rutiner och samverkan.
Nytt avtal föreslås gälla för perioden 2014-01-01 till och med
2017-12-31

Socialnämndens beslut
att Socialförvaltningen Karlskrona kommun ingår avtal om
tillnyktring enligt avtalsförslag för perioden 2014-01-012017-12-31.
______
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§ 151
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott
samarbete under det gånga året och önskar all God Jul och Gott
Nytt År.
Vice ordförande Eva Strömqvist (S) tackar ordförande för det
gångna året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
______
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