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Plats och tid: Ö Hamngatan 7, kl 13.30—15.40 
Beslutande: Peter Johansson, ordförande (s) 
 Walla  Carlsson, (s) 
 Rolf  Karlsson (s) 
 Birgit Andersson (s) 
 Ronny Svedklint (s) 
 Birgitta Ståhl (m) 
 Camilla Persson (v)  
 Andreas Reinholdson (kd)  
 Ann-Marie Branje, tjg ersättare (m)  
 Kent Isaksson, tjg ersättare (m)  
 Maria Persson, tjg ersättare (c) 
Övriga del- Yvonne Axelsson, ersättare (s) 
tagare Bengt-Olof Karlsson, ersättare (s) 
 Ingrid Trossmark, ersättare (s) 
 Per-Axel Persson, ersättare (v) 
 Tjänstemän 
 Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
 Göran Mattsson, utredningssekreterare 
 Göran Bohman, sektionschef 
 Sören Trolle, sektionschef 
 Tore Svensson, sektionschef 
 Bo Blomqvist, socialsekreterare 
 Siw Ottosson, socialsekreterare 
 Marit Ramberg, socialsekreterare 
 Heidi Mellby, socialsekreterare 
 Maria Haag, socialsekreterare 
 Gerd Björnbäck, socialsekreterare 
 Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
 Katarina Lindell, sekreterare 
Utses att      
Justera Camilla Persson  
Underskrifter  
Sekreterare: ___________________________    
 Katarina Lindell   
 
Ordförande: ___________________________  
 Peter Johansson 
 
Justerare: ___________________________   
 Camilla Persson Paragraf: 1--10 
   §§ 7-10 offentliga  
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 1 
      Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 2 
Redovisningsärende 
 
4 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 2 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
Mottagna flyktingar 2001 
 
T o m 2001-12-31 har 123 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 9 4 2 15  
Pantarholmen 4  4 8 
Trossö  8 1 1 9  
Kungsmarken 28 16 6 45 
Lyckeby  5 5  10 
Rödeby  3   2 
Marieberg 8 5 3 12 
Backabo  1 1  2 
Gullberna  1 1 1 3 
Ramdala  1   1  
Ingen adress 2 3  5 
Summa  70 36 17 123 
  
Mottagna flyktingar 2001 
 
T o m 2001-1-31  har 123 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  26    8  33 
Azerbajdzjan   2    2    4 
Jugoslavien 28  25  46 
Albanien    6    4  10 
Iran    5    3    4 
Bosnien Hercegovina   4    3    3 
Ukraina    2    1    3 
Libanon    1      1 
Afghanistan   1      1 
Jordanien    1      1 
Liberia    1      1 
__________________________________________________________________ 
Summa  72  46  123 
  
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 4 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 3 
  
Kommunfullmäktige 
§ 179 
Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004 
 
§ 183 
Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning avseende 
transporter. 
 
§ 184 
Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering 
 
§ 185 
Miljöplan för Karlskrona kommun 
 
§ 186 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad 2001-12 Nr 12/01 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2001-12-06 2001:140 
 
Länsstyrelsen 
Beslut/Tillståndsbevis 2001-12-19 503-5052-01 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2001-12-05 1067-01 
-”- 2001-12-19 898-01 
-”- -”- 959-01 
-”- -”- 1007-01 
-”- 2001-12-21 1119-01 
Beslut 2001-12-17 1118-01 E 
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§ 5 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen (1994:1738)  Bilaga 4 
b)   Tillfälligt tillståndsbevis enligt alkohollagen (1994:1738) Bilaga 5 
c)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av 

  spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka 
 tidsperiod till slutet sällskap.  Bilaga 6 
 

 
 
  

 
 
  
  

Dele- § 6 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-01-03, 2002-01-14   
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§ 7 
Frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur situationen ser ut för våra utländska flickor i 
vår kommun.  
 
Tore Svensson svarade 
_________ 
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§ 8 
Riktlinjer för socialbidrag 2002 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer daterat 2002-01-18. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar att meningen under punkt 3:3 Högre nivå sista stycket  
Det kan gälla nyanlända flyktingar eller invandrare eller vid snabba viktför-
ändringar på grund av graviditet eller sjukdom utgår. 
 
Proposition 
Ordförande ställde Birgitta Ståhls ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och 
fann Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för socialbidrag 2002 samt  
 Birgitta Ståhls ändringsyrkande 
______________ 
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§ 9 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 10 
Rättelse av protokollet från den 27 december 2001 §§ 162-189. 
 
Ledamot Walla Carlsson (s) var närvarande och deltog i sammanträdet den 27 
december 2001 §§ 162-189. 
 
Socialnämnden beslutade 
 
att  anta ovanstående rättelse. 
______________ 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7, kl 13.30—16.25 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Rolf  Karlsson (s) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s) 
  Ann-Marie Branje (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
 
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson, (s) gick kl 16.10 
  Ingrid Trossmark, (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) 
 tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Maria Nilsson, socialsekreterare 
  Mie Flood, socialsekreterare 
  Pernilla Collin, socialsekreterare 
  Solveig Persson, socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Andreas Reinholdson  
 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson Paragraf: 11--19 
   §§ 17-19 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 11 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 7 
      Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 12 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 8 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 13 
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och 
drogområdet. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade ärendet. 
 
Riksdagen beslutade den 21 februari 2001 om en nationell handlingsplan för att 
förebygga alkoholskador. För att stödja genomförandet av de intensifierade 
alkoholskadeförebyggande insatserna i enlighet med den nationella handlings-
planen har regeringen avsatt totalt 150 miljoner kronor för perioden 2001-2003 för 
förstärkta insatser i kommunerna. Länsstyrelsen skall fördela medlen. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunstyrelsen att söka utvecklings-
medel till drogförebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Bidraget 
syftar i första hand till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande 
arbete. Bidrag bevilja för ett år i taget och kan utgå under högst två år. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har 1.350.000 kronor per år att fördela till drogföre-
byggande arbete under 2002 och 2003. 
 
För att få till stånd ett samordnat, långsiktigt förebyggande arbete inom området 
vill Karlskrona kommun under 2 år driva ett projekt. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för berörda förvaltningar har gemen-
samt tagit fram föreliggande förslag till projekt. Samtliga förvaltningschefer har 
informerats och delar såväl projektupplägg som föreslagen delaktighet och finan-
siering. 
 
Mål: att skjuta upp alkoholdebuten samt att minska nyrekrytering till missbruk 
genom minskad efterfrågan. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 14 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 9 
 
Kommunstyrelsen 
§ 6 
Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda (SOU 
2001:72) 
 
Socialstyrelsen 
Inbjudan att ansöka om medel för försöksverksamhet inom ramen för nationellt 
program för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. 
 
Svenska kommunförbundet 
20 miljoner i utvecklingsstöd till kommunal konsumentverksamhet. 
 
Familjerådgivningen i Karlskrona 
Verksamhetsberättelse 2001 
 
Brev från Frälsningsarmén 
 
Länsstyrelsen 
Beslut 2002-01-11 
Tillsynsrapport/Beslut 2002-01-17 502-6264-01 
-”- 2002-01-22 701-6265-01 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-01-21 1118-01 
-”- 2002-01-23 1133-01 
-”- 2002-01-25 971-01 
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§ 15 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Dödsboanmälningar Bilaga 10 
b)   Yttrande över ansökan om antagning till allmänna hemvärnet Bilaga 11 
c)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av 

  spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka 
 tidsperiod till slutet sällskap. Bilaga 12 
 

 
 
  

 
 
  
  

Dele- § 16 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-02-11   
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§ 17 
Frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
_________ 
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§ 18 
Bokslut 2001 
 
Malin Jonasson redovisade bokslutet för 2001. Sektionscheferna redovisade sin 
verksamhet. 
 
Årsbokslutet för socialförvaltningen visar ett negativt resultat på – 3 622,5 tkr. 
Verksamheten socialbidrag visar ett negativt resultat på – 2 735,4. Underskottet 
beror delvis på att normen för vissa bidragstagare förbättrats och delvis på att 
sysselsättningsgrader tillskapats för att ge längre bidragstagare möjlighet till arbete 
och egen försörjning i framtiden. 
Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg visar ett negativt utfall med 
– 887 tkr. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden + 96,3 
Socialnämndens reserv + 473,6 
Föreningsbidrag + 54,3 
Familjerådgivning ± 0 
Personal, lokaler och allm omk + 552,1 
Kontaktpersoner + 479,4 
Familjehem - 289,7 
HVB-hem barn och ungdom - 225,0 
Ungbo - 34,0 
Roslunden - 306,9 
HVB-hem vuxna - 2 010,5 
Karlskrona behandlingshem + 254,4 
Arbetslänken + 68,9 
Summa IOF - 887,1 
Socialbidrag -  2 735,4 
Nettoresultat  3 622,5 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att tolkförmedlingen avslutas och att resultatet slutregleras mot det egna kapitalet 
 för schablonen 
 
att begära hos kommunstyrelsen att få årets resultat täckt i bokslutet 
 
att i övrigt godkänna årsbokslutet för 2001 
______________ 
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§ 19 
Budgetuppföljning för januari månad 2002 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen. 
Socialnämnden vill ha en redovisning  i mars angående utvecklingen av 
socialbidragen samt för HVB-vuxna  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta  budgetuppföljningen för januari månad 2002 
______________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 25 mars 2002 
 
§ 20 Beslutsärende 

§ 21 Redovisningsärende 

§ 22 Information om det handikapp politiska programmet 

§ 23 Arbete med ohälsotal 

§ 24 Delrapport 3 avseende Karlskrona Kommuns drogpolitiska program 

§ 25 Mottagna flyktingar 2002 

§ 26 Information angående ungdomsbrottslighet 

§ 27 Meddelande 

§ 28-29 Delegationsbeslut 

§ 30 Öppna frågor 

§ 31 Budgetuppföljning för februari månad 2002 

§ 32 Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning 

§ 33 Riktlinjer för socialbidrag vid vistelse i hemlandet 

§ 34 Sommarpraktik, Dagsverken och Feriearbeten 

§ 35 Förslag till förändrade villkor för ROS-hem 

§ 36 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Harrys Pub o Mat, Karlskrona 
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Plats och tid: Ö Köpmangatan,  kl 13.30—17.20 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Rolf  Karlsson (s), kom kl 13.40 §§ 21-36 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), gick kl 15.30 §§ 20-29 
  Camilla Persson (v), gick kl 16.25 §§ 20-32 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s) 
  Bengt-Olof  Karlsson (s) § 20 
  Ann-Marie Branje (m) §§ 30-36 
  Per-Axel Persson (v) §§ 33-36 
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson, (s) gick kl 16.35 
  Ingrid Trossmark, (s) 
  Ann-Marie Branje (m) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
  Maria Persson (c) 
 tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Börje Svensson, projektledare 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Anna Wideskär, 1:e socialsekreterare 
  Jan Swennergren,  1:e socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Åsa Karlsson, praktikant  
  Katarina Lindell, sekreterare 
Utses att justera  Inger Dahlgren 
 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren Paragraf: 20--36 
   §§ 30-36 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 20 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 13 
      Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 21 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 14 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 22 
Information om det handikapp politiska programmet 
 
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerade socialnämnden om det 
handikapp politiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 1999, som nu 
skall revideras. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 23 
Arbete med ohälsotal 
 
Eva-Britt Norrman redovisade ärendet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 24 
Delrapport 3 avseende Karlskrona Kommuns drogpolitiska program 
 
Börje Svensson redovisade upprättad delrapport daterad 2002-03-18 avseende 
genomförandet av Karlskrona kommuns drogpolitiska program. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna rapporten 
 
att redovisa denna rapport till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
______________ 
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§ 25 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 01 31 har 1 flykting mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken    
Pantarholmen 
Trossö  1   
Kungsmarken  
Lyckeby   
Rödeby   
Marieberg   
Backabo   
Gullberna     
Ramdala       
Ingen adress  
Summa  1    
 
T o m 02 01 31 har 1 flykting mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  1 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien   
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina     
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Summa  1 
 
Informationen togs till protokollet 
______________  
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§ 26 
Information angående ungdomsbrottslighet 
 
Jan Swennergren informerade angående ungdomsbrottsligheten. 
Han informerade även om aktiviteter vid valborgsmässoafton samt skolavslutnings 
dagen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 27 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 15 
 
Kommunfullmäktige 
§ 4 
Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad 2002-02 Nr 2/02 
 
Blekinge FOU-enhet - Årsrapport 2001 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-02-05 974-01 
-”- 2002-02-08 1154-01 
-”- 2002-02-11 114-02 
-”- 2002-02-15 1086-01 
-”- -”- 1135-01 
-”- -”- 1137-01 
-”- 2002-02-28 1138-01 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-02-18 224-22002 
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§ 28 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Överklagning till Länsrätten i Blekinge län Bilaga 16 
b) Tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen  Bilaga 17 
 (1994:1738) 

 
 
  

 
 
  
  

Dele- § 29 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-03-11   
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§ 30 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl ställde frågan hur det går med samarbetet mellan Karlskrona hem 
och socialförvaltningen. 
 
Tore Svensson svarade 
______________   
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§ 31 
Budgetuppföljning för februari månad 2002. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen. 
För programmet socialbidrag prognostiseras ett underskott på –6 000 tkr och för 
programmet Individ- och familjeomsorg prognostiseras ett utfall på – 2 500 tkr. I 
nuläget är vi försiktiga i våra bedömningar av utfallet för Socialförvaltningen och i 
samband med tertialbokslutet i april vet vi mer om verksamheternas fortsatta 
utveckling under år 2002. Introduktionen förväntas ge ett resultat på –2 160 tkr och 
detta kommer att balanseras av egna medel. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta  budgetuppföljningen för februari månad 2002 
______________  
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§ 32 
Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för introduktionser-
sättning daterad 2002-03-05. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås för egen del besluta, under fastställande av 
kommunfullmäktiges beslut om införande av introduktionsersättning 
 
att anta förslag till riktlinjer för introduktionsersättning. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag om organisatoriska 

förändringar som kan bli följden av att introduktionsersättning införs. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov lämna förslag om omfördelning av 

ekonomiska resurser mellan sektionerna 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på tillägg i delegationsordningen 
 
Socialnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige hemställa 
 
att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som 

mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet från och med 
2002-10-01. 

 
att socialnämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduk-

tionsersättning. 
 
Yrkande 
Camilla Persson yrkar  
1. att det av riktlinjerna ska framgå vilken närvaro som krävs för att introduk-

tionsplanen ska anses uppfylld 
 

2. att följande text skall ingå i riktlinjerna: en av föräldrarna i familjen med barn 
som ej fyllt åtta år kan utnyttja möjligheten att delta i introduktion sex timmar 
per dag. Föräldrarna kan dela på den partiella ledigheten  för vård av barn.  
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3. att text under punkt 8. Introduktionserättning och barnomsorgs- eller 
skolplats: 2:a stycket utgår avseende deltagande i öppna förskolan. 

 
Ordföranden Peter Johansson yrkar  
att återremittera den del av riktlinjerna som avser deltagande och frånvaro för att 
anse introduktionsplanen som uppfylld, för att förtydliga dessa. 
Bifall till att-sats 2 i Camilla Perssons yrkande  
Avslag till att-sats 3 i Camilla Perssons yrkande 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag  
 
Ingrid Hermansson yrkar  
Bifall till Peter Johansson yrkande angående återremiss, samt 
Bifall till att-sats 2 i Camilla Perssons yrkande  
 Avslag till att-sats 3 i Camilla Perssons yrkande, samt  
ändring under p 6. Andra inkomster  
att alla extrainkomster skall reducera introduktionsersättningens storlek. 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag 
 
Birgitta Ståhl yrkar  
Bifall till Ingrid Hermanssons yrkande att alla extrainkomster skall reducera 
introduktionsersättningens storlek. 
Bifall till att-sats 2 i Camilla Perssons yrkande 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag 
 
Ann-Marie Branje och Inger Dahlgren yrkar bifall till förvaltningens förslag i 
riktlinjerna.  
 
Rolf Karlsson och Ronny Svedklint yrkar 
Bifall till Peter Johanssons yrkande samt avslag på Ingrid Hermanssons yrkande 
att alla extrainkomster skall reducera introduktionsersättningens storlek och bifall 
till förvaltningen i denna del. 
 
 Ordföranden konstaterar att socialnämnden är överens om Camilla Perssons 2:a 
att-sats : en av föräldrarna i familjen med barn som ej fyllt åtta år kan utnyttja 
möjligheten att delta i introduktion sex timmar per dag. Föräldrarna kan dela på 
den partiella ledigheten för vård av barn. 
 
Ordförande ställer proposition på Camilla Perssons yrkande i att-sats 3 mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande och fann Peter Johanssons yrkande antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Perssons yrkande att-sats 1 mot Peter 
Johanssons yrkande om återremittering av p 5.2 och 5.3 och fann Peter Johanssons 
yrkande antaget. 
 
 Ordförande ställer proposition på Ingrid Hermanssons yrkande angående att alla 
extrainkomster skall reducera introduktionsersättningens storlek mot Rolf 
Karlssons avslagsyrkande och fann Rolf Karlssons avslagsyrkande antaget. 
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Socialnämnden har således för egen del beslutat under fastställande av 
kommunfullmäktiges beslut om införande av introduktionsersättning 
 
att  anta förslag till riktlinjer för introduktionsersättning med undantag av de delar 

som avser deltagande och frånvaro för att anse introduktionsplanen som upp-
fylld, för att förtydliga dessa 

 
att följande text skall ingå i riktlinjerna: en av föräldrarna i familjen med barn 
  som ej fyllt åtta år kan utnyttja möjligheten att delta i introduktion sex timmar 
  per dag. Föräldrarna kan dela på den partiella ledigheten för vård av barn. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag om organisatoriska 

förändringar som kan bli följden av att introduktionsersättning införs. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov lämna förslag om omfördelning av 

ekonomiska resurser mellan sektionerna 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på tillägg i delegationsordningen 
 
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa 
 
att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som 

mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet från och med 
2002-10-01. 

 
att socialnämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduk-

tionsersättning. 
______________ 
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§ 33 
Riktlinjer för socialbidrag vid vistelse i hemlandet. 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Vid kontakt med äldre flyktingar från Bosnien har fråga uppkommit om 
socialbidrag vid längre vistelse i hemlandet uppkommit. 
I riktlinjer för socialbidrag antagna av socialnämnden i januari 2002 heter det: 
Flyktingar som besöker sitt hemland för att undersöka möjligheterna till åter-
vandring har vid behov rätt till ekonomiskt bistånd under högst en månad. En 
arbetslös flykting har då rätt till ekonomiskt bistånd trots att han/hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande.  
 
Vid träff med en grupp äldre bosnier i Karlskrona, som till sin försörjning är 
beroende av socialbidrag. De äldre bosnierna uppgav att det nu finns större 
möjlighet för dem att återfå tidigare bostäder i Bosnien. Emellertid måste de själva 
personligen kontakta myndigheter i Bosnien. För att ha möjlighet att få tillbaka 
sina bostäder krävs ofta upprepade kontakter med myndigheter under en längre tid. 
 
Följande skrivning föreslås som tillägg i riktlinjer för socialbidrag 
En flykting som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av ålder 
eller sjukdom kan vid ett tillfälle beviljas socialbidrag vid vistelse i hemlandet upp 
till tre månader om syftet är att försöka återfå en tidigare bostad och att senare 
återvandra. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Inger Dahlgren samt Per-Axel Persson yrkar 
bifall till ovanstående tillägg i riktlinjer för socialbidrag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta följande tillägg i riktlinjer för socialbidrag, 
 En flykting som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av 
 ålder eller sjukdom kan vid ett tillfälle beviljas socialbidrag vid vistelse i 
 hemlandet upp till tre månader om syftet är att försöka återfå en tidigare 
 bostad och att senare återvandra. 
______________ 
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§ 34  
Sommarpraktik, Dagsverken och Feriearbeten. 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Socialförvaltningen har sedan 1997 av kontot för socialbidrag bekostat verksam-
het med dagsverken och sommarpraktik för ungdomar. Sommarpraktik och dags-
verken har ordnats under sommarlovet av arbetsmarknadsenheten. Det huvud-
sakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten för har varit att be-
gränsa behovet av socialbidrag under sommaren bland högskolestuderande och 
ungdomar som slutat gymnasiet. 
 
Socialnämnden har dessutom år 2000 och 2001 av kontot för socialbidrag be-
kostat feriearbeten för skolungdomar. Feriearbetena har ordnats av fältgruppen i 
samarbete med arbetsmarknadsenheten och barn och ungdomsförvaltningen. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl yrkar att handledare skall bekosta sin lunch 15:-/dag. 
 
Ingrid Hermansson yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande 
 
Yvonne Axelsson yrkar återremittera dagsverken. 
 
Birgitta Ståhl samt Ingrid Hermansson yrkar bifall till Yvonne Axelssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls yrkande att handledare skall 
bekosta sin lunch 15:-/dag mot allmänna utskottets förslag och fann Birgitta Ståhls 
förslag antaget. 
 
Ordförande ställde proposition på Yvonne Axelsson yrkande angående återremiss 
av dagsverken mot att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och fann Yvonne 
Axelssons yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att återremittera dagsverken år 2002 
 
att arrangera sommarpraktik för studerande till en maximal kostnad av 10.000 
 kronor 
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att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
 barn och ungdomsförvaltningen ordna feriearbete för ungdomar i högstadie-
 åldern 
 
att  anslå högst 160 000 kronor till feriearbete för ungdomar i högstadieåldern 
 samt sommarpraktik för studerande från kontot för socialbidrag (verksamhet 
 750) 
 
att handledare skall bekosta sin lunch 15:-/dag. 
______________ 
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§ 35 
Förslag till förändrade villkor för ROS-hem. 
 
 
Ärendet utgick. 
______________  
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§ 36 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Harrys Pub o Mat, 
Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Karlskrona Fast Food AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl vin spritdrycker 
vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året 
runt till kl 01.00 förutom onsdagar, fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen samt 
samtliga aftnar förutom julafton då serveringen skall upphöra senast 03.00.       . 
Fast Food AB ägs av Thomas och Charlotte Larsson, Karlskrona 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Verksamheten skall bedrivas under adress Ronnebygatan 40, 371 33 Karlskrona. 
I lokalerna har tidigare bedrivits korv- och hamburgerbar (Burger King och Si-
bylla). 
Det har inte funnits någon servering med serveringstillstånd i aktuella lokaler. 
Lokalerna har byggts om för att anpassas till restaurangkedjans Harry´s koncept. 
Det kommer att finnas en restaurangdel samt en pub-del. 
Lokalerna är ändamålsenliga. Besök har gjorts på plats tillsammans med 
miljöinspektören. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten skall ha öppet alla dagar och skall erbjuda ett brett och kvalitativt 
matutbud  i olika prislägen, som passar alla smakriktningar. Dagens rätt och 
affärsluncher kommer att serveras. Satsning på representation skall också göras. 
Målgruppen är ungdomar från 25 år och uppåt. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Branschvana är styrkt och inga kända anmärkningar finns.  
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skatteförvaltningen tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningens tillstyrker ansökan 
Räddningstjänstens yttrande ännu inte inkommit. 
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Utredarens överväganden 
Under förutsättning att räddningstjänstens yttranden är positiva  
är alkohollagens bestämmelser uppfyllda. 
 
Socialnämnden beslut  
 
att  delegera till alkoholhandläggaren att beslut i ärendet efter att yttranden har 

inkommit från räddningstjänsten, att sökanden har visat hur finansieringen har 
skett samt nytt hyreskontrakt upprättats. 

______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 22 april 2002 
 
§ 37 Beslutsärende sid  4 

§ 38 Redovisningsärende sid  5 

§ 39 Nätverk för kvinnor sid  6 

§ 40 Ankaret  sid  7 

§ 41 Utskänkningskontroller under 3:e och 4:e kvartalet 2001 sid  8 

§ 42 Mottagna flyktingar 2002 sid  9 

§ 43 Meddelande   sid  10 

§ 44-45 Delegationsbeslut   sid  11 

§ 46 Öppna frågor   sid  12 

§ 47 Budgetuppföljning för mars månad 2002. sid  13 

§ 48 Projekt Compassen sid  14 

§ 49 Dagsverken för arbetslösa ungdomar sommaren 2002. sid  15 

§ 50 Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel. sid  16 

§ 51 Yttrande över förslag till översiktsplan för K-na kommun. sid  17 

§ 52 Serveringstillstånd sid  19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B,  kl 13.00—15.35 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Rolf  Karlsson (s), kom kl 13.20 § 38-52 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Camilla Persson (v) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s) § 37   
  Ann-Marie Branje (m)  
  Maria Persson (c) 
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson, (s) 
  Bengt-Olof Karlsson, (s)  
  Ingrid Trossmark, (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare, § 37 ärende 01 
  Barbro Lund, socialsekreterare, § 37 ärende 01 
 kom kl 15.00 Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christin Held, 1:e socialsekreterare 
  Eva Duner, behandlingsassistent 
  Kristina Axelsson, socialsekreterare 
  Madeleine Bengtsson, socialsekreterare 
  Tommy Sternulf, socialsekreterare 
  Kerstin Olsson, behandlingsassistent 
  Siw Ottosson, socialsekreterare 
  Anette Sjö, behandlingsassistent 
  Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare 
  Helen Svensson, praktikant  
  Katarina Lindell, sekreterare 
Utses att justera  Walla Carlsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 37--52 
    §§ 46-52 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 37 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 18 
      Ärende: 01-02 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  bifalla ansökan i ärendet 01 samt 
 
att besluta enligt allmänna utskottets förslag i ärende 02 
______________ 
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§ 38 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 19 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 39 
Nätverk för kvinnor 
 
Eva Duner informerade om nätverket för kvinnor om är arrangerat i samverkan 
mellan socialförvaltningen och kvinnojouren. Nätverket är till för kvinnor som är 
eller har blivit psykiskt eller fysiskt misshandlade. 
Nätverk för kvinnor är en öppen verksamhet där man själv väljer i vilken 
utsträckning man vill delta. Gruppen består av 7 kvinnor.  
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 40 
Ankaret 
 
Lisbeth Karlstrand, Anette Sjöö samt Kerstin Olsson informerade om Ankaret. 
Ankaret är till för barn eller tonåringar som har föräldrar som är eller har varit 
beroende av alkohol eller andra droger. 
De kommer att starta grupper som träffas en eftermiddag två timmar i veckan 
under två terminer för barn mellan 9-12 samt 13-16 år. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 41 
Utskänkningskontroller under 3:e och 4:e kvartalet 2001 
 
Under 3:e och 4:e kvartalet 2001 har utskänkningskontroller gjort på följande 
restauranger: Bio, bar och matsalar, Restaurang PM , The Old Cave, Restaurang K, 
Kings Crown, Restaurang Nivå, O´Learys, Restaurang Piraten samt Valvet. 
 
Fältgruppen har uppmärksammats på att restaurang PM under hösten haft vissa 
problem med ordningen. Alkoholhandläggare Börje Svensson är vidtalad. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 42 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 03 31 har 14 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 1  1 2 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 2   2 
Lyckeby  1  1 2 
Rödeby   
Marieberg 1   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Ingen adress   
Summa  9  5 14 
  
T o m 02 03 31 har 14 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  5  5 10 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 1   1 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 2     2 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1     1 
__________________________________________________________________ 
Summa  9  5 14 
 
Informationen togs till protokollet 
______________  
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§ 43 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 20 

 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2002-03-01 701-740-02 
-”- 2002-03-22 701-1157-02 
 
ECAD NEWSLETTER mars 2002 Volum 2 nr 48 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-03-07 1134-01 
-”- 2002-03-14 38-01 
-”- 2002-03-27 358-02 E 
Beslut 2002-03-14 1136-01 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2002-03-05 751-2002 
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§ 44 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Överklagning till Länsrätten i Blekinge län 
b)   Dödsboanmälningar 
c)   Ej utredning jml § 50 Socialtjänstlagen (SoL) 
d)   Tillståndsbevis enl 7 kap 5 § AL (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 
e)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
  

 
  

 
 
  
  

Dele- § 45 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-04-08   

 
 
 
 

 
 
 



  22 april 2002 12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 46 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara. 
______________   
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§ 47 
Budgetuppföljning för mars månad 2002. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta  budgetuppföljningen för mars månad 2002 
______________  
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§ 48 
Projekt Compassen 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade i mars 2001 att ansöka vid ESF-rådet om projektbidrag 
till arbetsmarknadsprojekt för ungdomar, som står lång från arbetsmarknaden. 
ESF-rådet beviljade i maj 2001 bidrag till projektet under ett år. Projektet, som 
fick namnet ”Compassen”, startade i augusti 2001.  
 
Projektet planerades för 15 deltagande ungdomar. Projektet vänder sig i till ung-
domar med bristfällig utbildningsbakgrund och med betydande svårigheter på 
arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med projektet är att förbereda del-
tagarna för arbete, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Enligt projektbeskriv-
ningen skall projektet bygga på deltagarnas individuella behov av utbildning, 
rehabilitering och stöd. Projektet skall vara ”en flexibel kombination av utbild-
ning, vägledning, rehabilitering och stöd” ( från projektbeskrivningen). 
 
Tore Svensson kompletterade ärendet angående finansieringen. 
Kostnaden för projektet under de sista fem månaderna 2002 beräknas till 665 000 
kronor. 
Arbetsförmedlingen hr 2002-04-12 meddelat att förmedlingen är beredd att 
finansiera projektet med 100 000 kronor under de sista fem månaderna 2002. 
Socialförvaltningen beräknar att 200 000 kronor av de medel som beviljats i stöd 
från ESF till projektet för den beslutade projektperioden kan överföras till en fort-
sättning av projektet under de sista fem månaderna 2002. 
 
Ovanstående innebär att 365 000 kronor behövs i ytterligare finansiering till 
projektet Compassen under resten av 2002. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  projektet ”Compassen” skall bedrivas under tiden 2002 08 01 – 2002 12 31 
 
att  anslå högst 365 000 kronor till projektet från verksamheten ”socialbidrag” 
 (verksamhet 750) under ovanstående period 
 
att  hemställa hos ESF-rådet att beviljat stöd från europeiska socialfonden som ej 
 tagits i anspråk före 2002 08 01 kan användas under ovanstående period 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag om fortsättning av 
 projektet under 2003 
______________ 
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§ 49 
Dagsverken för arbetslösa ungdomar sommaren 2002. 
 
Vid sammanträde den 25 mars 2002 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att sommaren 2002 i samarbete med arbetsmarknadsenheten ordna 
sommarpraktik för studerande och i samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
barn- och ungdomsförvaltningen ordna feriearbete för högstadieungdomar. 
Socialnämnden anslog 160 000 kronor till sommarpraktik och feriearbete. 
 
Socialnämnden återremitterade ärende med dagsverken för arbetslösa ungdomar. 
 
Socialnämnden har bekostat dagsverken för arbetslösa ungdomar sedan sommaren 
1997. Under åren 1997 – 2000 användes i stora drag samma arbetssätt. Dagsverken 
ordnades hela sommarlovet med början första vardagen efter skolans slut. 
Ungdomar fick anmäla sig till dagsverken på morgonen. Föreningar och privatper-
soner anmälde intresse för dagsverke, som fördelades av arbetsmarknadsenheten. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att ordna dagsverken för arbetslös ungdom i 
 åldern 18 – 24 år sommaren 2002 
 
att  anslå högst 314 500 kronor från verksamhet ”socialbidrag” (verksamhet 750) 
______________ 
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§ 50 
Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel. 
 
Sören Trolle redovisade ärendet. 
I årets budgetproposition anges att särskilda utvecklingsmedel även fortsättnings-
vis ska avsättas och fördelas av länsstyrelserna till att utveckla insatserna i öppen 
vård for ungdomar och missbrukare. Utvecklingsmedlen ska stimulera framväxten 
av öppenvårdsinsatser på kommunal nivå men kan även användas for att utveckla 
metoder for ungdomar med missbruksproblem.  
Länsstyrelsen har för 2002 avsatt 540 000 for länet till vård och behandling.  
 
På senare år har det skett en markant ökning av ungdomar som söker hjälp för sina 
missbruksproblem. Gruppen har ett blandmissbruk där hasch i de flesta fall är en 
huvuddrog. Behovet av stöd och insatser för denna grupp är stort.  
 
Målgrupp  
Unga missbrukare mellan 18 och 29 år där hasch utgör huvuddrogen i missbruket.  
 
Syfte  
Att kunna erbjuda en tät, strukturerad och kontinuerlig motivationsbehandling för 
målgruppen.  
 
Behov  
Mellan åren 1999-2001 har drygt 100 utredningar inletts i målgruppen.  
I flera av dessa ärenden avslutades kontakten då motivationen inte kunde 
upprätthållas bl.a. pga. att målgruppen behöver mer tid och struktur för att stanna 
kvar i motivationen till fortsatt behandling. Utöver dessa finns det en stor grupp 
ungdomar som söker hjälp men pga. bristande motivation tappas innan utredning 
ens inleds.  
 
Yrkande 
Camilla Persson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna och anta förslaget under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar 
 medel enligt föreslagen finansiering. 
 
att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. 
______________  
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§ 51 
Yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, Karlskrona. 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. 
 
Socialnämnden har tidigare yttrat sig över förslaget innan det sändes ut för samråd. 
(Socialnämnden 010625 § 96). 
 
Socialnämndens yttrande vid detta tillfälle framgår av nedanstående: 
Socialnämnden yttrar sig enbart över de delar i planen som berör nämndens verk-
samhets- och ansvarsområden. 
 
Företrädare för socialförvaltningen har deltagit vid olika tillfällen vid fram-
tagandet av planen. 
De synpunkter som då framförts har beaktats i föreliggande förslag. Det gäller 
framtidens bostadsbehov med flera alternativ inte minst små lägenheter till ung-
domar, möjligheter till sociala möten inom bostadsområden, möjligheter till ett rikt 
friluftsliv etc. Strävan till ett icke segregerat boende framkommer också liksom att 
vara uppmärksam på områden som har tendenser att bli problemområden. 
 
Planen är välskriven och innehåller många goda idéer inom respektive område 
inom kommunens utvecklingsplan ”de fyra hörnstenarna”;  
1. Den attraktiva livsmiljön 
2. Det växande näringslivet 
3. Den bästa kunskapen samt 
4. Det öppna sinnet 
 
Socialnämnden beslutade anta ovanstående yttrande. 
 
Efter samrådsförfarandet föreslås socialnämnden att komplettera sitt tidigare 
yttrande med följande: 
 
Det är angeläget med utökad social service utöver de traditionella områdena för 
skola och barn- och äldreomsorg. Den önskade utökningen av antalet kommun-
innevånare, studenter och turister kommer att kräva stor satsning vad avser bl a 
social service för att uppnå bl a skäliga levnadsnivåer. Arbetet med integrering 
kommer att ställa ökade krav inom såväl den offentliga som privata sektorn. 
Det är vidare viktigt att tryggheten för alla som vistas i Karlskrona ökar bl a genom 
de förslag som brottsförebyggandet rådet i Karlskrona (BRÅ) aktualiserat och där 
socialförvaltningen medverkar.  
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Det gäller t ex minskad brottslighet, bättre upplysta utemiljöer som parker, 
parkeringsplatser m m. Erfarenheter från andra håll har visat att viss brottslighet 
kan byggas/planeras bort. 
Under samrådsförfarandet har bl a tillgänglighetsfrågorna lyfts fram. Dessa skall 
vidare utredas. En busslinje som passerar kommunhuset i dess omedelbara närhet 
saknas och bör planeras in i kommande busslinjer. 
Socialnämnden delar de krav/önskemål som framförts om särskild grönstruktur-
plan för de centrala delarna samt en kulturmiljöplan. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta ovanstående yttrande 
______________ 
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§ 52 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 27 maj 2002 
 
§ 53 Beslutsärende sid  3 

§ 54 Redovisningsärende sid  4 

§ 55 Mottagna flyktingar 2002 sid  5 

§ 56 Redovisning av enkätundersökning avseende familjerådgivningen i 

 Karlskrona – ett samarbete mellan kommunen och Svenska kyrkan sid  6 

§ 57 Redovisning av placerade ungdomar samt ungdomssituationen sid  7 

§ 58 Meddelande sid  8 

§ 59 Delegationsbeslut   sid  9 

§ 60 Öppna frågor   sid  10 

§ 61 Delårsbokslut per den 30 april 2002  sid  11 

§ 62 Årsredovisning för donationsfonderna sid  12 

§ 63 Fördelning av föreningsbidrag för år 2002 sid  13 

§ 64 Beviljande av bidrag till Ungdomsrådet i Karlskrona komun sid  14 

§ 65 Ersättning till kulturförvaltningen för insatser till flyktingar. sid  15 

§ 66 Förslag till yttrande över revisionens granskning av sektionen för 

 försörjning, introduktion och arbete inom socialnämden  sid  16 

§ 67 Angående projektansökningar till konsumentverket sid  17 

§ 68 Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel sid  19 

§ 69 Angående tidigareläggning av rätten att servera alkoholdrycker sud 20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B,  kl 13.00—16.55 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c), jäv § 63  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s), jäv § 63 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), kom kl 13.35 § 57 
  Camilla Persson (v) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.35 §§ 53-56 
   
Övriga närvarande ersättare Ingrid Trossmark, (s) 
  Ann-Marie Branje, (m) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson,  (v) 
  Maria Persson, (c) kom kl 13.15 § 55 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Anna Wideskär Benoni, 1:e socialsekreterare 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Jan Swennergren, 1:e socialsekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Anita Karlsson, socialsekreterare 
  Hans Olsson, socialsekreterare 
  Eva Berg, socialsekreterare 
  Malin Jonasson, ekonom, kom kl 15.00  
    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Rolf Karlsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Rolf Karlsson  Paragraf: 53--69 
    §§ 60-69 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 53 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 21 
      Ärende: 01-02 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att besluta enligt allmänna utskottets förslag  
______________ 
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§ 54 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 22 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 55 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 04 30 har 27 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak  7 7 14 
Azerbajdzjan  
Jugoslavien 2  2 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 4   2 6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1  1 
Vitryssland 2 2 4_____ 
Summa  16 11 27 

 
 
Mottagna flyktingar 2002-04-30 
 
T o m 02 04 30  har 27 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 1  1 2 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 5 1 1 7 
Lyckeby  3  3 6 
Rödeby   
Marieberg 1   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  16 1 10 27  
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 56 
Redovisning av enkätundersökning avseende familjerådgivningen i 
Karlskrona – ett samarbete mellan kommunen och Svenska Kyrkan. 
 
Göran Mattsson redovisade enkätundersökningen. 
Undersökningen ägde rum tiden 15 januari till och med 15 april 2002. 
Familjerådgivarna lämnade ut frågeformuläret med muntlig information. Samtliga 
besökare fick varsitt exemplar – även vid parsamtal. 77 enkäter lämnades ut i 45 
ärenden. Full anonymitet utlovades. 
51 svar har inkommit. Det motsvarar 71%. 
 
Kort slutsats: 
Den enkät som gjordes 1.9 – 30.11 1997 var inte exakt samma som nu. Vissa 
frågor ändrades och några har lagts till. 
Det är därför inte möjligt att exakt jämföra svaren varför jämförelsesiffror inte 
tagits med. 
 
Det är glädjande att konstatera att även denna enkätundersökning visar att de som 
sökt familjerådgivningen i så hög grad tycker att såväl kontakten med de två 
familjerådgivarna som den hjälp de erhållit varit av hög kvalitet enligt dem själva. 
De kommentarer/synpunkter som lämnades får närmare diskuteras och analyseras 
tillsammans med familjerådgivarna. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 57 
Redovisning av placerade ungdomar samt ungdomssituationen 
 
Tf. sektionschef Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare Jan Swennergren samt 
Anna Wideskär Benoni redovisade ungdomssituationen i kommunen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 58 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 23 
 
Kommunstyrelsen 
§ 70 
Ansvarfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar 
 
Kommunfullmäktige 
§ 25 
Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001 
 
§ 27 
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor 
 
§ 32 
Svar på motion om utbildning i EcoDriving 
 
Utbildningsnämnden 
§ 23 
Projekt med undervisning för nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund 
 
ECAD NEWSLETTER april 2002 Volum 3 nr 49 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2002-04-232 2002:40 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2002-04-23 395-02 E 
-”- 2002-04-29 395-02 E 
Dom 2002-04-05 265-02 
-”- 2002-04-12 183-02 
-”- -”- 262-02  
-”- 2002-04-24 189-02 
 
Kalmar Tingsrätt 
Dom 2002-04-09 T 1572-01 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-05-03 620-2002 
-”- -”- 61-2002 
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§ 59 

 
 Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
 SoL med följdförfattningar: 
 

a)   Dödsboanmälningar 
b)   Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
c)   Ej inleda utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 
d)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
e)   Yttrande över förslag till marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005 
f)   Yttrande gällande detaljplaneprogram för kv Havsfrun, Hector m fl (Väster-
 udd, Karlskrona Kommun, Blekinge län 
g)   Yttrande gällande detaljplaneprogram för fryshuset, Saltö, Karlskrona 
 Kommun, Blekinge län 
______________   
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§ 60 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan hur det går med kontraktet mellan Karlskrona-
Hem och socialförvaltningen hon ställde även en fråga om flyktingar mottagna i år 
har fått egna hyreskontrakt.  
 
Ingrid Augustinsson Swennergren svarade på första frågan. Annika Börjesson 
svarade på den sista frågan. 
______________ 
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§ 61 
Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
Malin Jonasson redovisade delårsbokslutet. 
För programmet socialbidrag prognostiseras ett underskott på –4 500 tkr och för 
programmet Individ- och familjeomsorg prognostiseras ett utfall på –2 500 tkr. I 
nuläget är vi försiktiga i våra bedömningar av utfallet för Socialförvaltningen. 
Introduktionen förväntas ge ett resultat på –900 tkr och detta kommer att 
balanseras av egna medel. 
 
Socialnämnden beslutade vid antagande av budget för år 2002 att föreslå 
kommunfullmäktige att ta beslut angående vårdavgifter och taxa för automatspel. 
Kommunfullmäktige tog dock aldrig ställning till detta vid sitt sammanträde 2001. 
Därmed hemställer ånyo socialnämnden att föreslå  kommunfullmäktige att fatta 
beslut i dessa frågor . 
 
På förslag att Birgitta Ståhl (m) noteras till protokollet att programmet social-
bidrag inte enbart avser ekonomiskt bistånd till enskilda utan även inrymmer 
utvecklingsersättning, EU-projekt samt andra kostnader för andra sysselsättnings-
projekt. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del 
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning. 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inte höja vårdavgifterna för intern och extern HVB-vård för vuxna 

missbrukare 
 
att höja taxan för automatspel enligt socialnämndens förslag. 
 
att fortsättningsvis delegera till socialnämnden beslutanderätten avseende 

vårdavgifter samt taxa för automatspel enligt fastställda riktlinjer 
______________ 
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§ 62 
Årsredovisning för donationsfonderna 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
• Major John Jeanssons donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder. 
______________ 
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§ 63 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2002. 
 
Socialnämnden har i 2002 års budget 808 000 kronor att fördela till föreningar med 
social verksamhet. Tolv föreningar har ansökt om bidrag alternativt tillgång till 
lokal med tillsammans 1.340.850:- 
 
Förvaltningens förslag att fördela 808.000:- till föreningar enligt nedanstående 
förslag: 
 
Fria Sällskapet Länkarna 133.000:- 
Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max  33.000:- 
Anonyma narkomaner /NA Lokalkostnad max  47.000:- 
Holmamålaträffen 20.000:- 
Hela människan / RIA i Karlskrona 150.000:- 
Verdandi Pantern 80.000:- 
Kvinnojouren Frideborg 282.500:- 
Tjejjouren 0:- 
Brottsofferjouren BOJ 50.000:- 
EFA Enade Föräldrar med Ansvar 10.000:- 
AC-sydöst 2.500:- 
BRIS 0:- 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fördela 808.000:- till föreningar enligt ovanstående förslag. 
______________ 
 
Ingrid Hermansson samt Ronny Svedklint deltog ej i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
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§ 64 
Beviljande av bidrag till Ungdomsrådet i Karlskrona kommun. 
 
2001 bildades i Karlskrona kommun ett ungdomsråd med deltagande från alla 
högstadieskolor i kommunen inklusive friskolor och gymnasium. 
Kommunfullmäktige avsatte 250 000:- till rådet för år 2001. 
 
Ungdomsrådet fungerar bl.a. som remissinstans och tjänstemän från olika för-
valtningar har deltagit i rådets möte för att få fram tankar och synpunkter i olika 
ärenden. Till rådet har inkommit ett antal ansökningar om bidrag och beslut har 
fattats om bidrag till Jändelfestivalen, Antirasistiska filmgalan, utbildningsdag för 
MOMBUS mm. Ungdomsrådet har även deltagit i arrangemang av olika diskon tex 
vid Valborg och skolavslutningen. Rådet fungerar liknande även i år och arbetar 
också med att ta fram en arbetsordning, har tillsatt en arbetsgrupp mot rasism etc. 
 
Ungdomarna i rådet får stöd av tjänstemän från idrotts- och fritids-, kultur-, barn- 
och ungdoms- utbildnings- och socialförvaltningarna. 
 
Medel till verksamheten 2001 anslogs som tidigare nämnts av kommunfull-
mäktige. För år 2002 har ungdomsrådet behov av 200 000:-. De fem involverade 
nämnderna förslås därför bidra med 40 000:- vardera till rådet. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  bevilja ungdomsrådet 40.000:- för år 2002, ur socialnämndens reserv 
______________ 
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§ 65 
Ersättning till kulturförvaltningen för insatser till flyktingar 
 
Socialnämnden beslutade om bidrag till kultur- och fritidsförvaltningen avseende 
insatser för nyanlända flyktingar för år 2001 med 110 000 kronor. 
Kulturförvaltningen har lämnat ansökan till socialförvaltningen angående bidrag 
till verksamheten för 2002 med 120 000 kronor. 
 
Socialnämnden har fortsatt ge bidrag till kultur- och fritidsförvaltningen av den 
generalschablon socialnämnden erhåller till introduktion av flyktingar. 
 
De intäkter som kommunen får från staten till flyktingmottagandet skall täcka de 
extra kostnader kommunen har vid flyktingarnas introduktion. Bibliotekens 
kostnader för dagstidningar, tidskrifter och litteratur på flyktingarnas hemspråk är 
sådana kostnader som schablonen bör täcka enligt vad som sägs i propositionen om 
flyktingmottagande. 
 
Socialnämnden föreslås besluta om bidrag till kulturförvaltningen i samma om-
fattning som år 2001, det vill säga 110 000 kronor. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ge bidrag till kulturförvaltningen till tidningar, tidskrifter och böcker till 
 flyktingar och invandrare med 110 000 kronor år 2002. 
______________ 
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§ 66 
Förslag till yttrande över revisionens granskning av sektionen för försörjning, 
introduktion och arbete inom socialnämnden (FF2001) 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren samt Annika Börjesson  redovisade upprättat 
förslag till yttrande daterat 6 maj, 2002. 
Karlskrona kommuns revisorer har överlämnat rapport från granskning av 
sektionen FIA till socialnämnden. Revisorerna har hemställt om redogörelse för de 
åtgärder som vidtas med anledning av rapporten. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förslag till yttrande. 
______________ 
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§ 67 
Ang projektansökningar till konsumentverket 
 
Konsumentvägledningarna i fyra av kommunerna i Blekinge har överenskommit 
om att försöka genomföra två gemensamma utvecklingsprojekt. 
 
Konsumentverket har i uppdrag att under 2002 fördela 20 millioner i utvecklings-
stöd till kommunal konsumentverksamhet. I verkets broschyr om utvecklings-
stödet heter det: ”Stödet skall i första hand främja kvalitetsutveckling av befintlig 
verksamhet”. 
Konsumentvägledarna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby och Olofström har enats 
om att föreslå två olika projektverksamheter. Sölvesborgs kommun har ingen 
särskild konsumentvägledning. Istället upprätthålls vägledningen av ett 
medborgarkontor. De representanter från Sölvesborg som deltar i konsumentväg-
ledarnas nätverksträffar har valt att stå utanför diskussioner om gemensamma 
projektansökningar.  
 
Konsumentvägledarna har enats om att föreslå följande utvecklingsprojekt. 
 
1.Projekt med gemensam telefonservice.  
2. Näringsidkarprojekt 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
att  socialförvaltningen skall delta i projekt med gemensam telefonservice i 
 samarbete med konsumentvägledningarna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby 
 och Sölvesborg 
att  socialförvaltningen skall delta ”Näringsidkarprojekt” tillsammans med konsu-
 mentvägledningarna i ovanstående kommuner. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson yrkar avslag på allmänna utskottets förslag 
Birgitta Ståhl samt Inger Dahlgren yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Camilla Persson samt Peter Johansson yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på allmänna utskottets förslag mot Ingrid 
Hermanssons avslags yrkande och fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
att  socialförvaltningen skall delta i projekt med gemensam telefonservice i 
 samarbete med konsumentvägledningarna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby 
 och Sölvesborg 
att  socialförvaltningen skall delta ”Näringsidkarprojekt” tillsammans med konsu-
 mentvägledningarna i ovanstående kommuner. 
______________ 
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§ 68 
Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel. 
 
Projektplan för tidiga insatser för barn till missbrukare och barn i familjer där våld 
och övergrepp mellan vuxna förekommer. 
Det finns många barn som lever i familjer där det förekommer missbruk, uppskatt-
ningsvis 2 barn per klass. De flesta av de barnen nås inte vi a traditionellt socialt 
arbete. 
Vi kommer också i vårt dagliga arbete i kontakt med barn som växer upp i familjer 
där det förekommer missbruk och/eller våld, dessa barn kommer vi att erbjuda 
deltagande i dessa grupper. 
 
Mål för den planerade verksamheten 
-   att driva två barngrupper läsåret 2002/2003 
 målet för barngrupperna är att det enskilda barnet ska 
-   upptäcka att det inte är ensamt 
-   förstå att det inte är deras fel när en förälder missbrukar 
-   få möjlighet att visa vad det känner 
-  få kunskap om alkohol och andra droger 
-  bli så stark att det kan säga nej till något det inte vill 
 
Insatsområden/struktur 
En barngrupp består av 6-8 barn. En grupp för årskurs 3-6 samt en grupp för 
årskurs 6-9. Varje grupp har två ledare. 
Gruppen träffas två timmar per vecka under två terminer. 
Verksamheten bygger på ett beprövat material framställt av Rädda Barnen. Innan 
barnet deltar i gruppen ska barnet tillsammans med åtminstone en förälder delta i 
informations/inskrivningssamtal. 
 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl samt Camilla Persson yrkar bifall till  projektet 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att godkänna och anta förslaget under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar 
 medel enligt föreslagen finansiering. 
 
att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. 
______________  
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§ 69 
Ang tidigareläggning av rätten att servera alkoholdrycker. 
 
Göran Mattsson redovisade ärendet. 
 
I samband med att VM i fotboll startar har diskussioner förts om att få tidigare-
lägga servering av alkoholdrycker. 
 
Alkohollagen (AL) anger 11.00 som startpunkt för servering och 01.00 som 
normal sluttid om kommunen inget annat beslutar. 
 
En ansökan har 27.5 2002 inkommit till socialförvaltningen i rubr ärende. Den 
sökande vill påbörja försäljningen 08.00 och avsluta densamma kl 03.00 under 
perioden 31.5 - 30.6 2002. 
 
Enligt socialnämndens antagen delegeringsordning är beslut i ärenden som inte 
finns reglerade i riktlinjer för serveringstillstånd  delegerbara. 
 
Då ansökan inte har hunnit beredas vilket i detta ärende bl a innefattar en 
diskussion i socialnämnden och samtal med remissorgan som t ex polismyndig-
heten och miljöförvaltningen föreslås att aktuellt ärende delegeras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  delegera till socialnämndens ordförande att besluta om ansökningar att utöka 
 serveringstiden under tiden VM i fotboll 2002 pågår. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson yrkar avslag på att utöka serveringstiden under perioden 31.5 - 
30.6 2002 då VM i fotboll pågår. 
 
Birgitta Ståhl, Eva Abramsson, Inger Dahlgren samt Camilla Persson yrkar bifall 
till Ingrid Hermansson yrkande 
 
Rolf Karlsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden Peter Johansson yrkar bifall till att ändra gällande riktlinjer avseende 
tidigareläggning av serveringstiden från kl 08.00 under under perioden 31.5 - 30.6 
2002 då VM i fotboll pågår. 
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Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ingrid Hermansson avslags yrkande mot Peter 
Johansson yrkande och fann Peter Johansson yrkande antaget. 
 
Votering  
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder Peter Johansson yrkande röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermansson yrkande röstar nej.” Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
Ja röstade: Rolf Karlsson, Ronny Svedklint, Andreas Reinholdson, Bengt-Olof 
Karlsson samt Peter Johansson. 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Eva Abramsson, Camilla Persson, 
Inger Dahlgren samt Yvonne Axelsson. 
 
Socialnämnden beslutade således  
 
att ej utöka serveringstiden under perioden 31.5 - 30.6 2002 då VM i fotboll 
 pågår. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 24 juni 2002 
 
§ 70  Redovisningsärende sid  4 

§ 71 Mottagna flyktingar 2002 sid  5 

§ 72 Budget 2003-2005 sid  6 

§ 73 Redovisning av sammanställning av hälsoprofilsbedömningar, arbetsmiljö 

 samt personal nyckeltal. sid  7 

§ 74 Meddelande sid  8 

§ 75-76 Delegationsbeslut   sid  9 

§ 77 Öppna frågor   sid  10 

§ 78 Budgetuppföljning 2002-05   sid  11 

§ 79 Uppföljning/utvärdering av klagomålshantering sid  12 

§ 80 Förlängning av avtal om familjerådgivning sid  13 

§ 81 Angående nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden 

 1.7 2002—30.6 2003 sid  14 

§ 82 Angående yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i ny- 

 produktion sid  16 

§ 83 Gallrings- och bevarande planer för socialnämndens handlingar sid  17 

§ 84 Serveringstillstånd sid  18 

§ 85 Finansiering av deltagande i det transnationella utbytesprogrammet  

 ”Social exclusion and poverty” fas 1. sid  19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B,  kl 13.00—16.00 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) kom kl 13.15 § 71-85  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Camilla Persson (v) kom kl 15.00 § 77-85 
  Andreas Reinholdson (kd)  kom kl 13.05 § 71-85 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson (s) tom kl 13.15 § 70 
  Kent Isaksson (m) tom kl 13.05 § 70 
  Per-Axel Persson (v) tom kl 15.00 §§ 71-76 
   
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson,  (v) 
  Maria Persson, (c)  
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Jan Swennergren, 1:e socialsekreterare 
  Barbro Lund, socialsekreterare 
  Heidi Melby, socialsekreterare 
  Maria Haag, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare   
  Malin Jonasson, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Birgit Andersson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Birgit Andersson  Paragraf: 70--85 
    §§ 77-85 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 70 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 24 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 71 
Mottagna flyktingar 2002-05 31     
 
T o m 02 05 31 har 36 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken  1  1 
Pantarholmen 2  1 3 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 6 2 2 12 
Lyckeby  3  3 6 
Rödeby   
Marieberg 3   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  21 3 12 36 
  
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  12  11 23 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 2   2 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 4    2  6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1     1 
Vitryssland 2  2 4 
__________________________________________________________________ 
Summa  16  15  36 

 
 

 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 

 
 



  24 juni 2002 6 

  

 
 
 
 
 
 
 
§ 72 
Budget 2003-2005 
 
Malin Jonasson redovisade ett arbetsmaterial angående budget för 2003 och plan 
för åren 2004 och 2005. 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden kommunbidrag med 110,9 mkr 
för år 2003 och har planerat att ramarna ska vara oförändrade för åren 2004 och 
2005. Kommunbidraget avser 36,6 mkr för socialbidrag och 74,3 mkr för individ- 
och familjeomsorg. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 73 
Redovisning av sammanställning av hälsoprofilsbedömningar, arbetsmiljön 
samt personal nyckeltal. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade ärendet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 74 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsen 
§ 73 
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
 
§ 77 
Sammanställning av interkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till 
uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete 
 
§ 78 
Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor 
 
Kommunfullmäktige 
§ 47 
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd 
 
§ 51 
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002 
 
§ 52 
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002 
 
§ 67 
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001 
 
§ 68 
Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
§ 69 
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari 
2002. 
 
ECAD NEWSLETTER Volym 4 no 50 Maj 2002-06-04 
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Länsstyrelsen i Blekinge län 
Beslut 2002-05-07 704-3285-02 
-”- 2002-05-28 701-3689-02 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-05-08 141-02 
-”- 2002-05-22 299-02 
-”- 2002-05-24 182-02 E 

 
 
§ 75 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a)   Beslut jml kap 11 § 2, 2 st SoL om förlängning av utredning jml kap 11 § 
 samma lag 
b)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
c)   Yttrande gällande detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona  
  kommun, Blekinge län 
d)   Tilllfälligt –Beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
 servering av alkoholdrycker 
______________ 
 
 
 
§ 76 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-05-13, 2002-05-27, 2002-06-10   
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§ 77 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur det var på skolavslutnigsdagen. 
 
Jan Swennergren svarade. 
_________ 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan angående tidningsartiklarna beträffande  
lönsesättningar för skolelever som har sommarjobb och undrade om dessa hade 
föranlett någon debatt på förvaltningen. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren svarade. 
_________ 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur dagsverken fungerar i år. 
 
Annika Börjesson svarade. 
_________ 
 
 
 



  24 juni 2002 11 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 78 Budgetuppföljning  2002-05 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta Budgetuppföljningen för maj månad 2002. 
 
______________  
 
 



  24 juni 2002 12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 79 
Uppföljning/utvärdering av klagomålshantering. 
 
Göran Mattsson redovisade ärendet. 
I april 2001 beslutade socialnämnden att från och med maj månad, införa klago-
målshantering vid socialförvaltningen och att utvärdering skulle ske efter ett år. 
 
Genomförande och rutiner 
Foldrar med budskapet: ”Vi vill bli bättre! Har du synpunkter på socialtjänsten?”, 
finns tillgängliga i alla väntrum. I foldern finns utrymme för att lämna synpunkter. 
Foldern kan skickas portofritt till socialförvaltningen eller läggas i en för ända-
målet avsedd brevlåda på varje enhet. Foldern finns översatt till de vanligaste 
hemspråken. Möjlighet finns också att lämna synpunkter via e-post på hemsidan. 
Rutiner, riktlinjer och mallar finns tillgängliga på kommunens Intranet. 
 
Inför utvärdering har en sammanställning gjorts över samtliga klagomål som 
kommit in under perioden maj 2001 – april 2002. Alla arbetsledare har svarat på 
frågor angående hur rutinerna fungerar. Under året som gått har det kommit in 29 
registrerade klagomål. 17 av dessa har lämnats på folder. De övriga har lämnats via 
brev, telefon eller på annat sätt. Inga klagomål har kommit via e-post. 
 
Förvaltningens åtgärder med anledning av uppföljningen 
 
1. Frågan om hur förankringen av klagomålshanteringen ska fortsätta, 
 kommer att tas upp i projektstyrgruppen för kvalitetsarbetet. 
2. De mallar som finns på intranet ska omarbetas för att göra det lättare att 
 dokumentera och sammanställa klagomålen. 
3. Översatt foldrar är beställda och ska distribueras till alla arbetsgrupper. 
4. Information om klagomålshanteringen ska ske i samband med förvalt-
 ningens övergripande introduktion till nyanställda samt skrivas in i 
 checklistan för introduktion. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna rapporten med förslag till förbättringsåtgärder 
______________ 
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§ 80 
Förlängning av avtal om familjerådgivning  
 
Karlskrona kommun, socialförvaltningen, har för tiden 2000-01-01 t.o.m. 2002-12-
31 avtal med kyrkorådet i Lyckå församling om familjerådgivning, vilket är en 
kommunal skyldighet att tillhandahålla. Socialnämnden ansvarar för detta.  
Socialnämnden ersätter kyrkorådet med 550.000 kronor per år jämte mervärdes-
skatt.  
Avtalet medger för beställaren rätt till option av avtalet ytterligare tjugofyra 
månader med samma villkor inkl fast pris som nu gällande. 
 
Undertecknad har tillsammans med socialchefen träffat företrädare för kyrkorådet. 
De är villiga till fortsatt samarbete i enlighet med avtalet. 
 
Socialförvaltningens bedömning  
Den familjerådgivning som ges av familjerådgivningen i Karlskrona är av hög 
kvalité med kompetenta terapeuter vilket bl a bekräftas av senaste enkätunder-
sökningen redovisad inför socialnämnden 020527 
 
Att teckna avtal med Svenska kyrkan för tiden 2003-01-01 t.o.m. 2004-12-31 till 
en totalkostnad av 550.000 kronor per år jämte mervärdesskatt är ekonomiskt för-
delaktigt för Karlskrona kommun.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  teckna avtal om familjerådgivning med kyrkorådet i Lyckå församling för 
 tiden 2003-01-01–2004-12-31 med en ersättning av 550.000 kronor per år 
 exklusive mervärdesskatt enligt bifogat förslag till avtal.  
 
att  uppdraga åt socialchefen att underteckna avtalet 
______________ 
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§ 81 
Ang nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden 1.7 2002 – 30.6 
2003. 
 
 
Göran Mattson redovisade upprättat förslag till jämställdhetsplan daterad  
2002-06-06. 
Kommunfullmäktige har 25.4 2002 antagit ett nytt program för jämställdhets-
arbetet för Karlskrona kommun. 
I detta övergripande program kan utläsas att varje nämnd årligen skall anta en 
jämställdhetsplan, som bygger på den övergripande planen. Jämställdhetsarbetet 
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. 
 
KORT OM DET ÖVERGRIPANDE PROGRAMMET: 
Jämställdhetsprogrammet är uppdelat i 2 delar. Den första delen innehåller 
kommunens målsättningar för jämställdhet och del två innehåller lagstiftarnas 
krav, JämO´s kommentarer samt lokal uppföljning, kartläggning och statistik. 
 
Del 1 bygger som ovan angetts på de 4 hörnstenarna, som utgör programmets 
huvudmål. Dessa mål är: 
1. Tillväxt 
2. Sysselsättning 
3. Jämställdhetsperspektiv i verksamheten 
4. Makten. 
 
Socialnämnden/förvaltningen är ansvariga för att för sin verksamhet ta fram 
specifika mål gällande huvudmålen 1, 2, 3. Den övergripande planens mål 4 - 
makten – är i huvudsak kommunstyrelsen och de lokala politiska partierna 
ansvariga för, varför detta mål inte omfattas. 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
att anta förslag till jämställdhetsplan. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl yrkar att följande text skall utgå under mål 2. Sysselsättning - 
Socialförvaltningen skall vid rekrytering vid behov använda positiv särbehandling 
för att uppnå målet om dels god kvalité i det sociala arbetet dels målet om jämn 
könsfördelning (minst 40% av det underrepresenterade könet.  
I övrigt bifall till förslaget. 
 
Ingrid Hermanssons yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande 
 
Ordförande Peter Johansson samt Camilla Persson yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Birgitta Ståhls yrkande mot allmänna utskottets 
förslag och fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förslag till jämställdhetsplan. 
______________ 
 
Birgitta Ståhl, Ingrid Hermansson, Eva Abramsson, Inger Dahlgren samt Andreas 
Reinholdson reserverar sig mot beslutet 
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§ 82 
Angående yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduk-
tion: 
 
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubr förslag. 
 
Socialnämnden har inget att erinra mot de förslag till basanpassning som presen-
teras och utgår ifrån att de uppfyller andra ställda mål på väl anpassade lägenheter i 
nyproduktionen, så att dessa kan nyttjas av alla. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta ovanstående yttrande. 
______________ 
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§ 83 
Gallrings- och bevarande planer för socialnämndens handlingar. 
 
Enligt gällande arkivreglemente skall varje nämnd eller styrelse besluta om 
gallring av sina allmänna handlingar. 
 
För allmänna handlingar som finns hos flera nämnder/styrelser fattar arkiv-
myndigheten gallringsbesluten. 
 
I den föreliggande gallrings- och bevarandeplanen finns socialnämndens hela 
bestånd av allmänna handlingar upptagna, d v s både sådana handlingar som skall 
bevaras för framtida forskning och sådana som kan gallras efter viss tid.  
 
Gallrings- och bevarandeplanerna är upprättade i samarbete mellan kommun-
arkivet och socialförvaltningen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta gallrings- och bevarandeplanen för nämndens handlingar. 
______________ 
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§ 84 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 85 
Finansiering av deltagande i det transnationella utbytesprogrammet ”Social 
exclusion and poverty” fas 1. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade ärendet. 
Europeiska unionen har inom ramen för det sociala programmet inrättat ett särskilt 
program angående ”Social exclusion and poverty” – socialt utanförskap och fattig-
dom. EU har avsatt 75 milj € för åren 2002 – 2005. Programmet är ett transnationellt 
utbytesprogram vilket innebär att flera länder deltar och arbetar tillsammans i ett 
projekt.  
 
Programmet är uppdelat i 3 faster; 1 – förstudie, fas 2 - genomförande av 
huvudprojektet samt fas 3 –utvärdering. 
 
Fas 1 – förstudien, innebär att de partners som kommit överens om att delta i 
förstudien skall lära känna varandra och diskutera fram ett framtida gemensamt 
projekt inom ramen för programmets riktlinjer. Deltagarna ska mötas vid ett tillfälle i 
vardera land. Beslut om beviljat bidrag till förstudien lämnas av EU i september 02 
och själva förstudien skall äga rum under nio månader fr.o.m. 2002-11-01. 
 
Karlskrona har kontakt med två, ev tre länder för att delta i en förstudie. ”Lead 
Partner”, huvudansökare är North Kent Gateway Partnership i England. 
Huvudansökaren har ansvaret för att en ansökan inkommer till EU samt för 
administration av förstudien. 
 
North Kent Gateway Partnership har i sin ansökan beskrivit att huvudmålet med 
förstudien är att öka förståelsen kring socialt utanförskap genom att använda 
jämförbara indikatorer (nyckeltal) samt genom att ta del av goda exempel mm.  
 
Förutom huvudansökaren kommer partnerskapet att bestå av Karlskrona kommun, 
Cartagena i Spanien och eventuellt socialhögskolan i Rouen, Frankrike. 
 
Yrkande 
Ordföranden Peter Johansson, Ingrid Hermansson samt Birgitta Ståhl yrkar bifall till 
förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att avsätta 30.000:- ur socialnämndens reserv för finansiering av deltagande i det 
 transnationella utbytesprogrammet ” Social exclusion and poverty”, fas 1 
______________ 

 



  24 juni 2002 20 

  

 



  26 augusti 2002 1 

  

 
Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2002 

 
§ 86 Beslutsärende sid  4 

§ 87 Redovisningsärende sid  5 

§ 88 Mottagna flyktingar 2002 sid  6 

§ 89 Organisations förändringar sid  7 

§ 90 Meddelande sid  8 

§ 91-92 Delegationsbeslut sid  8 

§ 93 Öppna frågor   sid  9 

§ 94 Ansökan om bidrag för att driva en kontaktgrupp till FMN i Karlskrona sid  10 

§ 95 Budgetuppföljning 0207 sid  11 

§ 96 Åtgärder för att minska behovet av socialbidrag sid  12 

§ 97 Förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 och 2005 sid  14 

§ 98 Yttrande över motion om ”Stöd till föräldrar med utländsk bakgrund” sid 17 

§ 99 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Nättraby Vägkrog sid  18 



  26 augusti 2002 2 

  

 
Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B, kl 13.00—16.50 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) gick kl 16.15 §§ 86-96  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m), gick 16.45 §§ 86-97 
  Andreas Reinholdson (kd)   
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Ann-Marie Branje (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) from kl 16.15 §§ 97-99 
  Kent Isaksson (m) from kl 16.45 §§ 98-99 
   
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef, kom kl 15.00 
  Christina Pettersson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Madeleine Bengtsson, socialsekreterare 
  Heidi Melbye, socialsekreterare 
  Laila Ohlsson, socialsekreterare 
  Solveig Persson, socialsekreterare 
  Mikael Hedström, socionomkandidat 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare, kom kl 15.00 
  Malin Jonasson, ekonom, kom kl 15.00  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Ronny Svedklint 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Ronny Svedklint  Paragraf: 86--99 
    §§ 93-99 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 86 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende: 
 
     Bilaga: 25 
     Ärende: 01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 87 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 26 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 88 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 06 30 har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  15  13 28 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 2   2 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 4    2  6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1     1 
Vitryssland 2  2 4  
Summa  24  17 41 

 
    
Mottagna flyktingar 2002-06- 30     
 
T o m 02 06 30  har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 4  3 7 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 7 2 2 13 
Lyckeby  3  3 6 
Rödeby   
Marieberg 3   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  24 3 14 41 
 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 89 
Organisations förändring 
 
Göran Bohman informerade om organisations förändring på Roslunden samt 
Ungbo. Anette Hansson kommer att ha en kombinerad tjänst som föreståndare för 
Ungbo samt Roslunden. Hon kommer att ha sin placering på Roslunden.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 90 
MEDDELANDE 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsen 
§ 91 
Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon 
 
Kommunfullmäktige 
§ 83 
Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB 
 
§ 84 
Delårsbokslut per den 30 april 2002-08-06 
 
§ 85 
 
Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni 
 
§ 87 
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010 
 
Konsumentverket –KO 
20 miljoner I utvecklingsstöd till kommunal kosumentverksamhet  
 
Länsstyrelsen 
Årsrapport för alkoholområdet Blekinge län 2002 
 
Länsstyrelsen 
Rapport 2002-06-13 701-249-02 
Beslut 2002-05-29 704-3800-02 
-”- 2002-06-06 704-4024-02  
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-05-28 181-02 
-”- -”- 184-02 
-”- -”- 263-02  
-”- -”- 264-02 
-”- -”- 370-02 
-”- -”- 273-02 
-”- -”- 381-02 
-”- 2002-06-10 185-02 
-”- -”- 238-02 
-”- -”- 261-02 
-”- -”- 348-02 
-”- -”- 410-02 
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-”- -”- 1158-01 
-”- 2002-06-11 368-02 
-”- 2002-06-19 379-02 
-”- 2002-06-26 575-02 
Dom 2002-07-04 522-02 E 
-”- 2002-07-08 369-02 E 
-”- -”- 556-02 E 
Beslut 2002-07-09 665-02 E 
-”- 2002-06-14 574-02 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-05-31 1795-2002 
Beslut -”- 751-2002 
Protokoll 2002-07-11 2289-2002 
 
 
§ 91 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Tillstånd för automatspel  
b) Ej inleda utredning enl. 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
c) Beslut om umgänge 
d) Överklagande av länsrätten i Blekinge läns beslut 2002-0709 i mål nr  
e) 665-02 E 
f) Tillfälligt –Beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 

servering av alkoholdrycker  
g) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
h) Beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering av 

alkoholdrycker 
______________ 
 
 
§ 92 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-08-12 
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§ 93 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl ställde frågan angående en tidningsartikel som gällde flickor och 
kvinnor av utländsk härkomst som utsatts för hot och våld. Birgitta undrade hur vi 
arbetade med detta.   
 
Christina Pettersson svarade 
______________ 
 
Ordföranden Peter Johansson ställde frågan. Hur nykterheten hade varit under 
Sailet 2002. 
 
Lennart Nilsson svarade. 
______________ 
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§ 94 
Ansökan om bidrag för att driva en kontaktgrupp till FMN i Karlskrona. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade ärendet. 
2002-06-26 inkom ansökan om bidrag för att starta en kontaktgrupp till FMN 
(Föräldraförening Mot Narkotika) i Karlskrona.  
 
En grupp engagerade personer har i ett års tid försökt få igång en FMN-verksam-
het i kommunen. I stadgarna för Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika 
framgår att för att få starta en lokalförening krävs att en kontaktgrupp bildas som 
under 10 månader har en moderförening. Efter denna tid kan kontaktgruppen 
ansöka hos FMN Riks om inträde i förbundet. 
 
Kontaktgruppen i Karlskrona kommer att ha FMN i Kristianstad som moderföre-
ning. Detta innebär att FMN i Kristianstad kommer att ha hand om kontakt-
gruppens ekonomi, rådgivning och allt i övrigt som hör ihop med en moderföre-
ning. Moderföreningens styrelse är också styrelse för kontaktgruppen. Bidrag till 
kontaktgruppen öronmärks dock för verksamheten i kontaktgruppen. 
 
Kontaktgruppen måste under de 10 månaderna dels etablera verksamheten i 
kommunen, dels gå på utbildning hos moderföreningen. Kontaktgruppen i Karls-
krona ansöker därför om 40.000:- i bidrag till verksamheten i Karlskrona för tiden 
2002-08-01 – 2003-07-31. 
 
Ingrid Hermansson samt Birgitta Ståhl yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att  bevilja Kontaktgruppen till FMN i Karlskrona 15.000:- ur socialnämndens  
     reserv för oförutsedda utgifter 2002, samt 
 
att ur socialnämndens medel för föreningsbidrag 2003 bevilja kontaktgruppen till  
      FMN i Karlskrona 19.000:-, med utbetalning i januari 2003. 
______________  
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§ 95 
Budgetuppföljning 0207 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen för juli månad. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för juli månad.  
______________ 
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§ 96 
Åtgärder för att minska behovet av socialbidrag 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt socialnämnden att presentera offensiva 
förslag som skall minska behovet av socialbidrag i Karlkrona kommun. 
Målsättningen är att antalet hushåll med behov av socialbidrag år 2004 skall 
halveras i förhållande till det antal som uppbar socialbidrag år 1999. 
 
Arbetslöshet är det dominerande skälet till behov av socialbidrag. Kraven på 
arbetsmarknaden har ökat. Personer som uppbär socialbidrag har ofta varit 
arbetslösa under lång tid och har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.  
Personer som varit beroende av socialbidrag längre tid har ett betydande behov av 
insatser för att ha möjligheter på arbetsmarknaden. Emellertid kommer ofta 
socialtjänstens klienter ”sist i kön” för insatser.  
 
Då arbetsförmedlingen införde åtgärden ”aktivitetsgarantin” hade socialförvalt-
ningen stora förhoppningar om att socialtjänstens klienter skulle få del av in-
satsen. Emellertid har arbetslösa med ersättning från arbetslöshetskassa i första 
hand blivit fått del av åtgärden aktivitetsgarantin. På samma sätt kommer social-
tjänstens klienter inte i åtnjutande av resurserna i det samarbetsprojekt för lång-
tidssjukskrivna och arbetslösa som inletts av försäkringskassan och länsarbets-
nämnden i länet, eftersom socialtjänstens klienter oftast saknar sjukpenning. 
 
Andra myndigheter har i allt större utsträckning begränsat sina insatser för per-
soner som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt för 
kommunen att tillskapa resurser för egna insatser för dessa grupper. 
Socialförvaltningen föreslår ett projekt under tre år som innebär en offensiv 
satsning för att reducera bidragsberoendet hos personer som uppbär socialbidrag. 
 
Målsättningen med det föreslagna projektet är att hitta andra vägar till försörjning 
för människor som i dag är beroende av socialbidrag. Socialförvaltningen föreslås 
få huvudansvaret för projektet som skall utvecklas i nära samarbete med i första 
hand arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och försäkringskassan.  
 
Projektet kommer att utveckla metoder i arbetet med människor som uppburit 
socialbidrag längre tid. Efter projekttiden bör arbetet kunna bedrivas inom ramen 
för ordinarie organisationer. 
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Yrkande 
Ordförande Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ingrid Hermansson yrkar från socialnämndens fyrklöver att förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram ett organisationsförslag där en arbetsgaranti kan införas. 
(Bilaga 27) 
 
Rolf Karlsson yrkar avslag på Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Birgitta Ståhl yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot Ingrid Hermanssons 
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget.. 
 
Socialnämndens beslut 
att  hos kommunfullmäktige begära 2 642 000 kronor år 2003 till projekt för att 
 minska behovet av socialbidrag 
 
att  hos kommunfullmäktige begära 2 374 000 kronor per år i planen för 2004 – 
 2005 till projekt för att minska behovet av socialbidrag 
 
att  i plan för 2004 begära 35 987 000 kronor till kontot för socialbidrag 
 
att  i plan för 2005 begära 32 987 000 kronor till kontot för socialbidrag 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Ann-Marie Branje, Inger Dahlgren samt 
Andreas Reinholdson. 
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§ 97 
Förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 och 2005 
 
Malin Jonasson redovisade förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 och 
2005. 
Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats kommunbidrag med 110 931 
tkr för 2003 och planerat att ramarna ska vara oförändrade för åren 2004 och 2005. 
Under 2002 justerades budgetramarna för programmet HVB med 3 000 tkr.  
 
Förvaltningens förslag  
att anta förvaltningens förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 
 och 2005. 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag i enlighet med 
 förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens förslag till tilläggsförslag 
Socialbidrag 2003 2004 2005 
Planerade förändringar 2003-2005 - 2 642 626 3 626  
Kommunbidrag efter planerade  
förändringar              39 255      35 987      32 987 
 

Budget i balans 2003 2004 2005 
HVB för vuxna   -1.000 -1.000 -1.000 
Ungas missbruk     -820  -820 -820 
 
Bibehållen kvalité 2003 2004 2005 
Förslagen är uppsatta i ledningsgruppens prioritetsordning. 
Utbildning/handledning   -520 -520 -520 
Investeringar   -125 -125 -125  
 
Ökad kvalité  2003 2004 2005 
Föreningsbidrag  -400 -400 -400  
Budget- och konsumentrådgivare  -420 -420 -420 
Socialnämndens reserver  -740 -740 -740 
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Övrigt 2003 2004 2005 
Drogsamordnare ”Karlskrona samlas 
mot droger”     -100  
 
Summa tilläggsförslag -4.000 -3.900 -3.900 
 
Summa tilläggsförslag socialbidrag   - 2.642   626        3.626 
 
Utökning av investeringsbudget                  -125 -125 -125  
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson och den borgliga gruppen yrkar följande:    
att anta nedanstående förslag till budget för individ och familjeomsorg 
 och för socialbidrag för 2003 samt plan för 2004 och 2005 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag där en 
 arbetsgaranti kan införas, samt 
att under 2003 konkurrensutsätta delar inom socialnämndens 
 verksamhetsområden  
    
Budget 2003  
Kostnad för individ och familjeomsorg:  74.318 tkr  år 2003 
Kostnad för socialbidrag:   36.613 tkr  år 2003 
Kostnad för arbetsgaranti:   5.000 tkr 
 
 
Kommunbidrag          2003 2004 2005 
 
Individ och familjeomsorg  74.318 tkr 74.318 tkr 74.318 tkr 
Socialbidrag   36.613 tkr 36.613 tkr 36.613 tkr 
Arbetsgaranti   5 000 tkr 
 

 
Prioriterade områden, till en kostnad av 2.500 tkr. 
1. Ungas missbruk   600 tkr 
2. HVB  Vuxna    1 000 tkr 
3. Investeringar   125 tkr 
4. Utbildning/handledning  500 tkr 
5. Minskad sjukfrånvaro    275 tkr 
 
Samt avslag på 
1. Budget och konsumentrådgivare 
2. Drogsamordnare till ” Karlskrona samlas mot droger” 
3. Föreningsbidrag 
4. Socialnämndens reserv 

Bilaga 28 
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Ordföranden Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Per-Axel Persson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid 
Hermansson yrkande och fann förvaltningens förslag antaget 
 
Votering  
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermanssons yrkande röstar nej.” 
Vid votering avgavs 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
 
Ja röstade: Rolf Karlsson, Birgit Andersson, Ronny Svedklint, Bengt-
Olof Karlsson, Per-Axel Persson samt Peter Johansson 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Andreas Reinholdsson, 
Inger Dahlgren samt Ann-Marie Branje. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 
 och 2005. 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag i enlighet med 
 förvaltningens förslag. 
______________ 
 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Ann-Marie Branje, Inger Dahlgren samt 
Andreas Reinholdson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 98 
Yttrande över motion om ”Stöd till föräldrar med utländsk bakgrund”. 
 
Christina Pettersson redovisade upprättat förslag till yttrande daterat 2002-08-07. 
 
Förslag till yttrande  
Huvudfrågan är viktig och väl känd bland personalen inom socialtjänsten. Familjer 
med utländsk bakgrund behöver stöd i sin föräldraroll, och en större förståelse för 
det nya samhälle som de har kommit till. Det handlar om en långsiktig process för 
många eftersom det kan handla om att omvärdera sina egna grundläggande värde-
ringar och få in dem i ett nytt sammanhang och miljö. För att kunna ge föräldrar 
det stöd som behövs i sin föräldraroll, förståelse och kunskap om det nya landet, är 
det inte tillräckligt med några timmars rådgivningsverksamhet per vecka. Min 
erfarenhet är att man inte går till någon mottagning för att tala om sina problem 
med personer som man inte har någon relation till. För att tillgodose behovet, be-
höver de verksamheter som redan idag är naturliga mötesplatser, t.ex. inom för-
skoleverksamheten och flyktingintroduktionens samhällsinformation, förstärkas 
ytterligare. Inom dessa verksamheter kan mindre samtalsgrupper bildas och 
externa resurspersoner kan kopplas till verksamheten. 
    
Redan idag pågår samtal och diskussion kring dessa frågor inom flyktingintroduk-
tionens utökade samhällintroduktion. Det är dock inte tillräckligt. 
Frågan har diskuterats inom en arbetsgrupp som har arbetsnamnet ”Sunna 
arbetsgrupp”. Arbetsgruppen består av representanter från Sunnadalskolan, 
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kultur-
förvaltningen. Som ett resultat av detta har Sunnadalskolan , FIA socialförvalt-
ningen och Rädda Barnen påbörjat ett samarbete för att försöka hitta former för att 
ge föräldrar med utländsk bakgrund ökad insikt om det svenska samhällets värde-
ringar, normer och att vara förälder i ett nytt land. Planering finns för att under 
hösten starta med ett s.k. dialogforum. Dialog  kring olika teman  som anknyter till 
fostran och föräldrarollen. 
 
Med anledning av det arbete som redan har påbörjats anser Socialförvaltningen att 
detta samarbete ska få fortsätta och avvakta resultat av det pågående arbetet. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  bifalla motionens huvudfråga om insatser för stöd till föräldrar med utländsk   
 bakgrund 
 
att motionen härmed är besvarad 
______________ 
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§ 99 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Nättraby Vägkrog, 
Nättraby. 
 
 
ÄRENDET 
Nättraby Vägkrog AB genom Sead Maglajlic och Aladin Radetinac har hos 
Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen 
(1994:1738) om att servera starköl vin och spritdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.       
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget i en nybyggd fastighet vid Konsum/Ok i Nättraby. 
Serveringsstället är nyritat för att vara funktionellt och fylla uppställda krav på kök 
m m. 
Inne på restaurangen ryms 40 gäster och på uteserveringen ungefär 20. 
Ingen verksamhet har tidigare bedrivits i lokalen. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Restaurangen skall servera dagens rätt mellan kl 11.00 – 15.00 och under kvällen 
skall a´la carte meny finnas med såväl kött- som fiskrätter. 
Inga spel eller dylikt skall förekomma. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Polis- och skattemyndigheten har tillstyrkt ansökan. Det finns inga anmärkningar 
mot de sökanden. 
Erforderlig branschvana är dokumenterad. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Skatteförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Räddningskåren har godkänt lokalen för 45 platser. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda. 
 
 
Socialnämndens beslut 
att  servering till allmänheten får ske av starköl, vin och spritdrycker alla dagar    
        året runt mellan kl 11.00 – 01.00 i angiven serveringslokal inkl uteservering. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2002 

 
§ 100 Information om familjerådgivningen sid  4 
§ 101 Information om projektet ”Support Employment” sid  5 
§ 102 Mottagna flyktingar 2002-07-31 sid  6 
§ 103 Utskänkningskontroller under 1:a kvartalet 2002 sid  7 
§ 104 Information angående Blekingealliansen sid  8 
§ 105 Redovisningsärende  sid  9 
§ 106 Meddelande  sid  10 
§ 107-108 Delegation  sid  10 
§ 109 Öppna frågor  sid  11 
§ 110 Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 2002-08-31 sid  12 
§ 111 Fördelning av socialnämndens reserv samt förslag till ombudgetering sid 13 
§ 112 Angående förlängning av projekt Compassen sid  14 
§ 113 Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare sid  16 
§ 114 Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för  
 Karlskrona kommun  sid 18 
§ 115 Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget 
 Blekinge  sid 19 
§ 116 Serveringstillstånd  sid 21 
 
 
 
      
 



  23 september 2002 2 

  

 

Plats och tid: Tegelhuset, Palanderska gården  kl. 13.00—16.50 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) gick kl. 16.10 §§ 100-113 
  Camilla Persson (v) kom kl. 15.00 §§ 109-116 
  Andreas Reinholdson (kd) kom kl.13.15 §§ 101-116 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Ann-Marie Branje (m) §100 samt §§ 114-116 
  Per-Axel Persson (v) §§ 100-108 
     
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) kom kl. 13.05 § 101--116 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christina Pettersson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Jessica Northfell, socialsekreterare 
  Eva Berg, socialsekreterare 
  Malin Jonasson, ekonom, kom kl. 15.00 §§ 109-113 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Birgitta Ståhl 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Birgitta Ståhl  Paragraf: 100–116 
    §§ 100-108 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 100 
Information om familjerådgivningen 
 
Eva-Lisa Hoffman, Ingrid Swärd samt Sören Persson informerade om 
familjerådgivningen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 101 
Information om projektet ”Support Employment” 
 
Leif Ottosson, Jusuf Nepola samt Hans-Göran Rasmusson informerade om 
projektet. 
Syftet med projektet är stödja invandrare som har svårigheter att få ett fast 
lönearbete på arbetsmarknaden. Hela familjens arbetsmarknadssituation skall 
stödjas. 
Målet är att 40-65 invandrare/år i Blekinge skall få möjlighet till arbete, 
yrkesutbildningen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 102 
Mottagna flyktingar 2002 07 31 
 
T o m 02 07 31 har 47 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
   

Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken  1  1 
Pantarholmen 4 2 1 7 
Trossö  2   2 
Kungsmarken 9 4 3 16 
Lyckeby  5 1 2 8 
Rödeby   
Marieberg  4  4 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  29 7 11 47 
    
T o m 02 06 30 har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak  16 13 29 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 3 1 4 
Albanien     
Iran 
Bosnien Hercegovina 4   2 6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1  1 
Vitryssland 2 2 4 
Ryssland  2                    1 3___ 
Summa  29 19 47 

 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 103 
Utskänkningskontroller under 1:a kvartalet 2002. 
 
Under 1:a  kvartalet har utskänkningskontroller gjorts  på följande restauranger: 
Bio, Bar o Matsalar, Kings Crown, O´Learys, Restaurang PM, Piraten, The Old 
Cave samt Valvet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 104 
Information angående Blekinge alliansen 
 
Christina Pettersson informerade om samarbetet med Blekinge alliansen för att 
förbättra introduktionen för flyktingar. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 105 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 29 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 106 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 30 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2002-08-01 758-02 E 
Dom 2002-07-25 519-02 
-”- -”- 617-02  
-”- 2002-08-16 180-02 
-”- -”- 518-02 
-”- -”- 523-02 
-”- 2002-08-21 534-02 
-”- -”- 634-02 
-”- 2002-08-22 779-02 
-”- -”- 823-02 E 
-”- 2002-08-27 758-02 
-”- 2002-08-29 586-02 
-”- -”- 683-02  
-”- -”- 684-02 
-”- -”- 685-02 
Dom -”- 729-02  
 
Länsrätten i Kalmar län 
Dom 2002-07-18 738-02 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2002-08-16 2289-2002 

 
 
§ 107 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Ej inleda utredning enl. 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
b) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
e) Tillståndsbevis om tillstånd enl. 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 

servering av alkoholdrycker 
______________ 
 
 
§ 108 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-08-26 samt 2002-09-09 
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§  109 
Öppna frågor 
 
Ronny Svedklint (s) ställde frågar hur det fungerar med kontroller angående 
folkölsförsäljning av butiker till minderåriga. 
 
Göran Mattsson svarade 
______________ 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan hur vi åtgärdat misstänkt droganvändning inne 
på restaurang. 
 
Göran Mattsson svarade 
______________ 
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§ 110 
Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 2002-08-31. 
 
Delårsbokslutet för socialförvaltningen visar ett negativt resultat på –2 998,8 tkr 
inklusive verksamheten introduktion. 
Socialförvaltningens prognos för 2002 beräknas till ett underskott på –4 800 tkr 
exkluderat introduktion, varav –3 300 tkr avser socialbidrag och –1 500 avser 
individ- och familjeomsorg, 
Prognosen för introduktion beräknas till –900 tkr. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden + 83,9 
Socialnämndens reserv + 967 
Föreningsbidrag ± 0 
Familjerådgivning ± 0 
Personal, lokaler och allm. omk + 1 102,2 
Kontaktpersoner + 250,4 
Familjehem + 222,9 
HVB-hem barn och ungdom + 908,6 
Ungbo + 87,1 
Roslunden + 128,0 
HVB-hem vuxna - 3 053,6 
Karlskrona behandlingshem + 152,1 
Summa IOF + 852,5 
Socialbidrag - 2 559,3 
Introduktionen -  602,7 
Ankomstregistrerat - 689,4 
Nettoresultet - 2998,9 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning 
______________  
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§ 111 
Fördelning av socialnämndens reserv samt förslag till ombudgetering. 
 
Malin Jonasson redovisade förvaltningens förslag på fördelning av social-
nämndens reserv. 
 
Socialnämndens 1 % reserv 
Budgetvärde 2002-01-01 714 500 kronor 
Reserv - 105 000 kronor 
FIA, vht personal, lokaler & allmänna omk - 147 000 kronor 
FUS, vht personal, lokaler & allmänna omk - 120 000 kronor 
ADS, vht HVB externt - 342 500 kronor 
Kvar efter fördelning 0 kronor 
 
Socialnämndens reserv ”Roslunden” 
Budgetvärde 2002-01-01 450 000 kronor 
FUS, vht Roslunden - 225 000 kronor 
FUS, vht personal, lokaler & allmänna omk - 225 000 kronor 
Kvar efter fördelning 0 kronor 
 
Socialnämndens reserv ”Psykboende för funktionshindrade missbrukare” 
Budgetvärde 2002-01-01 796 000 kronor 
Förslag till fördelning ADS, vht HVB för vuxna - 796 000 kronor 
Kvar efter fördelning 0 kronor 
 
Ombudgetering Utfall 2002-08-31 Ombudgetering 
FUS, vht kontaktpersoner 250 400 kronor - 150 000 kronor  
FUS, vht familjehem 222 900 kronor - 100 000 kronor 
FUS, vht HVB för barn o ungdom 908 600 kronor - 1 000 000 kronor 
ADS, vht HVB för vuxna - 3 053 600 kronor 1 250 000 kronor 
 
Totalt kommer 2 388 500 kronor att fördelas om till ADS, vht HVB vuxna, för att 
täcka delar av verksamhetens prognostiserade underskott vid årets slut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Att anta ovanstående förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
 ombudgetering. 
______________ 
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§ 112 
Angående förlängning av projekt Compassen 
 
Tore Svensson redovisade ärendet 
I maj 2001 beslutade Svenska ESF rådet att bifalla socialförvaltningens projekt-
ansökan om projektmedel för ett år (50% av kostnaden d.v.s. 1 695 000 kronor) 
till projekt för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Projektet vänder 
sig till 15 ungdomar i ålder 18-25 år som inte nås av samhällets vanliga insatser i 
form av utbildning eller arbetsmarkandsåtgärder till följd av till exempel sociala 
problem, psykisk ohälsa, dålig utbildningsbakgrund, dåliga språkkunskaper och 
bristande självförtroende.  
Enligt projektansökan från 2001 skall projektet för ungdomar vara en flexibel 
kombination av utbildning, vägledning, rehabilitering och socialt stöd. Efter 
projektet skall deltagarna kunna fortsätta med i utbildning, arbetsmarknadsåtgärd 
eller med arbete. Den bärande tanken är att projektet skall planeras utifrån del-
tagarnas individuella förutsättningar och behov av rehabilitering och stöd. 
 
Projektet skall vara metodskapande för samverkan mellan olika myndigheter. Till 
projektet har knutits en referensgrupp som består av representanter för socialför-
valtningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Vägvisaren samt vuxenutbild-
ningen. 
Projektet, som fick namnet ”Compassen”, beviljades ursprungligen projektbidrag 
från ESF-rådet under ett år till och med 2002 07 31. Socialnämnden i Karlskrona 
beslutade i april 2002 att Compassen skall fortsätta under perioden 2002 08 01 – 
2002 12 31 samt att hemställa hos ESF- rådet att beviljade medel som ej tagits i 
anspråk under projektets första år skall kunna användas under resterande del av 
2002. Socialnämnden uppdrog vidare åt socialförvaltningen i Karlskrona att 
lämna förslag om fortsättning av projektet under 2003. 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka om stöd från 
ESF-kontoret till fortsättning av projektet ”Compassen” för år 2003. 
 
I ansökan beräknas kostnaderna för projektet under 2003 inklusive socialbidrag 
till deltagarna till 3 003 000 kronor. 
 
Socialbidrag till deltagarna under projekttiden beräknas till 1 170 000 kronor. 
 
Stöd från ESF begärs till hälften av den totala projektkostnaden, det vill säga  
1 501 500 kronor.  
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Ingrid Hermansson (c), Camilla Persson (v) samt Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag till socialnämnden 
 
att hos ESF-rådet ansöka om stöd till projektet Compassen under 2003 med 50 % 
 av den totala projektkostnaden, 1 501 500 kronor 
 
att  från verksamhet socialbidrag (verksamhet 750) avsätta 125 500 kronor till 
 projektet under förutsättning av att stöd från ESF-rådet beviljas enligt an-
 sökan från socialnämnden. 
______________ 
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§ 113 
Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Målsättningen med projektet är att introducera lågutbildade flyktingar och 
invandrare på arbetsmarknaden genom att språkundervisningen förläggs till 
arbetsplatser i bristyrken. Projektet kommer att ge deltagarna kunskaper i svenska 
språket och yrkeskunskaper i bristyrken.  
 
Projektet kommer att bidra till att ge deltagarna ökad kunskap om svensk kultur. 
Projektet kommer också att bidra till ökad kunskap om invandrarnas kulturer på de 
arbetsplatser som blir aktuella i projektet. 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka om stöd från 
ESF-kontoret till projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare. 
 
I ansökan beräknas kostnaderna för projektet under 2003 inklusive socialbidrag till 
deltagarna till 3 133 000 kronor. 
Socialbidrag till deltagarna under projekttiden beräknas till 1 170 000 kronor. 
 
Stöd från ESF begärs till hälften av den totala projektkostnaden, det vill säga  
1 566 500 kronor.  
Skillnaden mellan den totala kostnaden efter bidrag från ESF och deltagarnas 
socialbidrag blir 396 500.  
 
Projektet för lågutbildade flyktingar och invandrare är ett samarbetsprojekt i första 
hand mellan uppdragsutbildningen och socialförvaltningen. Uppdragsutbildningen 
kommer att bidra med resurser för ledning och administration. Sammanlagt är 
avsatt personalresurser motsvarande 0,55 tjänst för ledning och administration i 
projektbudgeten, vilket motsvarar en kostnad på 231 000 kronor under ett år. 
Hälften av kostnaden för ledning och administration utgörs av befintliga 
personalkostnader, det vill säga 115 500 kronor. 
 
Projektet måste tillföras 281 000 från verksamhet Introduktion. 
 



  23 september 2002 17 

  

Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m) samt Camilla Persson (v) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att  hos ESF-rådet ansöka om stöd till projekt för lågutbildade flyktingar och 
 invandrare under tiden 2002 12 01 – 2004 01 31 med 50 % av den totala 
 projektkostnaden, 1 566 500 kronor 
 
att  från verksamhet Introduktion (verksamhet 758) avsätta 281 000 kronor till 
 projektet under förutsättning av att stöd från ESF-rådet beviljas. 
______________ 
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§ 114 
Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för 
Karlskrona kommun. 
 
Göran Mattsson redovisade upprättat förslag till yttrande över förslag till reviderat 
Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun daterad 2002-09-03. 
 
BAKGRUND: 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat program. 
 
Framtaget programförslag är resultatet av ett arbete där socialförvaltningen har 
varit representerad via planeringssekreteraren, som har förvaltningens uppdrag att 
bevaka handikappolitiska frågor. 
Handikappsekreteraren har även besökt socialnämnden i sin helhet och informerat 
om sitt arbete inkl att lämna förslag till nytt program. 
 
Det nu aktuella förslaget bygger på redan befintligt program. Det är vidare baserat 
på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet. 
 
Förslaget är välskrivet och pedagogiskt upplagt.  
 
BEREDNING: 
Som framgår av ovan har såväl socialförvaltningen som socialnämnden varit 
involverad i framtagandet av det nya programmet. De synpunkter som framförts 
underhand har beaktats. 
Socialnämnden skall enligt förslaget ansvara för att medel ställs till förfogande för 
att inom sitt ansvarsområde möjliggöra nödvändiga insatser så att programmets 
mål kan uppnås. 
Nämnden skall årligen i samband med bokslutsarbetet och i verksamhetsberättels-
en redovisa hur målen har uppfyllts. 
 
Handikappsekreteraren skall årligen vid ett tillfälle tillsammans med handikapp-
organisationer m.m. ge information om olika funktionshinder. 
 
Socialnämnden ser med tillfredsställelse att initiativ tas till utbildning av politiker 
och berörda tjänstemän i att skriva lättläst och att detta omfattar såväl enkla blan-
ketter till informationsmaterial m.m. Detta är viktigt för socialnämndens klienter 
och arbetet har redan påbörjats inom förvaltningen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  tillstyrka förslaget till handikappolitiskt program i sin helhet. 
______________ 
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§ 115 
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge. 
 
Göran Mattsson redovisade upprättat förslag till yttrande över remiss angående 
Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge daterad 2002-08-21. 
 
Landstinget Blekinge har låtit utreda ny Forskningsstrategi för landstinget. 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna utredningen för 
yttrande.  
Yttrande från Äldre-, Social- och Handikappnämnden skall vara inlämnat till 
Kommunledningsförvaltningen senast 2002-09-17 
 
Bakgrund  
Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2001 att utreda all landstingets forsknings-
verksamhet i syfte att skapa en tydlig, strategisk och framåtsyftande handlingsplan 
för landstingets forskningspolitik. Detta mot bakgrund av centrala och regionala 
förändringar. I de nationella handlingsplanerna för hälso- och sjukvård respektive 
äldrepolitiken föreslås satsningar för att stärka och stimulera till forskning och 
utveckling. 
 
Sammanfattning. 
Undertecknande handläggare vid berörda förvaltningar har träffats och utarbetat 
ett gemensamt förslag till yttrande från Karlskrona kommun. 
 
Kommunen föreslås biträda landstingets förslag under förutsättning att 
• Kommunen ges ett inflytande på politisk nivå, 
• En kraftfull kompetens på sociala frågor rekryteras, 
• Företrädare för länets kommuner ingår i berörda referensgrupper och nätverk, 
• Kraven ej ökar på ekonomisk ersättning samt 
• Reella möjligheter till inflytande. 
 
Förvaltningen förslag till beslut: 
 
att  godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag till att FoU-enheten skall gå upp till CKF. 
 
Birgitta Ståhl (m) samt Camilla Persson (v) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons 
yrkande. 
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Ordföranden Peter Johansson (s) samt Rolf Karlsson (s) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid Hermanssons 
avslagsyrkande och fann Ingrid Hermanssons avslagsyrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermanssons avslagsyrkande röstar nej”. Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 
nej-röster. 
 
Ja-röstade: Walla Carlsson (s), Rolf Karlsson (s), Birgit Andersson (s), Ronny 
Svedklint (s) samt Peter Johansson (s). 
 
Nej-röstade: Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), Camilla Persson (v), 
Andreas Reinholdson (kd), Inger Dahlgren (fp) samt Ann-Marie Branje (m). 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att avslå upprättat förslag till yttrande, samt 
 
att uttala som sin mening att Blekinge FoU-enhet ej skall ingå i kommande 
 Centrum för klinisk forskning. 
______________   
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§ 116 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 28 oktober 2002 

 
§ 117 Beslutsärenden  sid  4 
§ 118 Redovisningsärende  sid  5 
§ 119 Redovisning angående en jämförelse av personal nyckeltal mellan 
 åren 2001 och 2002 vad avser första och andra tertialet. sid  6 
§ 120 Mottagna flyktingar  sid  7 
§ 121 Information angående samarbetssamtal sid  8 
§ 122 Information från Tore Svensson angående sökta medel från ESF-rådet sid  9 
§ 123 Meddelande  sid  10 
§ 124-125 Delegation  sid  10 
§ 126 Öppna frågor  sid  11 
§ 127 Budgetuppföljning per den 2002-09-30 sid  12 
§ 128 Serveringstillstånd  sid  13 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—15.20 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) kom kl 13.10 §119 
  Eva Abramsson (m)  
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson 
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.10 §117-118 
  Per-Axel Persson (v)   
  
Övriga närvarande ersättare Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) kom kl. 13.10 § 119 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Cajsa Zettergren, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, socialsekreterare 
  Jonas Lind, socialsekreterare 
  Hanna Gunnergård, praktikant   
  Malin Jonasson, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Abramsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 117–128 
    §§ 126-128 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 117 
Beslutsärenden 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 31 
     Ärende: 01-03 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 118 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 32 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 119 
Redovisning angående en jämförelse av personal nyckeltalen mellan åren 
2001 och 2002 vad avser första och andra tertialet. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade personal nycketalen.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 120 
Mottagna flyktingar 
 
Inget ärende att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 121 
Information angående samarbetssamtal  
 
Bo Stenkilsson informerade hur familjerätten utför sina samarbetssamtal. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 122 
Information från Tore Svensson angående sökta medel från ESF-rådet. 
 
Tore Svensson meddelar att ansökningarna till ESF-rådet angående fortsättning av 
projekt Compassen samt Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare har 
beviljats. 
 
Informationen togs till protokollet 
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§ 123 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 33 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Socialtjänsten insatser för våldsutsatta kvinnor i Blekinge län 
 
Utvärdering av missbruks- och ungdomsprojekt som erhållit bidrag från 
Länsstyrelsen i Blekinge län under åren 1994-2001. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-09-05 660-02 
-”- 2002-09-11 678-02  
-”- -”- 784-02 
-”- -”- 788-02 
-”- 2002-09-17 884-02 
-”- 2002-09-18 686-02 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-09-02 2346-2002 
 
 
 
§ 124 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
d) Yttrande gällande detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona 

kommun, Blekinge län 
______________ 
 
 
§ 125 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-10-14  
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§  126 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågar angående en tidningsartikel angående att 
arbetslösa lärare erbjöds att bli jordgubbsplockare.  
Vad menar högskoleverket med kritiken? 
 
Tore Svensson svarade 
______________ 
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§ 127 
Budgetuppföljning per den 2002-09-30. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen per den 2002-09-30. 
Som visar på att socialnämnden ligger totalt på ett underskott med –3 869,9 tkr. 
 
att anta budgetuppföljning för september månad 2002. 
______________  
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§ 128 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 25 november 2002 
 

§ 129 Information angående Blekingealliansen  sid  3 
§ 130 Beslutsärenden  sid  4 
§ 131 Redovisningsärende  sid  5 
§ 132 Redovisning angående arbetsmiljöenkäten Nätverk IFO. sid  6 
§ 133 Blekingeungdomars/Karlskrona ungdomars levnadsvillkor sid  7 
§ 134 Redovisning av hushåll som är aktuell vid socialförvaltningen och 
 som saknar egen bostad  sid  8 
§ 135 Mottagna flyktingar  sid  9 
§ 136 Meddelande  sid  11 
§ 137-138 Delegation  sid  11 
§ 139 Öppna frågor  sid  12 
§ 140 Budgetuppföljning per den 2002-10-31 sid  13 
§ 141 Angående antal arbetstagare per arbetsledare sid 14 
§ 142 Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider sid 15 
§ 143 Tjänstepensionsförsäkring för arvodesanställd personal på Ros-hemmen sid 16 
§ 144 Begäran hos fastighetsförvaltare om att förhyra alternativt inköpa en  
 enfamiljsfastighet  sid 17 
§ 145 Ang nya drogpolitiska strategier och handlingsplan inkl riktlinjer för  
 alkoholservering och folkölsförsäljning sid 18 
§ 146 Serveringstillstånd  sid  19 
§ 147 Ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen för att motverka våld mot  
 kvinnor  sid 20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.45 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) kom kl 13.25 § 130-147 
  Eva Abramsson (m)  
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson 
  Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.25 §129 
  Per-Axel Persson (v)   
  
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c)  
tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef   
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Malin Jonasson, ekonom 
  Per Westerholm, socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, socialsekreterare 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare 
  Siw Ottosson, socialsekreterare 
  Björn Jönsson, socialsekreterare 
  Börje Svensson, socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Andreas Sjöstrand, socionomkandidat 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Andreas Reinholdson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson  Paragraf: 129–147 
    §§ 129-138 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 129 
Information angående Blekingealliansen 
 
Christel Norrud informerade om projektet Blekingealliansen. 
Blekinge alliansen är projekt där man samarbetar mellan Blekinges kommuner för 
att förbättra introduktionen för flyktingar och andra invandrare. 
Andra samverkanspartner är Arbetsförmedlingen, Integrationsverket, Migrations-
verket, Skolverket samt Svenska kommunförbundet. 
 
Informationen togs till protokollet  
______________ 
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§ 130 
Beslutsärenden 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 34 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 131 
Redovisningsärende 
2ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 35 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 132 
Redovisning angående arbetsmiljöenkät Nätverk IFO 
 
Eva-Britt Norrman redovisade arbetsmiljöenkäten.  
Under februari månad 2002 besvarade personalen inom socialförvaltningen, 
Nätverk IFO:s arbetsmiljöenkät. Svarsfrekvensen för Karlskronas vidtillkommande 
var i år lägre än vid tidigare mätning år 2000. Vid förra mättillfället avsattes 
särskild tid för ifyllandet av enkäten, så har inte gjort vid årets undersökning. 
Årets resultat visar, inom samtliga huvudområden, på högre värden jämfört med 
mätningen 2000. Medelvärdena för områdena det sociala klimatet, din delaktighet 
och din arbetssituation är så höga att det kan sägas råda en god arbetsmiljö inom 
förvaltningen. Däremot visar området organisationen på ett mindre positivt 
resultat. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 133 
Blekingungdomars/Karlskrona ungdomars levnadsvillkor 
 
Lennart Nilsson redovisade undersökning av Blekingungdomars/Karlskrona 
ungdomars levnadsvillkor inom områdena: 
 
• Hälsa • Våld, skadegörelse och stöld 
• Kost motion och fritid • Tobaksvanor 
• Sex och samlevnad • Alkohol 
• Skolan • Narkotika 
 
Enkät hade skickat ut till 1406 elever på gymnasieskolor samt årskurs 9. 
420 elever har svarat. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 134 
Redovisning av hushåll som är aktuella vid socialförvaltningen och som 
saknar egen bostad. 
 
Tore Svensson samt Sören Trolle redovisade ärendet. 
Sektionen Försörjning, introduktion och arbete (FIA) och Alkohol- och 
drogsektionen (ADS) kartlade i oktober hushåll som har kontakt med sektionerna 
och som saknar egen bostad. FIA redovisade 66 bostadslösa hushåll, ADS 40 
personer som saknar bostad. Av de hushåll/personer som redovisats i kartläggning-
arna är 28 gemensamma, vilket innebär att sammanlagt 78 bostadslösa hushåll/per-
soner har redovisats vid de två sektionerna. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 135 
Mottagna flyktingar 
 
Mottagna flyktingar 2002 09 
 
T o m 02 09 30 har 68 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 4 2 1 7 
Trossö  6   6 
Kungsmarken 11 4 5 20 
Lyckeby  8 3 2 13 
Marieberg 5 2 1 8 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Rödeby  3 1  4 
Summa  42 12 14 68 
    
 
Mottagna flyktingar 2002 09 
 
T o m 02 09 30 har 68 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak 18 16 34 
Jugoslavien 8 5 13 
Iran 1 1 2 
Bosnien Hercegovina 7   2 9 
Statslös/Palestina 1 0   1 
Vitryssland 2 2 4 
Ryssland 2                                        1 3 
Kosovo 2  2___ 
Summa 41 27 68 
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Mottagna flyktingar 2002 10 
 
T o m 02 10 31 har 85 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak 21 24 45 
Jugoslavien 10 9 19 
Iran 1 1 2 
Bosnien Hercegovina 7   2 9 
Statslös/Palestina 1 0   1 
Vitryssland 2 2 4 
Ryssland 2                             1 3 
Kosovo 2  2____ 
Summa 46 39 85 

 
       
Mottagna flyktingar 2002 10 
 
T o m 02 10 31 har 85 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 4 2 1 7 
Trossö  6   6 
Kungsmarken 12 6 7 25 
Lyckeby  9 3 2 14 
Marieberg 6 3 4 13 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Rödeby  5 1 4 10 
Summa  47 15 23 85 
    
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 136 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 36 
 
§ 79 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesplan 2003 för tekniska nämnden 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsynsrapport 2002-10-02 702-3895-02 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-10-07 563-02 
-”- -”- 615-02  
-”- -”- 661-02 
-”- -”- 677-02 
-”- -”- 696-02 
-”- -”- 728-02 
-”- -- 764-02 
-”- -”- 789-02 
Beslut 2002-10-15 987-02 E 
 
Länsrätten i Västerbottens län 
Dom 2002-10-22 1467-02 

 
§ 137 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Beslut om förlängning av utredningstiden jml kap 11 § 2 socialtjänstlagen 
d) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
e) Bevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering av 

alkoholdrycker 
f) Tillfälligt bevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 

servering av alkoholdrycker 
______________ 
 
§ 138 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-11-11. 
______________ 
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§  139 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågar angående en tidningsartikel angående att 
högskoleverket kritiserar Karlskrona.  
 
 
Tore Svensson svarar på frågan vid socialnämndens sammanträde den 16 
december 2002. 
______________ 
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§ 140 
Budgetuppföljning per den 2002-10-31. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljning oktober 2002. 
Utfallet för socialförvaltningen till och med oktober visar ett negativt resultat på 
–2 680 tkr exklusive verksamheten introduktion. Prognosen för 2002 beräknas till 
ett underskott på –3 500 tkr, varav –2 500 tkr avser socialbidrag. 
Utfallet för verksamheten introduktion visar –703 tkr för perioden. Prognosen för 
introduktion beräknas till –900 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att anta budgetuppföljningen per den 30 oktober 2002.  
______________  
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§ 141 
Angående antal arbetstagare per arbetsledare 
 
En diskussion som förs inom Karlskrona kommun är att arbetsledare inte skall ha 
ett arbetsledaransvar för mer än ca 25 arbetstagare. Skälet till detta är, att 
arbetsledaren skall ges rimliga möjligheter att genomföra bl a medarbetar- och 
lönesamtal, rehabiliteringsutredningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
arbetsplatsträffar samt vara slynlig i det dagliga arbetet. 
 
Inom socialförvaltningen varierar antalet tillsvidareanställda arbetstagare per 
arbetsledare mellan en till tretton arbetstagare. Finns vikarier inne i verksamheten, 
ökar arbetsledarens ansvar i motsvarande omfattning. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
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§ 142 
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider 
 
Kommunfullmäktige beslöt, § 127 2001-08-30, bl a 
1. att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast 
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad syssel-
sättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen, 
2. att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara 
att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år. 
3. att timanställda endast anlitas i undantagsfall och vid akuta rekryteringslägen, 
4. att delegationen för anställningen av timanställd (exklusive semestervikarier) 
skall endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller högst 
två namngivna personer på förvaltningen, 
5. att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001, 
6. att socialförvaltningen föreslås genomföra åtgärderna senast inom ett år 
 
En inventering har gjorts i förvaltningen beträffande önskad sysselsättningsgrad. 
Samtlig personal inom förvaltningen är nöjda med den sysselsättningsgrad som de 
har. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att datum för genomförande av önskad sysselsättningsgrad till 2002-10-01. 
 
att frågan om att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år, hänskjuts till 
 dess att berörda fackföreningar tecknat avtal härom. Skulle sådant avtal 
 tecknas, skall frågan på nytt tas upp i socialnämnden. 
 
att delegation för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) endast 
 tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller högst två 
 namngivna personer i förvaltningen. 
______________ 
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§ 143 
Tjänstepensionsförsäkring för arvodesanställd personal på ROS-hemmen. 
 
I dagsläget drivs två st. Ros-hem i socialförvaltningens regi. En person på resp. 
Ros-hem är kontrakterad. Ros-hemmen arvoderas med motsvarande social-
sekreterarlön. Eftersom ersättningen är arvoderad utgår inte någon tjänstepension. 
För att kunna behålla den kompetenta personal som finns i Ros-hemmen och ge 
dem samma förmåner som övrig personal föreslås att en separat tjänstepensions-
försäkring tecknas. 
 
Kostnad för månadspremie motsvarar 736 kronor resp. 724 kronor. Totalt 1460 
kronor/månad. Därtill kommer en löneskatt på 24,26 %. 
Tjänstepensionsförsäkringen kan tecknas from 020101. 
 
Enligt avtal med Ros-hemmen skall arvodet omräknas varje år med beaktande av 
föregående års löneutveckling för socialsekreterare, vilket gör att månadspremien 
kommer att förändras under åren som följer. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att en separat tjänstepensionsförsäkring tecknas, fr o m 020101, för de personer 
 som är kontrakterade och är arvodesavlönade på Ros-hemmen. 
______________ 
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§ 144 
Begäran hos fastighetsförvaltare om att förhyra alternativt inköpa en 
enfamiljsfastighet. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse. 
 
Allmänna utskottets förslag  
1. att få möjlighet att hyra en enfamiljsvilla. 
2. att om det inte finns en ledig enfamiljsvilla tillgänglig i kommunens 
 nuvarande husbestånd, ge fastighetsförvaltaren ett uppdrag att inköpa en 
 enfamiljsvilla. 
 
Yrkande 
Ordföranden Peter Johansson (s) samt Per-Axel Persson (v) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till 1:a att-satsen samt avslag till 2:a att-satsen. 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om 1:a att-satsen: att få möjlighet 
att hyra en enfamiljsvilla 
 
Ordförande ställer därefter proposition på allmänna utskottets förslag att-sats 2 
mot Ingrid Hermanssons avslags yrkande fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
att  få möjlighet att hyra en enfamiljsvilla. 
 
att  om det inte finns en ledig enfamiljsvilla tillgänglig i kommunens nuvarande 
 husbestånd, ge fastighetsförvaltaren ett uppdrag att inköpa en enfamiljsvilla. 
______________ 
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§ 145 
Ang nya drogpolitiska strategier och handlingsplan inkl riktlinjer för 
alkoholservering och folkölsförsäljning. 
 
Ärendet kompletterat med sändlista samt att remissvaren skall vara inkomna  
senast den 28 februari 2003.  
 
Nuvarande program och riktlinjer upphör att gälla och nya skall antagas.  
Socialförvaltningen har fått socialnämndens uppdrag att lämna förslag till nya 
sådana. Underlag till strategier, handlingsplan och riktlinjer har bl a inhämtats 
efter fortlöpande diskussioner med företrädare för olika intresseområden som t ex 
andra förvaltningar/myndigheter, ideella organisationer och restaurangbranschen. 
 
Drogproblemen ökar i samhället. Det är mycket angeläget att alla deltar i kampen 
mot drogerna. Nu framtagna förslag till strategier och handlingsplan utgör ett 
underlag för diskussioner innan det slutligt antas av fullmäktige våren 2003. 
 
Samtliga remissinstanser och övriga uppmanas ta tillfället i akt att lämna syn-
punkter på framtagna förslag och komma med förslag till ytterligare förändringar. 
 
De nu framtagna dokumenten skall inte ses som en slutprodukt utan snarare som 
ytterligare ett avstamp i det lokala arbetet. Arbetet med dessa frågor måste vara 
långsiktigt. Förändringar av attityder och arbetssätt sker inte från en dag till annan 
utan uppstår då människor samlas för diskussion.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
Att sända ut på remiss till berörda bifogade förslag  
• drogförebyggande strategier inom alkohol- drog- och tobaksområdet för 
 Karlskrona kommun 2003 - 2010 
• handlingsplan för drogförebyggande arbete åren 2003 – 2005 
• riktlinjer för alkoholservering 
• riktlinjer för folkölsförsäljning 
 ______________ 
 
 

Borttaget: riktlinjer antogs av kommunfullmäktige senast 
april 1998 och enligt detta beslut skall programmet utvärderas 
efter 2 år.

Borttaget: För att arbetet med förverkligandet av 
programmet skall bli effektivt krävs nedanstående ... [1]
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§ 146 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 147 
Ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen för att motverka våld mot 
kvinnor. 
 
Sökande: Tjej/kvinnojouren Frideborg i Karlskrona i samverkan med Karlskrona 
kommun. 
 
Projektets bakgrund 
Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona har som så många andra kvinnojourer i 
landet, under de senaste åren sett en ökning av unga flickor/kvinnor som lever i 
patriarkalisk familjestruktur och med annan etnisk bakgrund. Vi upplever att det 
nya samhällets kvinnosyn och värderingar upplevs av mannen som hotfullt. Vi ser 
också en ökning av kvinnor som pga. äktenskap kommer till Sverige och som 
utsetts för psykiskt/fysiskt våld. Samhället och kvinnojouren har idag inte 
tillräckliga kunskaper för att hjälpa dessa flickor/kvinnor och familjer på ett bra 
sätt. Vi inser behov av kunskap om hur vi bättre ska kunna jobba för och med hela 
familjen när det är unga flickor/kvinnor som utsetts för olika typer av övergrepp 
från familj och släkt. 
 
Syftet med projektet  
Förbättra situationen för invandrar flickor/kvinnor som lever i en patriarkalisk 
familjestruktur. Kunna erbjuda föräldrar och övriga familjemedlemmar råd och 
hjälp. Nå ut med information och dialog till flyktingar/invandrare om svensk 
lagstiftning, jämlikhet och demokrati utifrån ett familjeperspektiv. 
Upprätta råd och handläggningsplan för kommun och kvinnojour hur vi ska 
skydda och hjälpa flickorna/kvinnorna, samt utifrån ett helhetsperspektiv på 
familjen. Utbilda all personal för invandrarkvinnor som har tillfälligt 
uppehållstillstånd i Sverige och lämnar mannen p.g.a.  psyk/fysisk misshandel. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) ställer sig bakom allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att Karlskrona kommuns socialnämnd ställer sig bakom projektet. 
______________ 

 
 



Sida 19: [1] Borttaget GORMAT 2002-10-01 16:23:00 

För att arbetet med förverkligandet av programmet skall bli effektivt 
krävs nedanstående 
att en halvtidstjänst inrättas under 2 år för att möjliggöra programmets 
genomförande och att denna administreras av socialnämnden 
 
att medel till informationsmaterial avsätts 
 
att varje nämnd utifrån det kommungemensamma programmet 
utarbetar eget drogpolitiskt program inkl utseende av koordinator  
 
att uppföljning och utvärdering sker såväl kommunövergripande som 
förvaltningsvis 
 
att utvärdering av det kommunövergripande programmet sker efter 2 
år 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 16 december 2002 
 

§ 148 Redovisningsärende  sid  4 
§ 149 Redovisning av individärende enligt uppdrag av socialnämnden i 
 november 2002-12-17  sid  5 
§ 150 Redovisning av studiebesök i Skurups kommun sid  6 
§ 151 Meddelande  sid  7 
§ 152-153 Delegation  sid  7 
§ 154 Öppna frågor  sid    8 
§ 155 Höjning av arvoden till familjehem sid 9 
§ 156 Budgetuppföljning per den 2002-11-30 sid  10 
§ 157 Avtal med AB Karlskronahem sid 11 
§ 158 Förslag till avtal mellan Socialförvaltningen FIA och Arbetsmarknads- 
 enheten inom Karlskrona kommun för 2003 sid 12 
§ 159 Kvalitetsplan och kvalitetspolicy för socialförvaltningen sid 14 
§ 160 Uppföljning av verksamhetsplan för 2002 sid 15 
§ 161 Inrättande av 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid socialförvalt- 
 ningens kansli  sid 16 
§ 162 ”Kvinnofrid” Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras familjer. 
 Handlingsprogram för socialförvaltningen i Karlskrona kommun sid  17 
§ 163 Förlängning av avtal för programvaror avseende socialt datasystem;  
 ISOX 2000/ver 2.0.  sid 18 
§ 164 Serveringstillstånd  sid  19 
§ 165 Angående försäljning av folköl till underåriga – ny policy sid  20 
§ 166 Tack  sid  21 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.45 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m)  
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Per-Axel Persson (v)    
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ann-Marie Branje (m) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) kom 13.25 
tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef   
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Sofie Olsson, socialsekreterare 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare 
  Berit Ahlstrand, socialsekreterare 
  Ketty Gustavsson, socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare 
  Ann-Katrin Stenlycke, socialsekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Göran Mattsson, utredningssekreterare  
  Malin Jonasson, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Inger Dahlgren 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren  Paragraf: 148–166 
    §§ 154-166 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 148 
Redovisningsärende 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 37 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 



  16 december 2002 5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 149 
Redovisning av individärende enligt uppdrag av socialnämnden i november 
2002. 
 
Berit Ahlstrand, Ann-Sofie Olsson, Ann-Helen Trolle samt Ann Grönqvist 
redovisade ärendet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 150 
Redovisning av studiebesök i Skurups kommun 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren samt Tore Svensson redovisade studiebesöket i 
Skurups kommun gällande arbetsgaranti för socialbidragstagare.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 151 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 38 
§ 127 
Kommunfullmäktige 
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002. 
 
§ 148 
Regler för ersättare 
 
§ 149 
Val av kommunalråd 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2002-11-01 701-5470-02 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-11-04 839-02 
-”- 2002-11-26 1044-02  
Beslut 2002-11-27 1097-02 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Beslut 2002-11-15 2340-2002 
 
Blekinge FoU-enhet 
Effekter av sociala projektbidrag 

 
 
 

§ 152 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
______________ 
 
§ 153 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2002-12-09. 
______________ 
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§  154 
Öppna frågor 
 
Tore Svensson svarade på Ingrid Hermansson fråga från sammanträdet den 25 
november 2002 som gällde en tidningsartikel angående att högskoleverket 
kritiserar Karlskrona. 
______________ 
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§ 155 
Höjning av arvoden till familjehem 
 
Familjehemmen ersätts med ett arvode för sitt uppdrag och får en omkostnads-
ersättning som skall täcka deras merkostnader till följd av uppdraget. Ersättningen 
är inte reglerad i lag utan är en angelägenhet för kommunerna. Svenska kommun-
förbundet ger ut rekommendationer för vilken ersättning som kommunerna bör ta 
ut. Under senare år har kommunförbundet fått påpekande att arvodena har justerats 
för lite i jämförelse med löneutvecklingen bland anställda vilket har bidragit till 
svårigheter att rekrytera familjehem. Omkostnadsersättningen har dock justerats 
och behöver inte förändras. 
 
Socialnämnden har tidigare följt kommunförbundets rekommendationer liksom 
merparten av landets kommuner. En ökning av arvodet är skälig utifrån den 
arbetsinsats som familjehemmen utför. Sannolikt kommer merparten av landets 
kommuner att höja. Eftersom vi redan idag har svårigheter att rekrytera kommer 
det att bli ännu svårare om vi inte höjer.  
 
Det föreslagna beräkningssättet innebär att eftersläpning rättas till genom att 
arvodena höjs med 20 % från och med januari 2003. Justeringen innebär en 
kostnadsökning på 1 050 tkr för socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att göra internbudget utifrån att vi följer 
 kommunförbundets rekommendation om arvoden och ersättningar. 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen kompensation för prisjustering enligt 
 kommunförbundets rekommendation. 
_____________ 
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§ 156 
Budgetuppföljning per den 2002-11-30. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen för november 2002. 
Socialnämnden ligger totalt på ett underskott med 3 249,9 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för november 2002.  
______________  
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§ 157 
Avtal med AB Karlskronahem 
 
Nu gällande avtal mellan socialförvaltningen och AB Karlskronahem ingicks för 
perioden 1999 01 01 – 2002 12 31. Avtalet har sagts upp av Karlskronahem. 
Socialförvaltningen har haft överläggningar med Karlskronahem om nytt avtal och 
presenterar härmed förslag till nytt avtal för socialnämnden. 
 
Det nya avtalet föreslås gälla för perioden 2003 01 01 – 2006 12 31. Avtalet om-
fattar samarbete med boendesekreterare för ekonomisk rådgivning och uppföljning 
av störningsrapporter, lägenheter med tillsynsavtal för missbrukare, lägenheter till 
ungdomar med stöd av ungbo samt lägenheter till nyanlända flyktingar.  
 
Förutom boendesekreterare för ekonomisk rådgivning och störningar förbinder sig 
socialnämnden att ha särskild personal med uppgift att ge stöd till missbrukare 
med tillsynsavtal. Avtalet med Karlskronahem omfattar också stöd till från ungbo 
och insatser från flyktingmottagningens personal. 
 
I förhållande till gällande avtal innebär det föreslagna nya avtalet preciseringar 
beträffande flyktingar i Karlskronahems lägenheter. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att  godkänna förslag till avtal för perioden 2003 01 01 – 2006 12 31 mellan 
 socialförvaltningen och AB Karlskronahem. 
______________ 
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§ 158 
Förslag till avtal mellan Socialförvaltningen FIA och Arbetsmarknads-
enheten inom Karlskrona kommun för 2003.  
 
Socialnämnden har ansvar för introduktion av nyanlända flyktingar. 
Introduktionen pågår det året flyktingen mottas i kommunen och de följande tre 
åren. För vuxna personer i arbetsför ålder är de viktigaste beståndsdelarna under 
den första delen av introduktionsperioden svenskundervisning, praktik och 
samhällsinformation. Under första kvartalet år 2003 kommer introduktions-
ersättning att införas som ersättning istället för försörjningsstöd under introduk-
tionsperioden. Introduktionsersättningen är kopplad till 8 timmars målinriktad 
sysselsättning.  
 
Introduktionens första år innehåller flera moment som ska kombineras med 
svenskundervisning. En stor och viktig del är praktik, både med särskild tyngd på 
språkträning och praktik med anknytning till tidigare arbetslivserfarenheter.  
 
FIA flykting/introduktion har under hösten haft möte med kommunens arbets-
marknadsenhet för att tydliggöra introduktionens kommande behov av praktik-
platser. Det är praktikplatser med språkträning inom arbetsmarknadsenheten, 
bedömning av individens förutsättningar på arbetsmarknaden, att medverka i 
utslussning till externa praktikplatser samt uppföljning av praktikplatserna. De 
externa praktikplatserna skall vara lämpliga med tanke på tidigare arbetslivs-
erfarenheter. Arbetsplatserna kan vara inom privat och offentlig sektor.  
 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder ett fast pris för 10 praktikplatser vilket ger 
praktik  för 20 individer till en kostnad av 493.000 kronor/år. 
Förändring kan komma att ske beroende på hur projektet med halvering av social-
bidraget kommer att utformas.  
 
Socialnämnden har beslutat att ansöka om projektbidrag, växtkraft mål 3, för 
projekt för flyktingar och invandrare. Den budgeterade egeninsatsen i projektet är 
281 000 kronor under 2003, förutom socialbidrag till deltagarna. 
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Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att   godkänna avtal med arbetsmarknadsenheten att gälla under 2003  
 
att  anslå 493 000 till praktik inom kommunens arbetsmarknadsenhet  
 
att kostnaden skall tas från verksamhet 758 introduktion  
______________ 
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§ 159 
Kvalitetsplan och kvalitetspolicy för socialförvaltningen 
 
Sedan maj 2001 har personalen vid socialförvaltningen arbetat med att ta fram en 
plan för förvaltningens kvalitetsarbete. 
Den första delen som omfattade kvalitetspolicy, tjänstegaranti, kvalitetsbegrepp 
och utvecklingsområden antogs av socialnämnden i december 2001. Policyn skulle 
dock kompletteras med förtydligande text. 
Under 2002 har arbetet fortsatt med att ta fram rutiner för de olika utvecklingsom-
rådena, samt finna sätt att följa upp och utvärdera dessa. 
De kvalitetsplaner som nu föreligger kommer att bli utgångspunkten för det 
fortsatta praktiska arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) samt Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna tillägget till kvalitetspolicy 
 
att godkänna upprättande kvalitetsplaner 
 
att ge kansliet i uppdrag att i december 2003 redovisa hur arbetet har fortlöpt. 
______________ 
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§ 160 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2002. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade av förvaltningen upprättat förslag till 
verksamhetsplan för 2002 daterad 2002-12-02.  
Socialnämnden antog i december 2001 en verksamhetsplan för innevarande år. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i 
planen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna uppföljningen, samt 
 
att redovisningen av uppföljningen av flyktingar som kommunplacerades under 
 1999 skall redovisas vid socialnämndens sammanträde i april 2003. 
______________ 
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§ 161 
Inrättande av 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid socialförvaltningens 
kansli. 
 
I socialförvaltningens personalbudget har tidigare funnits 4,0 ”utredartjänster”. 1,0 
för planeringssekreterare/alkoholhandläggare, 1,0 ekonomisekreterare, 1,0 per-
sonalsekreterare samt 1,0 utredningssekreterare/IT-samordnare. Förutom att var 
och en haft ansvar för varsitt specialområde har samtliga haft i uppdrag att dels 
vara ersättare för någon annan utredare i vissa verksamhetsspecifika frågor, dels 
haft ansvar för skilda områden av mer allmän karaktär såsom planeringsfrågor, 
statistik, kvalitetsfrågor, miljöfrågor etc., 
 
2002-02-01 överfördes såväl ekonomi- som personalsekreterartjänsterna till 
kommunledningsförvaltningen. Härigenom kom dessa tjänster enbart att arbeta 
inom sina specialistområden. Arbetsuppgifterna inom specialiteterna uppskattades 
till 80 % av resp. heltidstjänst. Således arbetar var och en av personal- och 
ekonomisekreterarna 80 % med arbetsuppgifter för socialförvaltningen och 
förvaltningen har ramjusterat till kommunledningsförvaltningen i motsvarande 
grad. Kvar för att finansiera de mer generella eller för socialförvaltningen 
verksamhetsspecifika uppgifter som tidigare legat på dessa tjänster finns således 
medel motsvarande 40 % tjänst. 
 
Oktober 2000 delades utredningssekreterartjänsten/IT-samordnare mellan två 
personer. En person kombinerade utredarearbetet med en 0,5 tjänst som social-
sekreterare. En person som tidigare varit anställd som 1:e socialsekreterare och 
erhållit pension på halvtid uppehöll den andra 0,5 tjänsten. Efter det att löne-
utrymme uppstått genom att personal- och ekonomisekreterarna enbart arbetat 80 
%  med socialförvaltningen har kansliet haft en utredare/IT-samordnare på 1,0 
tjänst samt en utredningssekreterare på 0,5 tjänst. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  inom befintlig budget inrätta 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid 
 socialförvaltningens kansli from 2003-01-01. 
______________ 
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§ 162 
“Kvinnofrid” Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras familjer. 
Handlingsprogram för Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
Kvinnomisshandel har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Våld mot 
kvinnor är ett omfattande och angeläget samhällsproblem, som visar på en påtag-
lig obalans i maktförhållandet mellan män och kvinnor. Regeringens kvinnofrids-
reform, som genomfördes 1998, omfattar förutom en rad lagstiftningsåtgärder 
också en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor.  
Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att angripa och 
söka lösningar till sociala problem. Som en del i detta ansvar ligger att utveckla 
metoder som ger den våldsutsatta kvinna och hennes barn skydd och stöd. I 
socialtjänstlagen 5 kap 11 § sägs ”Socialnämnden skall verka för att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp 
för att förändra sin situation”. 
Socialförvaltningen deltar i länsövergripande och lokal myndighetssamverkan i 
kvinnovåldsfrågor. 
I lokala samverkansgruppen representeras socialförvaltningen av en 1:e social-
sekreterare från varje sektion. Denna 1:e grupp kommer fortsättningsvis även att 
fokusera det interna arbetet med kvinnovåldsfrågor på socialförvaltningen. 
Socialnämnden beslutade i december 2001 att föregående handlingsprogram skulle 
göras om och uppdateras.  
 
Yrkande 
Ordförande Peter Johansson (s), Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), samt 
Ronny Svedklint (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Tilläggsyrkande 
Ronny Svedklint (s) yrkar att förvaltningen i verksamhetsplanen för 2003 får i 
uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för våldsutsatta män. 
 
Ordföranden finner att socialnämnden är överens om allmänna utskottets förslag, 
att anta föreslaget handlingsprogram ”Kvinnofrid”, stöd och hjälp till våldsutsatta 
kvinnor och deras familjer, samt beslutar enligt Ronny Svedklints (s) tilläggs-
yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 

 
att anta föreslaget handlingsprogram ”Kvinnofrid”, stöd och hjälp till våldsut-
 satta kvinnor och deras familjer, samt 
 
att att förvaltningen i verksamhetsplanen för 2003 får i uppdrag att ta fram ett 
 handlingsprogram för våldsutsatta män. 
______________ 
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§ 163 
Förlängning av avtal för programvaror avseende socialt datasystem; ISOX 
2000/ver 2.0. 
 
Socialnämnden beslutade i december 1997 att ge socialchefen i uppdrag att fatta 
beslut om antagande av nytt ADB-system för socialförvaltningen. Avtal tecknades 
med leverantören Nectar System AB 1998-03-24 om socialt datasystem ISOX 
2000/ver 2.0 för perioden 1998-04-01 till 2003-04-01 (Bilaga 1). Avtalet inne-
håller rätt till option i ytterligare 24 månader. 
 
Inom förvaltningen råder delade meningar om hur verksamhetssystemet fungerar, 
men majoriteten av verksamheterna har uttalat sig för att förlänga avtalet. 
Kommunens ekonomichef har granskat företagets ekonomi.  
 
I samarbete med kommunjuristen har förslag till tilläggsavtal upprättas. 
Tilläggsavtalet innehåller smärre justeringar i avtalstexten, främst av juridiskt 
karaktär. Kostnadsmässigt innebär det inga förändringar jämfört med nu gällande 
avtal. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  förlänga avtalet för programvaror avseende socialt datasystem; ISOX 
 2000/ver 2.0 med Nectar System AB från och med 2003-04-01 till  
 2005-04-01 i enlighet med tilläggsavtal. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borttaget: 
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§ 164 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 165 
Ang försäljning av folköl till underåriga – ny policy 
 
Ungdomens Nykterhetsorganisation (UNF) gjorde tisdagen den 16 juli kontroll av 
12 försäljningsbutiker av folköl i Karlskrona. 
UNF anmälde den 24.7 2002 till socialförvaltningen att av de besökta 12 butikerna 
fick de köpa folköl i 10 och blev nekad i två.  
Socialförvaltningen har berett ärendet. Alla de butiker där ungdomarna fick köpa 
folköl trots att de inte var fyllda 18 år har tillskrivits. 
Alla har svarat och har beklagat att deras rutiner inte fungerat. Samtliga har också 
skriftligt beskrivit vilka åtgärder som vidtagits för att det inte skall upprepas igen 
samt har många ringt och ytterligare förklarat omständigheterna kring det 
inträffade. 
 
BEDÖMNING SAMT FÖRSLAG TILL POLICY 
 
Socialnämnden ser allvarligt på det inträffade. Trots personliga besök på 
försäljningsstället och/eller andra informationsinsatser om rådande regelverk har 
UNF:s ungdomar under 18 år kunnat inhandla folköl. 
 
De butiker som nu är aktuella har samtliga reagerat på sådant sätt att de vidtagit 
åtgärder för att ytterligare köp av folköl av underåriga ej skall kunna ske. De har t 
ex haft informationsträffar med personalen, genomgång av egentillsynsprotokoll, 
förfinat kassaapparaterna, så att dessa varnar vid köp av folköl etc. 
Det är vår bedömning att ansvariga har blivit uppmärksammade på det felaktiga 
och att ett påpekande såväl skriftligt som muntligt från socialförvaltningen kan 
vara tillfyllest vid liknande händelser i framtiden. Skulle detta inte leda till önskad 
förändring skall socialnämnden underställas sådan ny anmälan för beslut om 
lämplig sanktion enligt AL. 
 
Polismyndigheten skall som tillsynsmyndighet alltid underrättas när underårig fått 
köpa folköl. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta ovanstående föreslagna policy d v s att skriftligt och muntligt påpeka 
 förseelsen, underrätta polismyndigheten om det inträffade samt att vid ny 
 olaglig förseelse föredra ärendet inför socialnämnden för beslut. 
______________ 
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§ 166 
Tack 
 
Ordförande tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete under dessa 
4 år och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ett särskilt tack och gåva lämnades till avgående politiker i socialnämnden. 
 
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År. 
______________ 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7, kl 13.30—15.40 
Beslutande: Peter Johansson, ordförande (s) 
 Walla  Carlsson, (s) 
 Rolf  Karlsson (s) 
 Birgit Andersson (s) 
 Ronny Svedklint (s) 
 Birgitta Ståhl (m) 
 Camilla Persson (v)  
 Andreas Reinholdson (kd)  
 Ann-Marie Branje, tjg ersättare (m)  
 Kent Isaksson, tjg ersättare (m)  
 Maria Persson, tjg ersättare (c) 
Övriga del- Yvonne Axelsson, ersättare (s) 
tagare Bengt-Olof Karlsson, ersättare (s) 
 Ingrid Trossmark, ersättare (s) 
 Per-Axel Persson, ersättare (v) 
 Tjänstemän 
 Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
 Göran Mattsson, utredningssekreterare 
 Göran Bohman, sektionschef 
 Sören Trolle, sektionschef 
 Tore Svensson, sektionschef 
 Bo Blomqvist, socialsekreterare 
 Siw Ottosson, socialsekreterare 
 Marit Ramberg, socialsekreterare 
 Heidi Mellby, socialsekreterare 
 Maria Haag, socialsekreterare 
 Gerd Björnbäck, socialsekreterare 
 Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
 Katarina Lindell, sekreterare 
Utses att      
Justera Camilla Persson  
Underskrifter  
Sekreterare: ___________________________    
 Katarina Lindell   
 
Ordförande: ___________________________  
 Peter Johansson 
 
Justerare: ___________________________   
 Camilla Persson Paragraf: 1--10 
   §§ 7-10 offentliga  
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 1 
      Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
 
 
 
 
 



  28 januari 2002 3 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 
Redovisningsärende 
 
4 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 2 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
Mottagna flyktingar 2001 
 
T o m 2001-12-31 har 123 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 9 4 2 15  
Pantarholmen 4  4 8 
Trossö  8 1 1 9  
Kungsmarken 28 16 6 45 
Lyckeby  5 5  10 
Rödeby  3   2 
Marieberg 8 5 3 12 
Backabo  1 1  2 
Gullberna  1 1 1 3 
Ramdala  1   1  
Ingen adress 2 3  5 
Summa  70 36 17 123 
  
Mottagna flyktingar 2001 
 
T o m 2001-1-31  har 123 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  26    8  33 
Azerbajdzjan   2    2    4 
Jugoslavien 28  25  46 
Albanien    6    4  10 
Iran    5    3    4 
Bosnien Hercegovina   4    3    3 
Ukraina    2    1    3 
Libanon    1      1 
Afghanistan   1      1 
Jordanien    1      1 
Liberia    1      1 
__________________________________________________________________ 
Summa  72  46  123 
  
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 4 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 3 
  
Kommunfullmäktige 
§ 179 
Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004 
 
§ 183 
Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning avseende 
transporter. 
 
§ 184 
Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering 
 
§ 185 
Miljöplan för Karlskrona kommun 
 
§ 186 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad 2001-12 Nr 12/01 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2001-12-06 2001:140 
 
Länsstyrelsen 
Beslut/Tillståndsbevis 2001-12-19 503-5052-01 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2001-12-05 1067-01 
-”- 2001-12-19 898-01 
-”- -”- 959-01 
-”- -”- 1007-01 
-”- 2001-12-21 1119-01 
Beslut 2001-12-17 1118-01 E 
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§ 5 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen (1994:1738)  Bilaga 4 
b)   Tillfälligt tillståndsbevis enligt alkohollagen (1994:1738) Bilaga 5 
c)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av 

  spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka 
 tidsperiod till slutet sällskap.  Bilaga 6 
 

 
 
  

 
 
  
  

Dele- § 6 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-01-03, 2002-01-14   
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§ 7 
Frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur situationen ser ut för våra utländska flickor i 
vår kommun.  
 
Tore Svensson svarade 
_________ 
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§ 8 
Riktlinjer för socialbidrag 2002 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer daterat 2002-01-18. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar att meningen under punkt 3:3 Högre nivå sista stycket  
Det kan gälla nyanlända flyktingar eller invandrare eller vid snabba viktför-
ändringar på grund av graviditet eller sjukdom utgår. 
 
Proposition 
Ordförande ställde Birgitta Ståhls ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och 
fann Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för socialbidrag 2002 samt  
 Birgitta Ståhls ändringsyrkande 
______________ 
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§ 9 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 10 
Rättelse av protokollet från den 27 december 2001 §§ 162-189. 
 
Ledamot Walla Carlsson (s) var närvarande och deltog i sammanträdet den 27 
december 2001 §§ 162-189. 
 
Socialnämnden beslutade 
 
att  anta ovanstående rättelse. 
______________ 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7, kl 13.30—16.25 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Rolf  Karlsson (s) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s) 
  Ann-Marie Branje (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
 
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson, (s) gick kl 16.10 
  Ingrid Trossmark, (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) 
 tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Maria Nilsson, socialsekreterare 
  Mie Flood, socialsekreterare 
  Pernilla Collin, socialsekreterare 
  Solveig Persson, socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Andreas Reinholdson  
 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson Paragraf: 11--19 
   §§ 17-19 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 11 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 7 
      Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 12 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 8 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 13 
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och 
drogområdet. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade ärendet. 
 
Riksdagen beslutade den 21 februari 2001 om en nationell handlingsplan för att 
förebygga alkoholskador. För att stödja genomförandet av de intensifierade 
alkoholskadeförebyggande insatserna i enlighet med den nationella handlings-
planen har regeringen avsatt totalt 150 miljoner kronor för perioden 2001-2003 för 
förstärkta insatser i kommunerna. Länsstyrelsen skall fördela medlen. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunstyrelsen att söka utvecklings-
medel till drogförebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. Bidraget 
syftar i första hand till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande 
arbete. Bidrag bevilja för ett år i taget och kan utgå under högst två år. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har 1.350.000 kronor per år att fördela till drogföre-
byggande arbete under 2002 och 2003. 
 
För att få till stånd ett samordnat, långsiktigt förebyggande arbete inom området 
vill Karlskrona kommun under 2 år driva ett projekt. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter för berörda förvaltningar har gemen-
samt tagit fram föreliggande förslag till projekt. Samtliga förvaltningschefer har 
informerats och delar såväl projektupplägg som föreslagen delaktighet och finan-
siering. 
 
Mål: att skjuta upp alkoholdebuten samt att minska nyrekrytering till missbruk 
genom minskad efterfrågan. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 14 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 9 
 
Kommunstyrelsen 
§ 6 
Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda (SOU 
2001:72) 
 
Socialstyrelsen 
Inbjudan att ansöka om medel för försöksverksamhet inom ramen för nationellt 
program för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. 
 
Svenska kommunförbundet 
20 miljoner i utvecklingsstöd till kommunal konsumentverksamhet. 
 
Familjerådgivningen i Karlskrona 
Verksamhetsberättelse 2001 
 
Brev från Frälsningsarmén 
 
Länsstyrelsen 
Beslut 2002-01-11 
Tillsynsrapport/Beslut 2002-01-17 502-6264-01 
-”- 2002-01-22 701-6265-01 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-01-21 1118-01 
-”- 2002-01-23 1133-01 
-”- 2002-01-25 971-01 
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§ 15 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Dödsboanmälningar Bilaga 10 
b)   Yttrande över ansökan om antagning till allmänna hemvärnet Bilaga 11 
c)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av 

  spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka 
 tidsperiod till slutet sällskap. Bilaga 12 
 

 
 
  

 
 
  
  

Dele- § 16 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-02-11   
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§ 17 
Frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
_________ 
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§ 18 
Bokslut 2001 
 
Malin Jonasson redovisade bokslutet för 2001. Sektionscheferna redovisade sin 
verksamhet. 
 
Årsbokslutet för socialförvaltningen visar ett negativt resultat på – 3 622,5 tkr. 
Verksamheten socialbidrag visar ett negativt resultat på – 2 735,4. Underskottet 
beror delvis på att normen för vissa bidragstagare förbättrats och delvis på att 
sysselsättningsgrader tillskapats för att ge längre bidragstagare möjlighet till arbete 
och egen försörjning i framtiden. 
Socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg visar ett negativt utfall med 
– 887 tkr. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden + 96,3 
Socialnämndens reserv + 473,6 
Föreningsbidrag + 54,3 
Familjerådgivning ± 0 
Personal, lokaler och allm omk + 552,1 
Kontaktpersoner + 479,4 
Familjehem - 289,7 
HVB-hem barn och ungdom - 225,0 
Ungbo - 34,0 
Roslunden - 306,9 
HVB-hem vuxna - 2 010,5 
Karlskrona behandlingshem + 254,4 
Arbetslänken + 68,9 
Summa IOF - 887,1 
Socialbidrag -  2 735,4 
Nettoresultat  3 622,5 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att tolkförmedlingen avslutas och att resultatet slutregleras mot det egna kapitalet 
 för schablonen 
 
att begära hos kommunstyrelsen att få årets resultat täckt i bokslutet 
 
att i övrigt godkänna årsbokslutet för 2001 
______________ 
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§ 19 
Budgetuppföljning för januari månad 2002 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen. 
Socialnämnden vill ha en redovisning  i mars angående utvecklingen av 
socialbidragen samt för HVB-vuxna  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta  budgetuppföljningen för januari månad 2002 
______________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 25 mars 2002 
 
§ 20 Beslutsärende 

§ 21 Redovisningsärende 

§ 22 Information om det handikapp politiska programmet 

§ 23 Arbete med ohälsotal 

§ 24 Delrapport 3 avseende Karlskrona Kommuns drogpolitiska program 

§ 25 Mottagna flyktingar 2002 

§ 26 Information angående ungdomsbrottslighet 

§ 27 Meddelande 

§ 28-29 Delegationsbeslut 

§ 30 Öppna frågor 

§ 31 Budgetuppföljning för februari månad 2002 

§ 32 Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning 

§ 33 Riktlinjer för socialbidrag vid vistelse i hemlandet 

§ 34 Sommarpraktik, Dagsverken och Feriearbeten 

§ 35 Förslag till förändrade villkor för ROS-hem 

§ 36 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Harrys Pub o Mat, Karlskrona 
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Plats och tid: Ö Köpmangatan,  kl 13.30—17.20 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Rolf  Karlsson (s), kom kl 13.40 §§ 21-36 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), gick kl 15.30 §§ 20-29 
  Camilla Persson (v), gick kl 16.25 §§ 20-32 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s) 
  Bengt-Olof  Karlsson (s) § 20 
  Ann-Marie Branje (m) §§ 30-36 
  Per-Axel Persson (v) §§ 33-36 
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson, (s) gick kl 16.35 
  Ingrid Trossmark, (s) 
  Ann-Marie Branje (m) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
  Maria Persson (c) 
 tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Börje Svensson, projektledare 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Anna Wideskär, 1:e socialsekreterare 
  Jan Swennergren,  1:e socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Åsa Karlsson, praktikant  
  Katarina Lindell, sekreterare 
Utses att justera  Inger Dahlgren 
 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren Paragraf: 20--36 
   §§ 30-36 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 20 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 13 
      Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 21 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 14 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 22 
Information om det handikapp politiska programmet 
 
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson informerade socialnämnden om det 
handikapp politiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 1999, som nu 
skall revideras. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 23 
Arbete med ohälsotal 
 
Eva-Britt Norrman redovisade ärendet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 

  
 
 
 



  25 mars 2002 8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 24 
Delrapport 3 avseende Karlskrona Kommuns drogpolitiska program 
 
Börje Svensson redovisade upprättad delrapport daterad 2002-03-18 avseende 
genomförandet av Karlskrona kommuns drogpolitiska program. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna rapporten 
 
att redovisa denna rapport till Länsstyrelsen i Blekinge län. 
______________ 
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§ 25 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 01 31 har 1 flykting mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken    
Pantarholmen 
Trossö  1   
Kungsmarken  
Lyckeby   
Rödeby   
Marieberg   
Backabo   
Gullberna     
Ramdala       
Ingen adress  
Summa  1    
 
T o m 02 01 31 har 1 flykting mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  1 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien   
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina     
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Summa  1 
 
Informationen togs till protokollet 
______________  
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§ 26 
Information angående ungdomsbrottslighet 
 
Jan Swennergren informerade angående ungdomsbrottsligheten. 
Han informerade även om aktiviteter vid valborgsmässoafton samt skolavslutnings 
dagen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 27 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 15 
 
Kommunfullmäktige 
§ 4 
Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad 2002-02 Nr 2/02 
 
Blekinge FOU-enhet - Årsrapport 2001 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-02-05 974-01 
-”- 2002-02-08 1154-01 
-”- 2002-02-11 114-02 
-”- 2002-02-15 1086-01 
-”- -”- 1135-01 
-”- -”- 1137-01 
-”- 2002-02-28 1138-01 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-02-18 224-22002 
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§ 28 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Överklagning till Länsrätten i Blekinge län Bilaga 16 
b) Tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen  Bilaga 17 
 (1994:1738) 

 
 
  

 
 
  
  

Dele- § 29 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-03-11   
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§ 30 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl ställde frågan hur det går med samarbetet mellan Karlskrona hem 
och socialförvaltningen. 
 
Tore Svensson svarade 
______________   
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§ 31 
Budgetuppföljning för februari månad 2002. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen. 
För programmet socialbidrag prognostiseras ett underskott på –6 000 tkr och för 
programmet Individ- och familjeomsorg prognostiseras ett utfall på – 2 500 tkr. I 
nuläget är vi försiktiga i våra bedömningar av utfallet för Socialförvaltningen och i 
samband med tertialbokslutet i april vet vi mer om verksamheternas fortsatta 
utveckling under år 2002. Introduktionen förväntas ge ett resultat på –2 160 tkr och 
detta kommer att balanseras av egna medel. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta  budgetuppföljningen för februari månad 2002 
______________  
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§ 32 
Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för introduktionser-
sättning daterad 2002-03-05. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås för egen del besluta, under fastställande av 
kommunfullmäktiges beslut om införande av introduktionsersättning 
 
att anta förslag till riktlinjer för introduktionsersättning. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag om organisatoriska 

förändringar som kan bli följden av att introduktionsersättning införs. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov lämna förslag om omfördelning av 

ekonomiska resurser mellan sektionerna 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på tillägg i delegationsordningen 
 
Socialnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige hemställa 
 
att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som 

mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet från och med 
2002-10-01. 

 
att socialnämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduk-

tionsersättning. 
 
Yrkande 
Camilla Persson yrkar  
1. att det av riktlinjerna ska framgå vilken närvaro som krävs för att introduk-

tionsplanen ska anses uppfylld 
 

2. att följande text skall ingå i riktlinjerna: en av föräldrarna i familjen med barn 
som ej fyllt åtta år kan utnyttja möjligheten att delta i introduktion sex timmar 
per dag. Föräldrarna kan dela på den partiella ledigheten  för vård av barn.  

 



  25 mars 2002 16 

  

3. att text under punkt 8. Introduktionserättning och barnomsorgs- eller 
skolplats: 2:a stycket utgår avseende deltagande i öppna förskolan. 

 
Ordföranden Peter Johansson yrkar  
att återremittera den del av riktlinjerna som avser deltagande och frånvaro för att 
anse introduktionsplanen som uppfylld, för att förtydliga dessa. 
Bifall till att-sats 2 i Camilla Perssons yrkande  
Avslag till att-sats 3 i Camilla Perssons yrkande 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag  
 
Ingrid Hermansson yrkar  
Bifall till Peter Johansson yrkande angående återremiss, samt 
Bifall till att-sats 2 i Camilla Perssons yrkande  
 Avslag till att-sats 3 i Camilla Perssons yrkande, samt  
ändring under p 6. Andra inkomster  
att alla extrainkomster skall reducera introduktionsersättningens storlek. 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag 
 
Birgitta Ståhl yrkar  
Bifall till Ingrid Hermanssons yrkande att alla extrainkomster skall reducera 
introduktionsersättningens storlek. 
Bifall till att-sats 2 i Camilla Perssons yrkande 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag 
 
Ann-Marie Branje och Inger Dahlgren yrkar bifall till förvaltningens förslag i 
riktlinjerna.  
 
Rolf Karlsson och Ronny Svedklint yrkar 
Bifall till Peter Johanssons yrkande samt avslag på Ingrid Hermanssons yrkande 
att alla extrainkomster skall reducera introduktionsersättningens storlek och bifall 
till förvaltningen i denna del. 
 
 Ordföranden konstaterar att socialnämnden är överens om Camilla Perssons 2:a 
att-sats : en av föräldrarna i familjen med barn som ej fyllt åtta år kan utnyttja 
möjligheten att delta i introduktion sex timmar per dag. Föräldrarna kan dela på 
den partiella ledigheten för vård av barn. 
 
Ordförande ställer proposition på Camilla Perssons yrkande i att-sats 3 mot Peter 
Johanssons avslagsyrkande och fann Peter Johanssons yrkande antaget. 
 
Ordföranden ställer proposition på Camilla Perssons yrkande att-sats 1 mot Peter 
Johanssons yrkande om återremittering av p 5.2 och 5.3 och fann Peter Johanssons 
yrkande antaget. 
 
 Ordförande ställer proposition på Ingrid Hermanssons yrkande angående att alla 
extrainkomster skall reducera introduktionsersättningens storlek mot Rolf 
Karlssons avslagsyrkande och fann Rolf Karlssons avslagsyrkande antaget. 
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Socialnämnden har således för egen del beslutat under fastställande av 
kommunfullmäktiges beslut om införande av introduktionsersättning 
 
att  anta förslag till riktlinjer för introduktionsersättning med undantag av de delar 

som avser deltagande och frånvaro för att anse introduktionsplanen som upp-
fylld, för att förtydliga dessa 

 
att följande text skall ingå i riktlinjerna: en av föräldrarna i familjen med barn 
  som ej fyllt åtta år kan utnyttja möjligheten att delta i introduktion sex timmar 
  per dag. Föräldrarna kan dela på den partiella ledigheten för vård av barn. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag om organisatoriska 

förändringar som kan bli följden av att introduktionsersättning införs. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vid behov lämna förslag om omfördelning av 

ekonomiska resurser mellan sektionerna 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på tillägg i delegationsordningen 
 
Socialnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa 
 
att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som 

mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet från och med 
2002-10-01. 

 
att socialnämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduk-

tionsersättning. 
______________ 
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§ 33 
Riktlinjer för socialbidrag vid vistelse i hemlandet. 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Vid kontakt med äldre flyktingar från Bosnien har fråga uppkommit om 
socialbidrag vid längre vistelse i hemlandet uppkommit. 
I riktlinjer för socialbidrag antagna av socialnämnden i januari 2002 heter det: 
Flyktingar som besöker sitt hemland för att undersöka möjligheterna till åter-
vandring har vid behov rätt till ekonomiskt bistånd under högst en månad. En 
arbetslös flykting har då rätt till ekonomiskt bistånd trots att han/hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande.  
 
Vid träff med en grupp äldre bosnier i Karlskrona, som till sin försörjning är 
beroende av socialbidrag. De äldre bosnierna uppgav att det nu finns större 
möjlighet för dem att återfå tidigare bostäder i Bosnien. Emellertid måste de själva 
personligen kontakta myndigheter i Bosnien. För att ha möjlighet att få tillbaka 
sina bostäder krävs ofta upprepade kontakter med myndigheter under en längre tid. 
 
Följande skrivning föreslås som tillägg i riktlinjer för socialbidrag 
En flykting som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av ålder 
eller sjukdom kan vid ett tillfälle beviljas socialbidrag vid vistelse i hemlandet upp 
till tre månader om syftet är att försöka återfå en tidigare bostad och att senare 
återvandra. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Inger Dahlgren samt Per-Axel Persson yrkar 
bifall till ovanstående tillägg i riktlinjer för socialbidrag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta följande tillägg i riktlinjer för socialbidrag, 
 En flykting som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av 
 ålder eller sjukdom kan vid ett tillfälle beviljas socialbidrag vid vistelse i 
 hemlandet upp till tre månader om syftet är att försöka återfå en tidigare 
 bostad och att senare återvandra. 
______________ 
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§ 34  
Sommarpraktik, Dagsverken och Feriearbeten. 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Socialförvaltningen har sedan 1997 av kontot för socialbidrag bekostat verksam-
het med dagsverken och sommarpraktik för ungdomar. Sommarpraktik och dags-
verken har ordnats under sommarlovet av arbetsmarknadsenheten. Det huvud-
sakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten för har varit att be-
gränsa behovet av socialbidrag under sommaren bland högskolestuderande och 
ungdomar som slutat gymnasiet. 
 
Socialnämnden har dessutom år 2000 och 2001 av kontot för socialbidrag be-
kostat feriearbeten för skolungdomar. Feriearbetena har ordnats av fältgruppen i 
samarbete med arbetsmarknadsenheten och barn och ungdomsförvaltningen. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl yrkar att handledare skall bekosta sin lunch 15:-/dag. 
 
Ingrid Hermansson yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande 
 
Yvonne Axelsson yrkar återremittera dagsverken. 
 
Birgitta Ståhl samt Ingrid Hermansson yrkar bifall till Yvonne Axelssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls yrkande att handledare skall 
bekosta sin lunch 15:-/dag mot allmänna utskottets förslag och fann Birgitta Ståhls 
förslag antaget. 
 
Ordförande ställde proposition på Yvonne Axelsson yrkande angående återremiss 
av dagsverken mot att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och fann Yvonne 
Axelssons yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att återremittera dagsverken år 2002 
 
att arrangera sommarpraktik för studerande till en maximal kostnad av 10.000 
 kronor 
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att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
 barn och ungdomsförvaltningen ordna feriearbete för ungdomar i högstadie-
 åldern 
 
att  anslå högst 160 000 kronor till feriearbete för ungdomar i högstadieåldern 
 samt sommarpraktik för studerande från kontot för socialbidrag (verksamhet 
 750) 
 
att handledare skall bekosta sin lunch 15:-/dag. 
______________ 
 
 
 
 



  25 mars 2002 21 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 35 
Förslag till förändrade villkor för ROS-hem. 
 
 
Ärendet utgick. 
______________  
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§ 36 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker Harrys Pub o Mat, 
Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Karlskrona Fast Food AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl vin spritdrycker 
vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året 
runt till kl 01.00 förutom onsdagar, fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen samt 
samtliga aftnar förutom julafton då serveringen skall upphöra senast 03.00.       . 
Fast Food AB ägs av Thomas och Charlotte Larsson, Karlskrona 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Verksamheten skall bedrivas under adress Ronnebygatan 40, 371 33 Karlskrona. 
I lokalerna har tidigare bedrivits korv- och hamburgerbar (Burger King och Si-
bylla). 
Det har inte funnits någon servering med serveringstillstånd i aktuella lokaler. 
Lokalerna har byggts om för att anpassas till restaurangkedjans Harry´s koncept. 
Det kommer att finnas en restaurangdel samt en pub-del. 
Lokalerna är ändamålsenliga. Besök har gjorts på plats tillsammans med 
miljöinspektören. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten skall ha öppet alla dagar och skall erbjuda ett brett och kvalitativt 
matutbud  i olika prislägen, som passar alla smakriktningar. Dagens rätt och 
affärsluncher kommer att serveras. Satsning på representation skall också göras. 
Målgruppen är ungdomar från 25 år och uppåt. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Branschvana är styrkt och inga kända anmärkningar finns.  
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skatteförvaltningen tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningens tillstyrker ansökan 
Räddningstjänstens yttrande ännu inte inkommit. 
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Utredarens överväganden 
Under förutsättning att räddningstjänstens yttranden är positiva  
är alkohollagens bestämmelser uppfyllda. 
 
Socialnämnden beslut  
 
att  delegera till alkoholhandläggaren att beslut i ärendet efter att yttranden har 

inkommit från räddningstjänsten, att sökanden har visat hur finansieringen har 
skett samt nytt hyreskontrakt upprättats. 

______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 22 april 2002 
 
§ 37 Beslutsärende sid  4 

§ 38 Redovisningsärende sid  5 

§ 39 Nätverk för kvinnor sid  6 

§ 40 Ankaret  sid  7 

§ 41 Utskänkningskontroller under 3:e och 4:e kvartalet 2001 sid  8 

§ 42 Mottagna flyktingar 2002 sid  9 

§ 43 Meddelande   sid  10 

§ 44-45 Delegationsbeslut   sid  11 

§ 46 Öppna frågor   sid  12 

§ 47 Budgetuppföljning för mars månad 2002. sid  13 

§ 48 Projekt Compassen sid  14 

§ 49 Dagsverken för arbetslösa ungdomar sommaren 2002. sid  15 

§ 50 Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel. sid  16 

§ 51 Yttrande över förslag till översiktsplan för K-na kommun. sid  17 

§ 52 Serveringstillstånd sid  19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B,  kl 13.00—15.35 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Rolf  Karlsson (s), kom kl 13.20 § 38-52 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Camilla Persson (v) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s) § 37   
  Ann-Marie Branje (m)  
  Maria Persson (c) 
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson, (s) 
  Bengt-Olof Karlsson, (s)  
  Ingrid Trossmark, (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare, § 37 ärende 01 
  Barbro Lund, socialsekreterare, § 37 ärende 01 
 kom kl 15.00 Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christin Held, 1:e socialsekreterare 
  Eva Duner, behandlingsassistent 
  Kristina Axelsson, socialsekreterare 
  Madeleine Bengtsson, socialsekreterare 
  Tommy Sternulf, socialsekreterare 
  Kerstin Olsson, behandlingsassistent 
  Siw Ottosson, socialsekreterare 
  Anette Sjö, behandlingsassistent 
  Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare 
  Helen Svensson, praktikant  
  Katarina Lindell, sekreterare 
Utses att justera  Walla Carlsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 37--52 
    §§ 46-52 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 37 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 18 
      Ärende: 01-02 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  bifalla ansökan i ärendet 01 samt 
 
att besluta enligt allmänna utskottets förslag i ärende 02 
______________ 
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§ 38 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 19 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 39 
Nätverk för kvinnor 
 
Eva Duner informerade om nätverket för kvinnor om är arrangerat i samverkan 
mellan socialförvaltningen och kvinnojouren. Nätverket är till för kvinnor som är 
eller har blivit psykiskt eller fysiskt misshandlade. 
Nätverk för kvinnor är en öppen verksamhet där man själv väljer i vilken 
utsträckning man vill delta. Gruppen består av 7 kvinnor.  
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 40 
Ankaret 
 
Lisbeth Karlstrand, Anette Sjöö samt Kerstin Olsson informerade om Ankaret. 
Ankaret är till för barn eller tonåringar som har föräldrar som är eller har varit 
beroende av alkohol eller andra droger. 
De kommer att starta grupper som träffas en eftermiddag två timmar i veckan 
under två terminer för barn mellan 9-12 samt 13-16 år. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 41 
Utskänkningskontroller under 3:e och 4:e kvartalet 2001 
 
Under 3:e och 4:e kvartalet 2001 har utskänkningskontroller gjort på följande 
restauranger: Bio, bar och matsalar, Restaurang PM , The Old Cave, Restaurang K, 
Kings Crown, Restaurang Nivå, O´Learys, Restaurang Piraten samt Valvet. 
 
Fältgruppen har uppmärksammats på att restaurang PM under hösten haft vissa 
problem med ordningen. Alkoholhandläggare Börje Svensson är vidtalad. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 42 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 03 31 har 14 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 1  1 2 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 2   2 
Lyckeby  1  1 2 
Rödeby   
Marieberg 1   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Ingen adress   
Summa  9  5 14 
  
T o m 02 03 31 har 14 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  5  5 10 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 1   1 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 2     2 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1     1 
__________________________________________________________________ 
Summa  9  5 14 
 
Informationen togs till protokollet 
______________  
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§ 43 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 20 

 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2002-03-01 701-740-02 
-”- 2002-03-22 701-1157-02 
 
ECAD NEWSLETTER mars 2002 Volum 2 nr 48 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-03-07 1134-01 
-”- 2002-03-14 38-01 
-”- 2002-03-27 358-02 E 
Beslut 2002-03-14 1136-01 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2002-03-05 751-2002 
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§ 44 

Ärenden 
delega- Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
tions be- SoL med följdförfattningar: 
slut 

a)   Överklagning till Länsrätten i Blekinge län 
b)   Dödsboanmälningar 
c)   Ej utredning jml § 50 Socialtjänstlagen (SoL) 
d)   Tillståndsbevis enl 7 kap 5 § AL (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 
e)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
  

 
  

 
 
  
  

Dele- § 45 
gations- 
beslut, Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
protokoll allmänna utskottets protokoll 2002-04-08   
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§ 46 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara. 
______________   
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§ 47 
Budgetuppföljning för mars månad 2002. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta  budgetuppföljningen för mars månad 2002 
______________  
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§ 48 
Projekt Compassen 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade i mars 2001 att ansöka vid ESF-rådet om projektbidrag 
till arbetsmarknadsprojekt för ungdomar, som står lång från arbetsmarknaden. 
ESF-rådet beviljade i maj 2001 bidrag till projektet under ett år. Projektet, som 
fick namnet ”Compassen”, startade i augusti 2001.  
 
Projektet planerades för 15 deltagande ungdomar. Projektet vänder sig i till ung-
domar med bristfällig utbildningsbakgrund och med betydande svårigheter på 
arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med projektet är att förbereda del-
tagarna för arbete, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Enligt projektbeskriv-
ningen skall projektet bygga på deltagarnas individuella behov av utbildning, 
rehabilitering och stöd. Projektet skall vara ”en flexibel kombination av utbild-
ning, vägledning, rehabilitering och stöd” ( från projektbeskrivningen). 
 
Tore Svensson kompletterade ärendet angående finansieringen. 
Kostnaden för projektet under de sista fem månaderna 2002 beräknas till 665 000 
kronor. 
Arbetsförmedlingen hr 2002-04-12 meddelat att förmedlingen är beredd att 
finansiera projektet med 100 000 kronor under de sista fem månaderna 2002. 
Socialförvaltningen beräknar att 200 000 kronor av de medel som beviljats i stöd 
från ESF till projektet för den beslutade projektperioden kan överföras till en fort-
sättning av projektet under de sista fem månaderna 2002. 
 
Ovanstående innebär att 365 000 kronor behövs i ytterligare finansiering till 
projektet Compassen under resten av 2002. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  projektet ”Compassen” skall bedrivas under tiden 2002 08 01 – 2002 12 31 
 
att  anslå högst 365 000 kronor till projektet från verksamheten ”socialbidrag” 
 (verksamhet 750) under ovanstående period 
 
att  hemställa hos ESF-rådet att beviljat stöd från europeiska socialfonden som ej 
 tagits i anspråk före 2002 08 01 kan användas under ovanstående period 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag om fortsättning av 
 projektet under 2003 
______________ 
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§ 49 
Dagsverken för arbetslösa ungdomar sommaren 2002. 
 
Vid sammanträde den 25 mars 2002 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i 
uppdrag att sommaren 2002 i samarbete med arbetsmarknadsenheten ordna 
sommarpraktik för studerande och i samarbete med arbetsmarknadsenheten och 
barn- och ungdomsförvaltningen ordna feriearbete för högstadieungdomar. 
Socialnämnden anslog 160 000 kronor till sommarpraktik och feriearbete. 
 
Socialnämnden återremitterade ärende med dagsverken för arbetslösa ungdomar. 
 
Socialnämnden har bekostat dagsverken för arbetslösa ungdomar sedan sommaren 
1997. Under åren 1997 – 2000 användes i stora drag samma arbetssätt. Dagsverken 
ordnades hela sommarlovet med början första vardagen efter skolans slut. 
Ungdomar fick anmäla sig till dagsverken på morgonen. Föreningar och privatper-
soner anmälde intresse för dagsverke, som fördelades av arbetsmarknadsenheten. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att ordna dagsverken för arbetslös ungdom i 
 åldern 18 – 24 år sommaren 2002 
 
att  anslå högst 314 500 kronor från verksamhet ”socialbidrag” (verksamhet 750) 
______________ 
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§ 50 
Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel. 
 
Sören Trolle redovisade ärendet. 
I årets budgetproposition anges att särskilda utvecklingsmedel även fortsättnings-
vis ska avsättas och fördelas av länsstyrelserna till att utveckla insatserna i öppen 
vård for ungdomar och missbrukare. Utvecklingsmedlen ska stimulera framväxten 
av öppenvårdsinsatser på kommunal nivå men kan även användas for att utveckla 
metoder for ungdomar med missbruksproblem.  
Länsstyrelsen har för 2002 avsatt 540 000 for länet till vård och behandling.  
 
På senare år har det skett en markant ökning av ungdomar som söker hjälp för sina 
missbruksproblem. Gruppen har ett blandmissbruk där hasch i de flesta fall är en 
huvuddrog. Behovet av stöd och insatser för denna grupp är stort.  
 
Målgrupp  
Unga missbrukare mellan 18 och 29 år där hasch utgör huvuddrogen i missbruket.  
 
Syfte  
Att kunna erbjuda en tät, strukturerad och kontinuerlig motivationsbehandling för 
målgruppen.  
 
Behov  
Mellan åren 1999-2001 har drygt 100 utredningar inletts i målgruppen.  
I flera av dessa ärenden avslutades kontakten då motivationen inte kunde 
upprätthållas bl.a. pga. att målgruppen behöver mer tid och struktur för att stanna 
kvar i motivationen till fortsatt behandling. Utöver dessa finns det en stor grupp 
ungdomar som söker hjälp men pga. bristande motivation tappas innan utredning 
ens inleds.  
 
Yrkande 
Camilla Persson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna och anta förslaget under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar 
 medel enligt föreslagen finansiering. 
 
att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. 
______________  
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§ 51 
Yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, Karlskrona. 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. 
 
Socialnämnden har tidigare yttrat sig över förslaget innan det sändes ut för samråd. 
(Socialnämnden 010625 § 96). 
 
Socialnämndens yttrande vid detta tillfälle framgår av nedanstående: 
Socialnämnden yttrar sig enbart över de delar i planen som berör nämndens verk-
samhets- och ansvarsområden. 
 
Företrädare för socialförvaltningen har deltagit vid olika tillfällen vid fram-
tagandet av planen. 
De synpunkter som då framförts har beaktats i föreliggande förslag. Det gäller 
framtidens bostadsbehov med flera alternativ inte minst små lägenheter till ung-
domar, möjligheter till sociala möten inom bostadsområden, möjligheter till ett rikt 
friluftsliv etc. Strävan till ett icke segregerat boende framkommer också liksom att 
vara uppmärksam på områden som har tendenser att bli problemområden. 
 
Planen är välskriven och innehåller många goda idéer inom respektive område 
inom kommunens utvecklingsplan ”de fyra hörnstenarna”;  
1. Den attraktiva livsmiljön 
2. Det växande näringslivet 
3. Den bästa kunskapen samt 
4. Det öppna sinnet 
 
Socialnämnden beslutade anta ovanstående yttrande. 
 
Efter samrådsförfarandet föreslås socialnämnden att komplettera sitt tidigare 
yttrande med följande: 
 
Det är angeläget med utökad social service utöver de traditionella områdena för 
skola och barn- och äldreomsorg. Den önskade utökningen av antalet kommun-
innevånare, studenter och turister kommer att kräva stor satsning vad avser bl a 
social service för att uppnå bl a skäliga levnadsnivåer. Arbetet med integrering 
kommer att ställa ökade krav inom såväl den offentliga som privata sektorn. 
Det är vidare viktigt att tryggheten för alla som vistas i Karlskrona ökar bl a genom 
de förslag som brottsförebyggandet rådet i Karlskrona (BRÅ) aktualiserat och där 
socialförvaltningen medverkar.  
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Det gäller t ex minskad brottslighet, bättre upplysta utemiljöer som parker, 
parkeringsplatser m m. Erfarenheter från andra håll har visat att viss brottslighet 
kan byggas/planeras bort. 
Under samrådsförfarandet har bl a tillgänglighetsfrågorna lyfts fram. Dessa skall 
vidare utredas. En busslinje som passerar kommunhuset i dess omedelbara närhet 
saknas och bör planeras in i kommande busslinjer. 
Socialnämnden delar de krav/önskemål som framförts om särskild grönstruktur-
plan för de centrala delarna samt en kulturmiljöplan. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta ovanstående yttrande 
______________ 
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§ 52 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 27 maj 2002 
 
§ 53 Beslutsärende sid  3 

§ 54 Redovisningsärende sid  4 

§ 55 Mottagna flyktingar 2002 sid  5 

§ 56 Redovisning av enkätundersökning avseende familjerådgivningen i 

 Karlskrona – ett samarbete mellan kommunen och Svenska kyrkan sid  6 

§ 57 Redovisning av placerade ungdomar samt ungdomssituationen sid  7 

§ 58 Meddelande sid  8 

§ 59 Delegationsbeslut   sid  9 

§ 60 Öppna frågor   sid  10 

§ 61 Delårsbokslut per den 30 april 2002  sid  11 

§ 62 Årsredovisning för donationsfonderna sid  12 

§ 63 Fördelning av föreningsbidrag för år 2002 sid  13 

§ 64 Beviljande av bidrag till Ungdomsrådet i Karlskrona komun sid  14 

§ 65 Ersättning till kulturförvaltningen för insatser till flyktingar. sid  15 

§ 66 Förslag till yttrande över revisionens granskning av sektionen för 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B,  kl 13.00—16.55 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c), jäv § 63  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s), jäv § 63 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), kom kl 13.35 § 57 
  Camilla Persson (v) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson, (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.35 §§ 53-56 
   
Övriga närvarande ersättare Ingrid Trossmark, (s) 
  Ann-Marie Branje, (m) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson,  (v) 
  Maria Persson, (c) kom kl 13.15 § 55 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Anna Wideskär Benoni, 1:e socialsekreterare 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Jan Swennergren, 1:e socialsekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Anita Karlsson, socialsekreterare 
  Hans Olsson, socialsekreterare 
  Eva Berg, socialsekreterare 
  Malin Jonasson, ekonom, kom kl 15.00  
    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Rolf Karlsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Rolf Karlsson  Paragraf: 53--69 
    §§ 60-69 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 53 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
      Bilaga: 21 
      Ärende: 01-02 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att besluta enligt allmänna utskottets förslag  
______________ 
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§ 54 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 22 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 55 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 04 30 har 27 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak  7 7 14 
Azerbajdzjan  
Jugoslavien 2  2 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 4   2 6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1  1 
Vitryssland 2 2 4_____ 
Summa  16 11 27 

 
 
Mottagna flyktingar 2002-04-30 
 
T o m 02 04 30  har 27 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 1  1 2 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 5 1 1 7 
Lyckeby  3  3 6 
Rödeby   
Marieberg 1   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  16 1 10 27  
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 56 
Redovisning av enkätundersökning avseende familjerådgivningen i 
Karlskrona – ett samarbete mellan kommunen och Svenska Kyrkan. 
 
Göran Mattsson redovisade enkätundersökningen. 
Undersökningen ägde rum tiden 15 januari till och med 15 april 2002. 
Familjerådgivarna lämnade ut frågeformuläret med muntlig information. Samtliga 
besökare fick varsitt exemplar – även vid parsamtal. 77 enkäter lämnades ut i 45 
ärenden. Full anonymitet utlovades. 
51 svar har inkommit. Det motsvarar 71%. 
 
Kort slutsats: 
Den enkät som gjordes 1.9 – 30.11 1997 var inte exakt samma som nu. Vissa 
frågor ändrades och några har lagts till. 
Det är därför inte möjligt att exakt jämföra svaren varför jämförelsesiffror inte 
tagits med. 
 
Det är glädjande att konstatera att även denna enkätundersökning visar att de som 
sökt familjerådgivningen i så hög grad tycker att såväl kontakten med de två 
familjerådgivarna som den hjälp de erhållit varit av hög kvalitet enligt dem själva. 
De kommentarer/synpunkter som lämnades får närmare diskuteras och analyseras 
tillsammans med familjerådgivarna. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 57 
Redovisning av placerade ungdomar samt ungdomssituationen 
 
Tf. sektionschef Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare Jan Swennergren samt 
Anna Wideskär Benoni redovisade ungdomssituationen i kommunen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 58 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 23 
 
Kommunstyrelsen 
§ 70 
Ansvarfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar 
 
Kommunfullmäktige 
§ 25 
Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001 
 
§ 27 
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor 
 
§ 32 
Svar på motion om utbildning i EcoDriving 
 
Utbildningsnämnden 
§ 23 
Projekt med undervisning för nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund 
 
ECAD NEWSLETTER april 2002 Volum 3 nr 49 
 
Svenska kommunförbundet 
Cirkulär 2002-04-232 2002:40 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2002-04-23 395-02 E 
-”- 2002-04-29 395-02 E 
Dom 2002-04-05 265-02 
-”- 2002-04-12 183-02 
-”- -”- 262-02  
-”- 2002-04-24 189-02 
 
Kalmar Tingsrätt 
Dom 2002-04-09 T 1572-01 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-05-03 620-2002 
-”- -”- 61-2002 
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§ 59 

 
 Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
 SoL med följdförfattningar: 
 

a)   Dödsboanmälningar 
b)   Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
c)   Ej inleda utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 
d)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
e)   Yttrande över förslag till marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005 
f)   Yttrande gällande detaljplaneprogram för kv Havsfrun, Hector m fl (Väster-
 udd, Karlskrona Kommun, Blekinge län 
g)   Yttrande gällande detaljplaneprogram för fryshuset, Saltö, Karlskrona 
 Kommun, Blekinge län 
______________   
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§ 60 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan hur det går med kontraktet mellan Karlskrona-
Hem och socialförvaltningen hon ställde även en fråga om flyktingar mottagna i år 
har fått egna hyreskontrakt.  
 
Ingrid Augustinsson Swennergren svarade på första frågan. Annika Börjesson 
svarade på den sista frågan. 
______________ 
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§ 61 
Delårsbokslut per den 30 april 2002 
 
Malin Jonasson redovisade delårsbokslutet. 
För programmet socialbidrag prognostiseras ett underskott på –4 500 tkr och för 
programmet Individ- och familjeomsorg prognostiseras ett utfall på –2 500 tkr. I 
nuläget är vi försiktiga i våra bedömningar av utfallet för Socialförvaltningen. 
Introduktionen förväntas ge ett resultat på –900 tkr och detta kommer att 
balanseras av egna medel. 
 
Socialnämnden beslutade vid antagande av budget för år 2002 att föreslå 
kommunfullmäktige att ta beslut angående vårdavgifter och taxa för automatspel. 
Kommunfullmäktige tog dock aldrig ställning till detta vid sitt sammanträde 2001. 
Därmed hemställer ånyo socialnämnden att föreslå  kommunfullmäktige att fatta 
beslut i dessa frågor . 
 
På förslag att Birgitta Ståhl (m) noteras till protokollet att programmet social-
bidrag inte enbart avser ekonomiskt bistånd till enskilda utan även inrymmer 
utvecklingsersättning, EU-projekt samt andra kostnader för andra sysselsättnings-
projekt. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del 
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning. 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att inte höja vårdavgifterna för intern och extern HVB-vård för vuxna 

missbrukare 
 
att höja taxan för automatspel enligt socialnämndens förslag. 
 
att fortsättningsvis delegera till socialnämnden beslutanderätten avseende 

vårdavgifter samt taxa för automatspel enligt fastställda riktlinjer 
______________ 
 
 
 
 
 



  27 maj 2002 13 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 62 
Årsredovisning för donationsfonderna 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
• Major John Jeanssons donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder. 
______________ 
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§ 63 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2002. 
 
Socialnämnden har i 2002 års budget 808 000 kronor att fördela till föreningar med 
social verksamhet. Tolv föreningar har ansökt om bidrag alternativt tillgång till 
lokal med tillsammans 1.340.850:- 
 
Förvaltningens förslag att fördela 808.000:- till föreningar enligt nedanstående 
förslag: 
 
Fria Sällskapet Länkarna 133.000:- 
Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max  33.000:- 
Anonyma narkomaner /NA Lokalkostnad max  47.000:- 
Holmamålaträffen 20.000:- 
Hela människan / RIA i Karlskrona 150.000:- 
Verdandi Pantern 80.000:- 
Kvinnojouren Frideborg 282.500:- 
Tjejjouren 0:- 
Brottsofferjouren BOJ 50.000:- 
EFA Enade Föräldrar med Ansvar 10.000:- 
AC-sydöst 2.500:- 
BRIS 0:- 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fördela 808.000:- till föreningar enligt ovanstående förslag. 
______________ 
 
Ingrid Hermansson samt Ronny Svedklint deltog ej i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
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§ 64 
Beviljande av bidrag till Ungdomsrådet i Karlskrona kommun. 
 
2001 bildades i Karlskrona kommun ett ungdomsråd med deltagande från alla 
högstadieskolor i kommunen inklusive friskolor och gymnasium. 
Kommunfullmäktige avsatte 250 000:- till rådet för år 2001. 
 
Ungdomsrådet fungerar bl.a. som remissinstans och tjänstemän från olika för-
valtningar har deltagit i rådets möte för att få fram tankar och synpunkter i olika 
ärenden. Till rådet har inkommit ett antal ansökningar om bidrag och beslut har 
fattats om bidrag till Jändelfestivalen, Antirasistiska filmgalan, utbildningsdag för 
MOMBUS mm. Ungdomsrådet har även deltagit i arrangemang av olika diskon tex 
vid Valborg och skolavslutningen. Rådet fungerar liknande även i år och arbetar 
också med att ta fram en arbetsordning, har tillsatt en arbetsgrupp mot rasism etc. 
 
Ungdomarna i rådet får stöd av tjänstemän från idrotts- och fritids-, kultur-, barn- 
och ungdoms- utbildnings- och socialförvaltningarna. 
 
Medel till verksamheten 2001 anslogs som tidigare nämnts av kommunfull-
mäktige. För år 2002 har ungdomsrådet behov av 200 000:-. De fem involverade 
nämnderna förslås därför bidra med 40 000:- vardera till rådet. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  bevilja ungdomsrådet 40.000:- för år 2002, ur socialnämndens reserv 
______________ 
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§ 65 
Ersättning till kulturförvaltningen för insatser till flyktingar 
 
Socialnämnden beslutade om bidrag till kultur- och fritidsförvaltningen avseende 
insatser för nyanlända flyktingar för år 2001 med 110 000 kronor. 
Kulturförvaltningen har lämnat ansökan till socialförvaltningen angående bidrag 
till verksamheten för 2002 med 120 000 kronor. 
 
Socialnämnden har fortsatt ge bidrag till kultur- och fritidsförvaltningen av den 
generalschablon socialnämnden erhåller till introduktion av flyktingar. 
 
De intäkter som kommunen får från staten till flyktingmottagandet skall täcka de 
extra kostnader kommunen har vid flyktingarnas introduktion. Bibliotekens 
kostnader för dagstidningar, tidskrifter och litteratur på flyktingarnas hemspråk är 
sådana kostnader som schablonen bör täcka enligt vad som sägs i propositionen om 
flyktingmottagande. 
 
Socialnämnden föreslås besluta om bidrag till kulturförvaltningen i samma om-
fattning som år 2001, det vill säga 110 000 kronor. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ge bidrag till kulturförvaltningen till tidningar, tidskrifter och böcker till 
 flyktingar och invandrare med 110 000 kronor år 2002. 
______________ 
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§ 66 
Förslag till yttrande över revisionens granskning av sektionen för försörjning, 
introduktion och arbete inom socialnämnden (FF2001) 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren samt Annika Börjesson  redovisade upprättat 
förslag till yttrande daterat 6 maj, 2002. 
Karlskrona kommuns revisorer har överlämnat rapport från granskning av 
sektionen FIA till socialnämnden. Revisorerna har hemställt om redogörelse för de 
åtgärder som vidtas med anledning av rapporten. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förslag till yttrande. 
______________ 
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§ 67 
Ang projektansökningar till konsumentverket 
 
Konsumentvägledningarna i fyra av kommunerna i Blekinge har överenskommit 
om att försöka genomföra två gemensamma utvecklingsprojekt. 
 
Konsumentverket har i uppdrag att under 2002 fördela 20 millioner i utvecklings-
stöd till kommunal konsumentverksamhet. I verkets broschyr om utvecklings-
stödet heter det: ”Stödet skall i första hand främja kvalitetsutveckling av befintlig 
verksamhet”. 
Konsumentvägledarna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby och Olofström har enats 
om att föreslå två olika projektverksamheter. Sölvesborgs kommun har ingen 
särskild konsumentvägledning. Istället upprätthålls vägledningen av ett 
medborgarkontor. De representanter från Sölvesborg som deltar i konsumentväg-
ledarnas nätverksträffar har valt att stå utanför diskussioner om gemensamma 
projektansökningar.  
 
Konsumentvägledarna har enats om att föreslå följande utvecklingsprojekt. 
 
1.Projekt med gemensam telefonservice.  
2. Näringsidkarprojekt 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
att  socialförvaltningen skall delta i projekt med gemensam telefonservice i 
 samarbete med konsumentvägledningarna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby 
 och Sölvesborg 
att  socialförvaltningen skall delta ”Näringsidkarprojekt” tillsammans med konsu-
 mentvägledningarna i ovanstående kommuner. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson yrkar avslag på allmänna utskottets förslag 
Birgitta Ståhl samt Inger Dahlgren yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Camilla Persson samt Peter Johansson yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på allmänna utskottets förslag mot Ingrid 
Hermanssons avslags yrkande och fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
att  socialförvaltningen skall delta i projekt med gemensam telefonservice i 
 samarbete med konsumentvägledningarna i Karlskrona, Karlshamn, Ronneby 
 och Sölvesborg 
att  socialförvaltningen skall delta ”Näringsidkarprojekt” tillsammans med konsu-
 mentvägledningarna i ovanstående kommuner. 
______________ 
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§ 68 
Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel. 
 
Projektplan för tidiga insatser för barn till missbrukare och barn i familjer där våld 
och övergrepp mellan vuxna förekommer. 
Det finns många barn som lever i familjer där det förekommer missbruk, uppskatt-
ningsvis 2 barn per klass. De flesta av de barnen nås inte vi a traditionellt socialt 
arbete. 
Vi kommer också i vårt dagliga arbete i kontakt med barn som växer upp i familjer 
där det förekommer missbruk och/eller våld, dessa barn kommer vi att erbjuda 
deltagande i dessa grupper. 
 
Mål för den planerade verksamheten 
-   att driva två barngrupper läsåret 2002/2003 
 målet för barngrupperna är att det enskilda barnet ska 
-   upptäcka att det inte är ensamt 
-   förstå att det inte är deras fel när en förälder missbrukar 
-   få möjlighet att visa vad det känner 
-  få kunskap om alkohol och andra droger 
-  bli så stark att det kan säga nej till något det inte vill 
 
Insatsområden/struktur 
En barngrupp består av 6-8 barn. En grupp för årskurs 3-6 samt en grupp för 
årskurs 6-9. Varje grupp har två ledare. 
Gruppen träffas två timmar per vecka under två terminer. 
Verksamheten bygger på ett beprövat material framställt av Rädda Barnen. Innan 
barnet deltar i gruppen ska barnet tillsammans med åtminstone en förälder delta i 
informations/inskrivningssamtal. 
 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl samt Camilla Persson yrkar bifall till  projektet 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att godkänna och anta förslaget under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar 
 medel enligt föreslagen finansiering. 
 
att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen. 
______________  
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§ 69 
Ang tidigareläggning av rätten att servera alkoholdrycker. 
 
Göran Mattsson redovisade ärendet. 
 
I samband med att VM i fotboll startar har diskussioner förts om att få tidigare-
lägga servering av alkoholdrycker. 
 
Alkohollagen (AL) anger 11.00 som startpunkt för servering och 01.00 som 
normal sluttid om kommunen inget annat beslutar. 
 
En ansökan har 27.5 2002 inkommit till socialförvaltningen i rubr ärende. Den 
sökande vill påbörja försäljningen 08.00 och avsluta densamma kl 03.00 under 
perioden 31.5 - 30.6 2002. 
 
Enligt socialnämndens antagen delegeringsordning är beslut i ärenden som inte 
finns reglerade i riktlinjer för serveringstillstånd  delegerbara. 
 
Då ansökan inte har hunnit beredas vilket i detta ärende bl a innefattar en 
diskussion i socialnämnden och samtal med remissorgan som t ex polismyndig-
heten och miljöförvaltningen föreslås att aktuellt ärende delegeras. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  delegera till socialnämndens ordförande att besluta om ansökningar att utöka 
 serveringstiden under tiden VM i fotboll 2002 pågår. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson yrkar avslag på att utöka serveringstiden under perioden 31.5 - 
30.6 2002 då VM i fotboll pågår. 
 
Birgitta Ståhl, Eva Abramsson, Inger Dahlgren samt Camilla Persson yrkar bifall 
till Ingrid Hermansson yrkande 
 
Rolf Karlsson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden Peter Johansson yrkar bifall till att ändra gällande riktlinjer avseende 
tidigareläggning av serveringstiden från kl 08.00 under under perioden 31.5 - 30.6 
2002 då VM i fotboll pågår. 
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Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ingrid Hermansson avslags yrkande mot Peter 
Johansson yrkande och fann Peter Johansson yrkande antaget. 
 
Votering  
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder Peter Johansson yrkande röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermansson yrkande röstar nej.” Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
Ja röstade: Rolf Karlsson, Ronny Svedklint, Andreas Reinholdson, Bengt-Olof 
Karlsson samt Peter Johansson. 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Eva Abramsson, Camilla Persson, 
Inger Dahlgren samt Yvonne Axelsson. 
 
Socialnämnden beslutade således  
 
att ej utöka serveringstiden under perioden 31.5 - 30.6 2002 då VM i fotboll 
 pågår. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 24 juni 2002 
 
§ 70  Redovisningsärende sid  4 

§ 71 Mottagna flyktingar 2002 sid  5 

§ 72 Budget 2003-2005 sid  6 

§ 73 Redovisning av sammanställning av hälsoprofilsbedömningar, arbetsmiljö 

 samt personal nyckeltal. sid  7 

§ 74 Meddelande sid  8 

§ 75-76 Delegationsbeslut   sid  9 

§ 77 Öppna frågor   sid  10 

§ 78 Budgetuppföljning 2002-05   sid  11 

§ 79 Uppföljning/utvärdering av klagomålshantering sid  12 

§ 80 Förlängning av avtal om familjerådgivning sid  13 

§ 81 Angående nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden 

 1.7 2002—30.6 2003 sid  14 

§ 82 Angående yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i ny- 

 produktion sid  16 

§ 83 Gallrings- och bevarande planer för socialnämndens handlingar sid  17 

§ 84 Serveringstillstånd sid  18 

§ 85 Finansiering av deltagande i det transnationella utbytesprogrammet  

 ”Social exclusion and poverty” fas 1. sid  19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B,  kl 13.00—16.00 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) kom kl 13.15 § 71-85  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Camilla Persson (v) kom kl 15.00 § 77-85 
  Andreas Reinholdson (kd)  kom kl 13.05 § 71-85 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson (s) tom kl 13.15 § 70 
  Kent Isaksson (m) tom kl 13.05 § 70 
  Per-Axel Persson (v) tom kl 15.00 §§ 71-76 
   
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Per-Axel Persson,  (v) 
  Maria Persson, (c)  
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Jan Swennergren, 1:e socialsekreterare 
  Barbro Lund, socialsekreterare 
  Heidi Melby, socialsekreterare 
  Maria Haag, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare   
  Malin Jonasson, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Birgit Andersson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Birgit Andersson  Paragraf: 70--85 
    §§ 77-85 offentliga 



  24 juni 2002 3 

  

  
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 70 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 24 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 71 
Mottagna flyktingar 2002-05 31     
 
T o m 02 05 31 har 36 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken  1  1 
Pantarholmen 2  1 3 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 6 2 2 12 
Lyckeby  3  3 6 
Rödeby   
Marieberg 3   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  21 3 12 36 
  
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  12  11 23 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 2   2 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 4    2  6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1     1 
Vitryssland 2  2 4 
__________________________________________________________________ 
Summa  16  15  36 

 
 

 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 72 
Budget 2003-2005 
 
Malin Jonasson redovisade ett arbetsmaterial angående budget för 2003 och plan 
för åren 2004 och 2005. 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden kommunbidrag med 110,9 mkr 
för år 2003 och har planerat att ramarna ska vara oförändrade för åren 2004 och 
2005. Kommunbidraget avser 36,6 mkr för socialbidrag och 74,3 mkr för individ- 
och familjeomsorg. 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 73 
Redovisning av sammanställning av hälsoprofilsbedömningar, arbetsmiljön 
samt personal nyckeltal. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade ärendet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 74 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsen 
§ 73 
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
 
§ 77 
Sammanställning av interkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till 
uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete 
 
§ 78 
Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor 
 
Kommunfullmäktige 
§ 47 
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd 
 
§ 51 
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002 
 
§ 52 
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002 
 
§ 67 
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001 
 
§ 68 
Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
§ 69 
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari 
2002. 
 
ECAD NEWSLETTER Volym 4 no 50 Maj 2002-06-04 
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Länsstyrelsen i Blekinge län 
Beslut 2002-05-07 704-3285-02 
-”- 2002-05-28 701-3689-02 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-05-08 141-02 
-”- 2002-05-22 299-02 
-”- 2002-05-24 182-02 E 

 
 
§ 75 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a)   Beslut jml kap 11 § 2, 2 st SoL om förlängning av utredning jml kap 11 § 
 samma lag 
b)   Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
c)   Yttrande gällande detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona  
  kommun, Blekinge län 
d)   Tilllfälligt –Beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
 servering av alkoholdrycker 
______________ 
 
 
 
§ 76 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-05-13, 2002-05-27, 2002-06-10   
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§ 77 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur det var på skolavslutnigsdagen. 
 
Jan Swennergren svarade. 
_________ 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan angående tidningsartiklarna beträffande  
lönsesättningar för skolelever som har sommarjobb och undrade om dessa hade 
föranlett någon debatt på förvaltningen. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren svarade. 
_________ 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur dagsverken fungerar i år. 
 
Annika Börjesson svarade. 
_________ 
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§ 78 Budgetuppföljning  2002-05 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta Budgetuppföljningen för maj månad 2002. 
 
______________  
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§ 79 
Uppföljning/utvärdering av klagomålshantering. 
 
Göran Mattsson redovisade ärendet. 
I april 2001 beslutade socialnämnden att från och med maj månad, införa klago-
målshantering vid socialförvaltningen och att utvärdering skulle ske efter ett år. 
 
Genomförande och rutiner 
Foldrar med budskapet: ”Vi vill bli bättre! Har du synpunkter på socialtjänsten?”, 
finns tillgängliga i alla väntrum. I foldern finns utrymme för att lämna synpunkter. 
Foldern kan skickas portofritt till socialförvaltningen eller läggas i en för ända-
målet avsedd brevlåda på varje enhet. Foldern finns översatt till de vanligaste 
hemspråken. Möjlighet finns också att lämna synpunkter via e-post på hemsidan. 
Rutiner, riktlinjer och mallar finns tillgängliga på kommunens Intranet. 
 
Inför utvärdering har en sammanställning gjorts över samtliga klagomål som 
kommit in under perioden maj 2001 – april 2002. Alla arbetsledare har svarat på 
frågor angående hur rutinerna fungerar. Under året som gått har det kommit in 29 
registrerade klagomål. 17 av dessa har lämnats på folder. De övriga har lämnats via 
brev, telefon eller på annat sätt. Inga klagomål har kommit via e-post. 
 
Förvaltningens åtgärder med anledning av uppföljningen 
 
1. Frågan om hur förankringen av klagomålshanteringen ska fortsätta, 
 kommer att tas upp i projektstyrgruppen för kvalitetsarbetet. 
2. De mallar som finns på intranet ska omarbetas för att göra det lättare att 
 dokumentera och sammanställa klagomålen. 
3. Översatt foldrar är beställda och ska distribueras till alla arbetsgrupper. 
4. Information om klagomålshanteringen ska ske i samband med förvalt-
 ningens övergripande introduktion till nyanställda samt skrivas in i 
 checklistan för introduktion. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna rapporten med förslag till förbättringsåtgärder 
______________ 
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§ 80 
Förlängning av avtal om familjerådgivning  
 
Karlskrona kommun, socialförvaltningen, har för tiden 2000-01-01 t.o.m. 2002-12-
31 avtal med kyrkorådet i Lyckå församling om familjerådgivning, vilket är en 
kommunal skyldighet att tillhandahålla. Socialnämnden ansvarar för detta.  
Socialnämnden ersätter kyrkorådet med 550.000 kronor per år jämte mervärdes-
skatt.  
Avtalet medger för beställaren rätt till option av avtalet ytterligare tjugofyra 
månader med samma villkor inkl fast pris som nu gällande. 
 
Undertecknad har tillsammans med socialchefen träffat företrädare för kyrkorådet. 
De är villiga till fortsatt samarbete i enlighet med avtalet. 
 
Socialförvaltningens bedömning  
Den familjerådgivning som ges av familjerådgivningen i Karlskrona är av hög 
kvalité med kompetenta terapeuter vilket bl a bekräftas av senaste enkätunder-
sökningen redovisad inför socialnämnden 020527 
 
Att teckna avtal med Svenska kyrkan för tiden 2003-01-01 t.o.m. 2004-12-31 till 
en totalkostnad av 550.000 kronor per år jämte mervärdesskatt är ekonomiskt för-
delaktigt för Karlskrona kommun.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  teckna avtal om familjerådgivning med kyrkorådet i Lyckå församling för 
 tiden 2003-01-01–2004-12-31 med en ersättning av 550.000 kronor per år 
 exklusive mervärdesskatt enligt bifogat förslag till avtal.  
 
att  uppdraga åt socialchefen att underteckna avtalet 
______________ 
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§ 81 
Ang nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden 1.7 2002 – 30.6 
2003. 
 
 
Göran Mattson redovisade upprättat förslag till jämställdhetsplan daterad  
2002-06-06. 
Kommunfullmäktige har 25.4 2002 antagit ett nytt program för jämställdhets-
arbetet för Karlskrona kommun. 
I detta övergripande program kan utläsas att varje nämnd årligen skall anta en 
jämställdhetsplan, som bygger på den övergripande planen. Jämställdhetsarbetet 
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. 
 
KORT OM DET ÖVERGRIPANDE PROGRAMMET: 
Jämställdhetsprogrammet är uppdelat i 2 delar. Den första delen innehåller 
kommunens målsättningar för jämställdhet och del två innehåller lagstiftarnas 
krav, JämO´s kommentarer samt lokal uppföljning, kartläggning och statistik. 
 
Del 1 bygger som ovan angetts på de 4 hörnstenarna, som utgör programmets 
huvudmål. Dessa mål är: 
1. Tillväxt 
2. Sysselsättning 
3. Jämställdhetsperspektiv i verksamheten 
4. Makten. 
 
Socialnämnden/förvaltningen är ansvariga för att för sin verksamhet ta fram 
specifika mål gällande huvudmålen 1, 2, 3. Den övergripande planens mål 4 - 
makten – är i huvudsak kommunstyrelsen och de lokala politiska partierna 
ansvariga för, varför detta mål inte omfattas. 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
att anta förslag till jämställdhetsplan. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl yrkar att följande text skall utgå under mål 2. Sysselsättning - 
Socialförvaltningen skall vid rekrytering vid behov använda positiv särbehandling 
för att uppnå målet om dels god kvalité i det sociala arbetet dels målet om jämn 
könsfördelning (minst 40% av det underrepresenterade könet.  
I övrigt bifall till förslaget. 
 
Ingrid Hermanssons yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande 
 
Ordförande Peter Johansson samt Camilla Persson yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Birgitta Ståhls yrkande mot allmänna utskottets 
förslag och fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förslag till jämställdhetsplan. 
______________ 
 
Birgitta Ståhl, Ingrid Hermansson, Eva Abramsson, Inger Dahlgren samt Andreas 
Reinholdson reserverar sig mot beslutet 
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§ 82 
Angående yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduk-
tion: 
 
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubr förslag. 
 
Socialnämnden har inget att erinra mot de förslag till basanpassning som presen-
teras och utgår ifrån att de uppfyller andra ställda mål på väl anpassade lägenheter i 
nyproduktionen, så att dessa kan nyttjas av alla. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta ovanstående yttrande. 
______________ 
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§ 83 
Gallrings- och bevarande planer för socialnämndens handlingar. 
 
Enligt gällande arkivreglemente skall varje nämnd eller styrelse besluta om 
gallring av sina allmänna handlingar. 
 
För allmänna handlingar som finns hos flera nämnder/styrelser fattar arkiv-
myndigheten gallringsbesluten. 
 
I den föreliggande gallrings- och bevarandeplanen finns socialnämndens hela 
bestånd av allmänna handlingar upptagna, d v s både sådana handlingar som skall 
bevaras för framtida forskning och sådana som kan gallras efter viss tid.  
 
Gallrings- och bevarandeplanerna är upprättade i samarbete mellan kommun-
arkivet och socialförvaltningen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta gallrings- och bevarandeplanen för nämndens handlingar. 
______________ 
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§ 84 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 85 
Finansiering av deltagande i det transnationella utbytesprogrammet ”Social 
exclusion and poverty” fas 1. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade ärendet. 
Europeiska unionen har inom ramen för det sociala programmet inrättat ett särskilt 
program angående ”Social exclusion and poverty” – socialt utanförskap och fattig-
dom. EU har avsatt 75 milj € för åren 2002 – 2005. Programmet är ett transnationellt 
utbytesprogram vilket innebär att flera länder deltar och arbetar tillsammans i ett 
projekt.  
 
Programmet är uppdelat i 3 faster; 1 – förstudie, fas 2 - genomförande av 
huvudprojektet samt fas 3 –utvärdering. 
 
Fas 1 – förstudien, innebär att de partners som kommit överens om att delta i 
förstudien skall lära känna varandra och diskutera fram ett framtida gemensamt 
projekt inom ramen för programmets riktlinjer. Deltagarna ska mötas vid ett tillfälle i 
vardera land. Beslut om beviljat bidrag till förstudien lämnas av EU i september 02 
och själva förstudien skall äga rum under nio månader fr.o.m. 2002-11-01. 
 
Karlskrona har kontakt med två, ev tre länder för att delta i en förstudie. ”Lead 
Partner”, huvudansökare är North Kent Gateway Partnership i England. 
Huvudansökaren har ansvaret för att en ansökan inkommer till EU samt för 
administration av förstudien. 
 
North Kent Gateway Partnership har i sin ansökan beskrivit att huvudmålet med 
förstudien är att öka förståelsen kring socialt utanförskap genom att använda 
jämförbara indikatorer (nyckeltal) samt genom att ta del av goda exempel mm.  
 
Förutom huvudansökaren kommer partnerskapet att bestå av Karlskrona kommun, 
Cartagena i Spanien och eventuellt socialhögskolan i Rouen, Frankrike. 
 
Yrkande 
Ordföranden Peter Johansson, Ingrid Hermansson samt Birgitta Ståhl yrkar bifall till 
förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att avsätta 30.000:- ur socialnämndens reserv för finansiering av deltagande i det 
 transnationella utbytesprogrammet ” Social exclusion and poverty”, fas 1 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2002 

 
§ 86 Beslutsärende sid  4 

§ 87 Redovisningsärende sid  5 

§ 88 Mottagna flyktingar 2002 sid  6 

§ 89 Organisations förändringar sid  7 

§ 90 Meddelande sid  8 

§ 91-92 Delegationsbeslut sid  8 

§ 93 Öppna frågor   sid  9 

§ 94 Ansökan om bidrag för att driva en kontaktgrupp till FMN i Karlskrona sid  10 

§ 95 Budgetuppföljning 0207 sid  11 

§ 96 Åtgärder för att minska behovet av socialbidrag sid  12 

§ 97 Förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 och 2005 sid  14 

§ 98 Yttrande över motion om ”Stöd till föräldrar med utländsk bakgrund” sid 17 

§ 99 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Nättraby Vägkrog sid  18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B, kl 13.00—16.50 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) gick kl 16.15 §§ 86-96  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m), gick 16.45 §§ 86-97 
  Andreas Reinholdson (kd)   
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Ann-Marie Branje (m) 
  Per-Axel Persson (v) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) from kl 16.15 §§ 97-99 
  Kent Isaksson (m) from kl 16.45 §§ 98-99 
   
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef, kom kl 15.00 
  Christina Pettersson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Madeleine Bengtsson, socialsekreterare 
  Heidi Melbye, socialsekreterare 
  Laila Ohlsson, socialsekreterare 
  Solveig Persson, socialsekreterare 
  Mikael Hedström, socionomkandidat 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare, kom kl 15.00 
  Malin Jonasson, ekonom, kom kl 15.00  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Ronny Svedklint 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Ronny Svedklint  Paragraf: 86--99 
    §§ 93-99 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 86 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende: 
 
     Bilaga: 25 
     Ärende: 01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 87 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 26 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 88 
Mottagna flyktingar 2002 
 
T o m 02 06 30 har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna  0-18 år Totalt 
Irak  15  13 28 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 2   2 
Albanien     
Iran    
Bosnien Hercegovina 4    2  6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1     1 
Vitryssland 2  2 4  
Summa  24  17 41 

 
    
Mottagna flyktingar 2002-06- 30     
 
T o m 02 06 30  har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 4  3 7 
Trossö  1   1 
Kungsmarken 7 2 2 13 
Lyckeby  3  3 6 
Rödeby   
Marieberg 3   1 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  24 3 14 41 
 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 89 
Organisations förändring 
 
Göran Bohman informerade om organisations förändring på Roslunden samt 
Ungbo. Anette Hansson kommer att ha en kombinerad tjänst som föreståndare för 
Ungbo samt Roslunden. Hon kommer att ha sin placering på Roslunden.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 90 
MEDDELANDE 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsen 
§ 91 
Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon 
 
Kommunfullmäktige 
§ 83 
Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB 
 
§ 84 
Delårsbokslut per den 30 april 2002-08-06 
 
§ 85 
 
Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni 
 
§ 87 
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010 
 
Konsumentverket –KO 
20 miljoner I utvecklingsstöd till kommunal kosumentverksamhet  
 
Länsstyrelsen 
Årsrapport för alkoholområdet Blekinge län 2002 
 
Länsstyrelsen 
Rapport 2002-06-13 701-249-02 
Beslut 2002-05-29 704-3800-02 
-”- 2002-06-06 704-4024-02  
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-05-28 181-02 
-”- -”- 184-02 
-”- -”- 263-02  
-”- -”- 264-02 
-”- -”- 370-02 
-”- -”- 273-02 
-”- -”- 381-02 
-”- 2002-06-10 185-02 
-”- -”- 238-02 
-”- -”- 261-02 
-”- -”- 348-02 
-”- -”- 410-02 
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-”- -”- 1158-01 
-”- 2002-06-11 368-02 
-”- 2002-06-19 379-02 
-”- 2002-06-26 575-02 
Dom 2002-07-04 522-02 E 
-”- 2002-07-08 369-02 E 
-”- -”- 556-02 E 
Beslut 2002-07-09 665-02 E 
-”- 2002-06-14 574-02 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-05-31 1795-2002 
Beslut -”- 751-2002 
Protokoll 2002-07-11 2289-2002 
 
 
§ 91 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Tillstånd för automatspel  
b) Ej inleda utredning enl. 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
c) Beslut om umgänge 
d) Överklagande av länsrätten i Blekinge läns beslut 2002-0709 i mål nr  
e) 665-02 E 
f) Tillfälligt –Beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 

servering av alkoholdrycker  
g) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
h) Beslut om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering av 

alkoholdrycker 
______________ 
 
 
§ 92 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-08-12 
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§ 93 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl ställde frågan angående en tidningsartikel som gällde flickor och 
kvinnor av utländsk härkomst som utsatts för hot och våld. Birgitta undrade hur vi 
arbetade med detta.   
 
Christina Pettersson svarade 
______________ 
 
Ordföranden Peter Johansson ställde frågan. Hur nykterheten hade varit under 
Sailet 2002. 
 
Lennart Nilsson svarade. 
______________ 
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§ 94 
Ansökan om bidrag för att driva en kontaktgrupp till FMN i Karlskrona. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade ärendet. 
2002-06-26 inkom ansökan om bidrag för att starta en kontaktgrupp till FMN 
(Föräldraförening Mot Narkotika) i Karlskrona.  
 
En grupp engagerade personer har i ett års tid försökt få igång en FMN-verksam-
het i kommunen. I stadgarna för Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika 
framgår att för att få starta en lokalförening krävs att en kontaktgrupp bildas som 
under 10 månader har en moderförening. Efter denna tid kan kontaktgruppen 
ansöka hos FMN Riks om inträde i förbundet. 
 
Kontaktgruppen i Karlskrona kommer att ha FMN i Kristianstad som moderföre-
ning. Detta innebär att FMN i Kristianstad kommer att ha hand om kontakt-
gruppens ekonomi, rådgivning och allt i övrigt som hör ihop med en moderföre-
ning. Moderföreningens styrelse är också styrelse för kontaktgruppen. Bidrag till 
kontaktgruppen öronmärks dock för verksamheten i kontaktgruppen. 
 
Kontaktgruppen måste under de 10 månaderna dels etablera verksamheten i 
kommunen, dels gå på utbildning hos moderföreningen. Kontaktgruppen i Karls-
krona ansöker därför om 40.000:- i bidrag till verksamheten i Karlskrona för tiden 
2002-08-01 – 2003-07-31. 
 
Ingrid Hermansson samt Birgitta Ståhl yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att  bevilja Kontaktgruppen till FMN i Karlskrona 15.000:- ur socialnämndens  
     reserv för oförutsedda utgifter 2002, samt 
 
att ur socialnämndens medel för föreningsbidrag 2003 bevilja kontaktgruppen till  
      FMN i Karlskrona 19.000:-, med utbetalning i januari 2003. 
______________  
 
 



  26 augusti 2002 12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 95 
Budgetuppföljning 0207 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen för juli månad. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för juli månad.  
______________ 
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§ 96 
Åtgärder för att minska behovet av socialbidrag 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt socialnämnden att presentera offensiva 
förslag som skall minska behovet av socialbidrag i Karlkrona kommun. 
Målsättningen är att antalet hushåll med behov av socialbidrag år 2004 skall 
halveras i förhållande till det antal som uppbar socialbidrag år 1999. 
 
Arbetslöshet är det dominerande skälet till behov av socialbidrag. Kraven på 
arbetsmarknaden har ökat. Personer som uppbär socialbidrag har ofta varit 
arbetslösa under lång tid och har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.  
Personer som varit beroende av socialbidrag längre tid har ett betydande behov av 
insatser för att ha möjligheter på arbetsmarknaden. Emellertid kommer ofta 
socialtjänstens klienter ”sist i kön” för insatser.  
 
Då arbetsförmedlingen införde åtgärden ”aktivitetsgarantin” hade socialförvalt-
ningen stora förhoppningar om att socialtjänstens klienter skulle få del av in-
satsen. Emellertid har arbetslösa med ersättning från arbetslöshetskassa i första 
hand blivit fått del av åtgärden aktivitetsgarantin. På samma sätt kommer social-
tjänstens klienter inte i åtnjutande av resurserna i det samarbetsprojekt för lång-
tidssjukskrivna och arbetslösa som inletts av försäkringskassan och länsarbets-
nämnden i länet, eftersom socialtjänstens klienter oftast saknar sjukpenning. 
 
Andra myndigheter har i allt större utsträckning begränsat sina insatser för per-
soner som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt för 
kommunen att tillskapa resurser för egna insatser för dessa grupper. 
Socialförvaltningen föreslår ett projekt under tre år som innebär en offensiv 
satsning för att reducera bidragsberoendet hos personer som uppbär socialbidrag. 
 
Målsättningen med det föreslagna projektet är att hitta andra vägar till försörjning 
för människor som i dag är beroende av socialbidrag. Socialförvaltningen föreslås 
få huvudansvaret för projektet som skall utvecklas i nära samarbete med i första 
hand arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och försäkringskassan.  
 
Projektet kommer att utveckla metoder i arbetet med människor som uppburit 
socialbidrag längre tid. Efter projekttiden bör arbetet kunna bedrivas inom ramen 
för ordinarie organisationer. 
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Yrkande 
Ordförande Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ingrid Hermansson yrkar från socialnämndens fyrklöver att förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram ett organisationsförslag där en arbetsgaranti kan införas. 
(Bilaga 27) 
 
Rolf Karlsson yrkar avslag på Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Birgitta Ståhl yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot Ingrid Hermanssons 
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget.. 
 
Socialnämndens beslut 
att  hos kommunfullmäktige begära 2 642 000 kronor år 2003 till projekt för att 
 minska behovet av socialbidrag 
 
att  hos kommunfullmäktige begära 2 374 000 kronor per år i planen för 2004 – 
 2005 till projekt för att minska behovet av socialbidrag 
 
att  i plan för 2004 begära 35 987 000 kronor till kontot för socialbidrag 
 
att  i plan för 2005 begära 32 987 000 kronor till kontot för socialbidrag 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Ann-Marie Branje, Inger Dahlgren samt 
Andreas Reinholdson. 
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§ 97 
Förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 och 2005 
 
Malin Jonasson redovisade förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 och 
2005. 
Socialnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats kommunbidrag med 110 931 
tkr för 2003 och planerat att ramarna ska vara oförändrade för åren 2004 och 2005. 
Under 2002 justerades budgetramarna för programmet HVB med 3 000 tkr.  
 
Förvaltningens förslag  
att anta förvaltningens förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 
 och 2005. 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag i enlighet med 
 förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens förslag till tilläggsförslag 
Socialbidrag 2003 2004 2005 
Planerade förändringar 2003-2005 - 2 642 626 3 626  
Kommunbidrag efter planerade  
förändringar              39 255      35 987      32 987 
 

Budget i balans 2003 2004 2005 
HVB för vuxna   -1.000 -1.000 -1.000 
Ungas missbruk     -820  -820 -820 
 
Bibehållen kvalité 2003 2004 2005 
Förslagen är uppsatta i ledningsgruppens prioritetsordning. 
Utbildning/handledning   -520 -520 -520 
Investeringar   -125 -125 -125  
 
Ökad kvalité  2003 2004 2005 
Föreningsbidrag  -400 -400 -400  
Budget- och konsumentrådgivare  -420 -420 -420 
Socialnämndens reserver  -740 -740 -740 
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Övrigt 2003 2004 2005 
Drogsamordnare ”Karlskrona samlas 
mot droger”     -100  
 
Summa tilläggsförslag -4.000 -3.900 -3.900 
 
Summa tilläggsförslag socialbidrag   - 2.642   626        3.626 
 
Utökning av investeringsbudget                  -125 -125 -125  
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson och den borgliga gruppen yrkar följande:    
att anta nedanstående förslag till budget för individ och familjeomsorg 
 och för socialbidrag för 2003 samt plan för 2004 och 2005 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett organisationsförslag där en 
 arbetsgaranti kan införas, samt 
att under 2003 konkurrensutsätta delar inom socialnämndens 
 verksamhetsområden  
    
Budget 2003  
Kostnad för individ och familjeomsorg:  74.318 tkr  år 2003 
Kostnad för socialbidrag:   36.613 tkr  år 2003 
Kostnad för arbetsgaranti:   5.000 tkr 
 
 
Kommunbidrag          2003 2004 2005 
 
Individ och familjeomsorg  74.318 tkr 74.318 tkr 74.318 tkr 
Socialbidrag   36.613 tkr 36.613 tkr 36.613 tkr 
Arbetsgaranti   5 000 tkr 
 

 
Prioriterade områden, till en kostnad av 2.500 tkr. 
1. Ungas missbruk   600 tkr 
2. HVB  Vuxna    1 000 tkr 
3. Investeringar   125 tkr 
4. Utbildning/handledning  500 tkr 
5. Minskad sjukfrånvaro    275 tkr 
 
Samt avslag på 
1. Budget och konsumentrådgivare 
2. Drogsamordnare till ” Karlskrona samlas mot droger” 
3. Föreningsbidrag 
4. Socialnämndens reserv 

Bilaga 28 
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Ordföranden Peter Johansson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Per-Axel Persson yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid 
Hermansson yrkande och fann förvaltningens förslag antaget 
 
Votering  
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermanssons yrkande röstar nej.” 
Vid votering avgavs 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
 
Ja röstade: Rolf Karlsson, Birgit Andersson, Ronny Svedklint, Bengt-
Olof Karlsson, Per-Axel Persson samt Peter Johansson 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Andreas Reinholdsson, 
Inger Dahlgren samt Ann-Marie Branje. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för 2003 samt plan för 2004 
 och 2005. 
 
att hemställa hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag i enlighet med 
 förvaltningens förslag. 
______________ 
 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson, Birgitta Ståhl, Ann-Marie Branje, Inger Dahlgren samt 
Andreas Reinholdson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 98 
Yttrande över motion om ”Stöd till föräldrar med utländsk bakgrund”. 
 
Christina Pettersson redovisade upprättat förslag till yttrande daterat 2002-08-07. 
 
Förslag till yttrande  
Huvudfrågan är viktig och väl känd bland personalen inom socialtjänsten. Familjer 
med utländsk bakgrund behöver stöd i sin föräldraroll, och en större förståelse för 
det nya samhälle som de har kommit till. Det handlar om en långsiktig process för 
många eftersom det kan handla om att omvärdera sina egna grundläggande värde-
ringar och få in dem i ett nytt sammanhang och miljö. För att kunna ge föräldrar 
det stöd som behövs i sin föräldraroll, förståelse och kunskap om det nya landet, är 
det inte tillräckligt med några timmars rådgivningsverksamhet per vecka. Min 
erfarenhet är att man inte går till någon mottagning för att tala om sina problem 
med personer som man inte har någon relation till. För att tillgodose behovet, be-
höver de verksamheter som redan idag är naturliga mötesplatser, t.ex. inom för-
skoleverksamheten och flyktingintroduktionens samhällsinformation, förstärkas 
ytterligare. Inom dessa verksamheter kan mindre samtalsgrupper bildas och 
externa resurspersoner kan kopplas till verksamheten. 
    
Redan idag pågår samtal och diskussion kring dessa frågor inom flyktingintroduk-
tionens utökade samhällintroduktion. Det är dock inte tillräckligt. 
Frågan har diskuterats inom en arbetsgrupp som har arbetsnamnet ”Sunna 
arbetsgrupp”. Arbetsgruppen består av representanter från Sunnadalskolan, 
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kultur-
förvaltningen. Som ett resultat av detta har Sunnadalskolan , FIA socialförvalt-
ningen och Rädda Barnen påbörjat ett samarbete för att försöka hitta former för att 
ge föräldrar med utländsk bakgrund ökad insikt om det svenska samhällets värde-
ringar, normer och att vara förälder i ett nytt land. Planering finns för att under 
hösten starta med ett s.k. dialogforum. Dialog  kring olika teman  som anknyter till 
fostran och föräldrarollen. 
 
Med anledning av det arbete som redan har påbörjats anser Socialförvaltningen att 
detta samarbete ska få fortsätta och avvakta resultat av det pågående arbetet. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att  bifalla motionens huvudfråga om insatser för stöd till föräldrar med utländsk   
 bakgrund 
 
att motionen härmed är besvarad 
______________ 
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§ 99 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Nättraby Vägkrog, 
Nättraby. 
 
 
ÄRENDET 
Nättraby Vägkrog AB genom Sead Maglajlic och Aladin Radetinac har hos 
Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen 
(1994:1738) om att servera starköl vin och spritdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.       
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget i en nybyggd fastighet vid Konsum/Ok i Nättraby. 
Serveringsstället är nyritat för att vara funktionellt och fylla uppställda krav på kök 
m m. 
Inne på restaurangen ryms 40 gäster och på uteserveringen ungefär 20. 
Ingen verksamhet har tidigare bedrivits i lokalen. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Restaurangen skall servera dagens rätt mellan kl 11.00 – 15.00 och under kvällen 
skall a´la carte meny finnas med såväl kött- som fiskrätter. 
Inga spel eller dylikt skall förekomma. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Polis- och skattemyndigheten har tillstyrkt ansökan. Det finns inga anmärkningar 
mot de sökanden. 
Erforderlig branschvana är dokumenterad. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Skatteförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Räddningskåren har godkänt lokalen för 45 platser. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda. 
 
 
Socialnämndens beslut 
att  servering till allmänheten får ske av starköl, vin och spritdrycker alla dagar    
        året runt mellan kl 11.00 – 01.00 i angiven serveringslokal inkl uteservering. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2002 

 
§ 100 Information om familjerådgivningen sid  4 
§ 101 Information om projektet ”Support Employment” sid  5 
§ 102 Mottagna flyktingar 2002-07-31 sid  6 
§ 103 Utskänkningskontroller under 1:a kvartalet 2002 sid  7 
§ 104 Information angående Blekingealliansen sid  8 
§ 105 Redovisningsärende  sid  9 
§ 106 Meddelande  sid  10 
§ 107-108 Delegation  sid  10 
§ 109 Öppna frågor  sid  11 
§ 110 Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 2002-08-31 sid  12 
§ 111 Fördelning av socialnämndens reserv samt förslag till ombudgetering sid 13 
§ 112 Angående förlängning av projekt Compassen sid  14 
§ 113 Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare sid  16 
§ 114 Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för  
 Karlskrona kommun  sid 18 
§ 115 Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget 
 Blekinge  sid 19 
§ 116 Serveringstillstånd  sid 21 
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Plats och tid: Tegelhuset, Palanderska gården  kl. 13.00—16.50 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Rolf  Karlsson (s)  
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) gick kl. 16.10 §§ 100-113 
  Camilla Persson (v) kom kl. 15.00 §§ 109-116 
  Andreas Reinholdson (kd) kom kl.13.15 §§ 101-116 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Ann-Marie Branje (m) §100 samt §§ 114-116 
  Per-Axel Persson (v) §§ 100-108 
     
Övriga närvarande ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) kom kl. 13.05 § 101--116 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christina Pettersson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Jessica Northfell, socialsekreterare 
  Eva Berg, socialsekreterare 
  Malin Jonasson, ekonom, kom kl. 15.00 §§ 109-113 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Birgitta Ståhl 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Birgitta Ståhl  Paragraf: 100–116 
    §§ 100-108 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 100 
Information om familjerådgivningen 
 
Eva-Lisa Hoffman, Ingrid Swärd samt Sören Persson informerade om 
familjerådgivningen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 101 
Information om projektet ”Support Employment” 
 
Leif Ottosson, Jusuf Nepola samt Hans-Göran Rasmusson informerade om 
projektet. 
Syftet med projektet är stödja invandrare som har svårigheter att få ett fast 
lönearbete på arbetsmarknaden. Hela familjens arbetsmarknadssituation skall 
stödjas. 
Målet är att 40-65 invandrare/år i Blekinge skall få möjlighet till arbete, 
yrkesutbildningen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 102 
Mottagna flyktingar 2002 07 31 
 
T o m 02 07 31 har 47 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
   

Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken  1  1 
Pantarholmen 4 2 1 7 
Trossö  2   2 
Kungsmarken 9 4 3 16 
Lyckeby  5 1 2 8 
Rödeby   
Marieberg  4  4 
Backabo   
Gullberna     
Ramdala 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Summa  29 7 11 47 
    
T o m 02 06 30 har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
  Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak  16 13 29 
Azerbajdzjan   
Jugoslavien 3 1 4 
Albanien     
Iran 
Bosnien Hercegovina 4   2 6 
Ukraina      
Libanon     
Afghanistan     
Jordanien       
Liberia 
Statslös/Palestina 1  1 
Vitryssland 2 2 4 
Ryssland  2                    1 3___ 
Summa  29 19 47 

 
 
Informationen tog till protokollet. 
______________ 
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§ 103 
Utskänkningskontroller under 1:a kvartalet 2002. 
 
Under 1:a  kvartalet har utskänkningskontroller gjorts  på följande restauranger: 
Bio, Bar o Matsalar, Kings Crown, O´Learys, Restaurang PM, Piraten, The Old 
Cave samt Valvet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 104 
Information angående Blekinge alliansen 
 
Christina Pettersson informerade om samarbetet med Blekinge alliansen för att 
förbättra introduktionen för flyktingar. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 105 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 29 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 106 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 30 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Beslut 2002-08-01 758-02 E 
Dom 2002-07-25 519-02 
-”- -”- 617-02  
-”- 2002-08-16 180-02 
-”- -”- 518-02 
-”- -”- 523-02 
-”- 2002-08-21 534-02 
-”- -”- 634-02 
-”- 2002-08-22 779-02 
-”- -”- 823-02 E 
-”- 2002-08-27 758-02 
-”- 2002-08-29 586-02 
-”- -”- 683-02  
-”- -”- 684-02 
-”- -”- 685-02 
Dom -”- 729-02  
 
Länsrätten i Kalmar län 
Dom 2002-07-18 738-02 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2002-08-16 2289-2002 

 
 
§ 107 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Ej inleda utredning enl. 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
b) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
e) Tillståndsbevis om tillstånd enl. 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 

servering av alkoholdrycker 
______________ 
 
 
§ 108 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-08-26 samt 2002-09-09 
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§  109 
Öppna frågor 
 
Ronny Svedklint (s) ställde frågar hur det fungerar med kontroller angående 
folkölsförsäljning av butiker till minderåriga. 
 
Göran Mattsson svarade 
______________ 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan hur vi åtgärdat misstänkt droganvändning inne 
på restaurang. 
 
Göran Mattsson svarade 
______________ 
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§ 110 
Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 2002-08-31. 
 
Delårsbokslutet för socialförvaltningen visar ett negativt resultat på –2 998,8 tkr 
inklusive verksamheten introduktion. 
Socialförvaltningens prognos för 2002 beräknas till ett underskott på –4 800 tkr 
exkluderat introduktion, varav –3 300 tkr avser socialbidrag och –1 500 avser 
individ- och familjeomsorg, 
Prognosen för introduktion beräknas till –900 tkr. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden + 83,9 
Socialnämndens reserv + 967 
Föreningsbidrag ± 0 
Familjerådgivning ± 0 
Personal, lokaler och allm. omk + 1 102,2 
Kontaktpersoner + 250,4 
Familjehem + 222,9 
HVB-hem barn och ungdom + 908,6 
Ungbo + 87,1 
Roslunden + 128,0 
HVB-hem vuxna - 3 053,6 
Karlskrona behandlingshem + 152,1 
Summa IOF + 852,5 
Socialbidrag - 2 559,3 
Introduktionen -  602,7 
Ankomstregistrerat - 689,4 
Nettoresultet - 2998,9 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning 
______________  
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§ 111 
Fördelning av socialnämndens reserv samt förslag till ombudgetering. 
 
Malin Jonasson redovisade förvaltningens förslag på fördelning av social-
nämndens reserv. 
 
Socialnämndens 1 % reserv 
Budgetvärde 2002-01-01 714 500 kronor 
Reserv - 105 000 kronor 
FIA, vht personal, lokaler & allmänna omk - 147 000 kronor 
FUS, vht personal, lokaler & allmänna omk - 120 000 kronor 
ADS, vht HVB externt - 342 500 kronor 
Kvar efter fördelning 0 kronor 
 
Socialnämndens reserv ”Roslunden” 
Budgetvärde 2002-01-01 450 000 kronor 
FUS, vht Roslunden - 225 000 kronor 
FUS, vht personal, lokaler & allmänna omk - 225 000 kronor 
Kvar efter fördelning 0 kronor 
 
Socialnämndens reserv ”Psykboende för funktionshindrade missbrukare” 
Budgetvärde 2002-01-01 796 000 kronor 
Förslag till fördelning ADS, vht HVB för vuxna - 796 000 kronor 
Kvar efter fördelning 0 kronor 
 
Ombudgetering Utfall 2002-08-31 Ombudgetering 
FUS, vht kontaktpersoner 250 400 kronor - 150 000 kronor  
FUS, vht familjehem 222 900 kronor - 100 000 kronor 
FUS, vht HVB för barn o ungdom 908 600 kronor - 1 000 000 kronor 
ADS, vht HVB för vuxna - 3 053 600 kronor 1 250 000 kronor 
 
Totalt kommer 2 388 500 kronor att fördelas om till ADS, vht HVB vuxna, för att 
täcka delar av verksamhetens prognostiserade underskott vid årets slut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
Att anta ovanstående förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
 ombudgetering. 
______________ 
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§ 112 
Angående förlängning av projekt Compassen 
 
Tore Svensson redovisade ärendet 
I maj 2001 beslutade Svenska ESF rådet att bifalla socialförvaltningens projekt-
ansökan om projektmedel för ett år (50% av kostnaden d.v.s. 1 695 000 kronor) 
till projekt för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. Projektet vänder 
sig till 15 ungdomar i ålder 18-25 år som inte nås av samhällets vanliga insatser i 
form av utbildning eller arbetsmarkandsåtgärder till följd av till exempel sociala 
problem, psykisk ohälsa, dålig utbildningsbakgrund, dåliga språkkunskaper och 
bristande självförtroende.  
Enligt projektansökan från 2001 skall projektet för ungdomar vara en flexibel 
kombination av utbildning, vägledning, rehabilitering och socialt stöd. Efter 
projektet skall deltagarna kunna fortsätta med i utbildning, arbetsmarknadsåtgärd 
eller med arbete. Den bärande tanken är att projektet skall planeras utifrån del-
tagarnas individuella förutsättningar och behov av rehabilitering och stöd. 
 
Projektet skall vara metodskapande för samverkan mellan olika myndigheter. Till 
projektet har knutits en referensgrupp som består av representanter för socialför-
valtningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Vägvisaren samt vuxenutbild-
ningen. 
Projektet, som fick namnet ”Compassen”, beviljades ursprungligen projektbidrag 
från ESF-rådet under ett år till och med 2002 07 31. Socialnämnden i Karlskrona 
beslutade i april 2002 att Compassen skall fortsätta under perioden 2002 08 01 – 
2002 12 31 samt att hemställa hos ESF- rådet att beviljade medel som ej tagits i 
anspråk under projektets första år skall kunna användas under resterande del av 
2002. Socialnämnden uppdrog vidare åt socialförvaltningen i Karlskrona att 
lämna förslag om fortsättning av projektet under 2003. 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka om stöd från 
ESF-kontoret till fortsättning av projektet ”Compassen” för år 2003. 
 
I ansökan beräknas kostnaderna för projektet under 2003 inklusive socialbidrag 
till deltagarna till 3 003 000 kronor. 
 
Socialbidrag till deltagarna under projekttiden beräknas till 1 170 000 kronor. 
 
Stöd från ESF begärs till hälften av den totala projektkostnaden, det vill säga  
1 501 500 kronor.  
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Ingrid Hermansson (c), Camilla Persson (v) samt Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag till socialnämnden 
 
att hos ESF-rådet ansöka om stöd till projektet Compassen under 2003 med 50 % 
 av den totala projektkostnaden, 1 501 500 kronor 
 
att  från verksamhet socialbidrag (verksamhet 750) avsätta 125 500 kronor till 
 projektet under förutsättning av att stöd från ESF-rådet beviljas enligt an-
 sökan från socialnämnden. 
______________ 
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§ 113 
Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare 
 
Tore Svensson redovisade ärendet. 
Målsättningen med projektet är att introducera lågutbildade flyktingar och 
invandrare på arbetsmarknaden genom att språkundervisningen förläggs till 
arbetsplatser i bristyrken. Projektet kommer att ge deltagarna kunskaper i svenska 
språket och yrkeskunskaper i bristyrken.  
 
Projektet kommer att bidra till att ge deltagarna ökad kunskap om svensk kultur. 
Projektet kommer också att bidra till ökad kunskap om invandrarnas kulturer på de 
arbetsplatser som blir aktuella i projektet. 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att ansöka om stöd från 
ESF-kontoret till projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare. 
 
I ansökan beräknas kostnaderna för projektet under 2003 inklusive socialbidrag till 
deltagarna till 3 133 000 kronor. 
Socialbidrag till deltagarna under projekttiden beräknas till 1 170 000 kronor. 
 
Stöd från ESF begärs till hälften av den totala projektkostnaden, det vill säga  
1 566 500 kronor.  
Skillnaden mellan den totala kostnaden efter bidrag från ESF och deltagarnas 
socialbidrag blir 396 500.  
 
Projektet för lågutbildade flyktingar och invandrare är ett samarbetsprojekt i första 
hand mellan uppdragsutbildningen och socialförvaltningen. Uppdragsutbildningen 
kommer att bidra med resurser för ledning och administration. Sammanlagt är 
avsatt personalresurser motsvarande 0,55 tjänst för ledning och administration i 
projektbudgeten, vilket motsvarar en kostnad på 231 000 kronor under ett år. 
Hälften av kostnaden för ledning och administration utgörs av befintliga 
personalkostnader, det vill säga 115 500 kronor. 
 
Projektet måste tillföras 281 000 från verksamhet Introduktion. 
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Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m) samt Camilla Persson (v) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att  hos ESF-rådet ansöka om stöd till projekt för lågutbildade flyktingar och 
 invandrare under tiden 2002 12 01 – 2004 01 31 med 50 % av den totala 
 projektkostnaden, 1 566 500 kronor 
 
att  från verksamhet Introduktion (verksamhet 758) avsätta 281 000 kronor till 
 projektet under förutsättning av att stöd från ESF-rådet beviljas. 
______________ 
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§ 114 
Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för 
Karlskrona kommun. 
 
Göran Mattsson redovisade upprättat förslag till yttrande över förslag till reviderat 
Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun daterad 2002-09-03. 
 
BAKGRUND: 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat program. 
 
Framtaget programförslag är resultatet av ett arbete där socialförvaltningen har 
varit representerad via planeringssekreteraren, som har förvaltningens uppdrag att 
bevaka handikappolitiska frågor. 
Handikappsekreteraren har även besökt socialnämnden i sin helhet och informerat 
om sitt arbete inkl att lämna förslag till nytt program. 
 
Det nu aktuella förslaget bygger på redan befintligt program. Det är vidare baserat 
på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet. 
 
Förslaget är välskrivet och pedagogiskt upplagt.  
 
BEREDNING: 
Som framgår av ovan har såväl socialförvaltningen som socialnämnden varit 
involverad i framtagandet av det nya programmet. De synpunkter som framförts 
underhand har beaktats. 
Socialnämnden skall enligt förslaget ansvara för att medel ställs till förfogande för 
att inom sitt ansvarsområde möjliggöra nödvändiga insatser så att programmets 
mål kan uppnås. 
Nämnden skall årligen i samband med bokslutsarbetet och i verksamhetsberättels-
en redovisa hur målen har uppfyllts. 
 
Handikappsekreteraren skall årligen vid ett tillfälle tillsammans med handikapp-
organisationer m.m. ge information om olika funktionshinder. 
 
Socialnämnden ser med tillfredsställelse att initiativ tas till utbildning av politiker 
och berörda tjänstemän i att skriva lättläst och att detta omfattar såväl enkla blan-
ketter till informationsmaterial m.m. Detta är viktigt för socialnämndens klienter 
och arbetet har redan påbörjats inom förvaltningen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  tillstyrka förslaget till handikappolitiskt program i sin helhet. 
______________ 
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§ 115 
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge. 
 
Göran Mattsson redovisade upprättat förslag till yttrande över remiss angående 
Forskningsstrategi för Landstinget Blekinge daterad 2002-08-21. 
 
Landstinget Blekinge har låtit utreda ny Forskningsstrategi för landstinget. 
Landstingsstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna utredningen för 
yttrande.  
Yttrande från Äldre-, Social- och Handikappnämnden skall vara inlämnat till 
Kommunledningsförvaltningen senast 2002-09-17 
 
Bakgrund  
Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2001 att utreda all landstingets forsknings-
verksamhet i syfte att skapa en tydlig, strategisk och framåtsyftande handlingsplan 
för landstingets forskningspolitik. Detta mot bakgrund av centrala och regionala 
förändringar. I de nationella handlingsplanerna för hälso- och sjukvård respektive 
äldrepolitiken föreslås satsningar för att stärka och stimulera till forskning och 
utveckling. 
 
Sammanfattning. 
Undertecknande handläggare vid berörda förvaltningar har träffats och utarbetat 
ett gemensamt förslag till yttrande från Karlskrona kommun. 
 
Kommunen föreslås biträda landstingets förslag under förutsättning att 
• Kommunen ges ett inflytande på politisk nivå, 
• En kraftfull kompetens på sociala frågor rekryteras, 
• Företrädare för länets kommuner ingår i berörda referensgrupper och nätverk, 
• Kraven ej ökar på ekonomisk ersättning samt 
• Reella möjligheter till inflytande. 
 
Förvaltningen förslag till beslut: 
 
att  godkänna upprättat förslag till yttrande. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag till att FoU-enheten skall gå upp till CKF. 
 
Birgitta Ståhl (m) samt Camilla Persson (v) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons 
yrkande. 
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Ordföranden Peter Johansson (s) samt Rolf Karlsson (s) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid Hermanssons 
avslagsyrkande och fann Ingrid Hermanssons avslagsyrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermanssons avslagsyrkande röstar nej”. Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 
nej-röster. 
 
Ja-röstade: Walla Carlsson (s), Rolf Karlsson (s), Birgit Andersson (s), Ronny 
Svedklint (s) samt Peter Johansson (s). 
 
Nej-röstade: Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), Camilla Persson (v), 
Andreas Reinholdson (kd), Inger Dahlgren (fp) samt Ann-Marie Branje (m). 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att avslå upprättat förslag till yttrande, samt 
 
att uttala som sin mening att Blekinge FoU-enhet ej skall ingå i kommande 
 Centrum för klinisk forskning. 
______________   
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§ 116 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 28 oktober 2002 

 
§ 117 Beslutsärenden  sid  4 
§ 118 Redovisningsärende  sid  5 
§ 119 Redovisning angående en jämförelse av personal nyckeltal mellan 
 åren 2001 och 2002 vad avser första och andra tertialet. sid  6 
§ 120 Mottagna flyktingar  sid  7 
§ 121 Information angående samarbetssamtal sid  8 
§ 122 Information från Tore Svensson angående sökta medel från ESF-rådet sid  9 
§ 123 Meddelande  sid  10 
§ 124-125 Delegation  sid  10 
§ 126 Öppna frågor  sid  11 
§ 127 Budgetuppföljning per den 2002-09-30 sid  12 
§ 128 Serveringstillstånd  sid  13 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—15.20 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) kom kl 13.10 §119 
  Eva Abramsson (m)  
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson 
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.10 §117-118 
  Per-Axel Persson (v)   
  
Övriga närvarande ersättare Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) kom kl. 13.10 § 119 
 tjänstemän Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Cajsa Zettergren, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, socialsekreterare 
  Jonas Lind, socialsekreterare 
  Hanna Gunnergård, praktikant   
  Malin Jonasson, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Abramsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 117–128 
    §§ 126-128 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 117 
Beslutsärenden 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 31 
     Ärende: 01-03 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
 
 
 
 



  28 oktober 2002 5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 118 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 32 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 119 
Redovisning angående en jämförelse av personal nyckeltalen mellan åren 
2001 och 2002 vad avser första och andra tertialet. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade personal nycketalen.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 120 
Mottagna flyktingar 
 
Inget ärende att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 121 
Information angående samarbetssamtal  
 
Bo Stenkilsson informerade hur familjerätten utför sina samarbetssamtal. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 122 
Information från Tore Svensson angående sökta medel från ESF-rådet. 
 
Tore Svensson meddelar att ansökningarna till ESF-rådet angående fortsättning av 
projekt Compassen samt Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare har 
beviljats. 
 
Informationen togs till protokollet 
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§ 123 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 33 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Socialtjänsten insatser för våldsutsatta kvinnor i Blekinge län 
 
Utvärdering av missbruks- och ungdomsprojekt som erhållit bidrag från 
Länsstyrelsen i Blekinge län under åren 1994-2001. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-09-05 660-02 
-”- 2002-09-11 678-02  
-”- -”- 784-02 
-”- -”- 788-02 
-”- 2002-09-17 884-02 
-”- 2002-09-18 686-02 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2002-09-02 2346-2002 
 
 
 
§ 124 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
d) Yttrande gällande detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona 

kommun, Blekinge län 
______________ 
 
 
§ 125 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-10-14  
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§  126 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågar angående en tidningsartikel angående att 
arbetslösa lärare erbjöds att bli jordgubbsplockare.  
Vad menar högskoleverket med kritiken? 
 
Tore Svensson svarade 
______________ 
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§ 127 
Budgetuppföljning per den 2002-09-30. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen per den 2002-09-30. 
Som visar på att socialnämnden ligger totalt på ett underskott med –3 869,9 tkr. 
 
att anta budgetuppföljning för september månad 2002. 
______________  
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§ 128 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 25 november 2002 
 

§ 129 Information angående Blekingealliansen  sid  3 
§ 130 Beslutsärenden  sid  4 
§ 131 Redovisningsärende  sid  5 
§ 132 Redovisning angående arbetsmiljöenkäten Nätverk IFO. sid  6 
§ 133 Blekingeungdomars/Karlskrona ungdomars levnadsvillkor sid  7 
§ 134 Redovisning av hushåll som är aktuell vid socialförvaltningen och 
 som saknar egen bostad  sid  8 
§ 135 Mottagna flyktingar  sid  9 
§ 136 Meddelande  sid  11 
§ 137-138 Delegation  sid  11 
§ 139 Öppna frågor  sid  12 
§ 140 Budgetuppföljning per den 2002-10-31 sid  13 
§ 141 Angående antal arbetstagare per arbetsledare sid 14 
§ 142 Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider sid 15 
§ 143 Tjänstepensionsförsäkring för arvodesanställd personal på Ros-hemmen sid 16 
§ 144 Begäran hos fastighetsförvaltare om att förhyra alternativt inköpa en  
 enfamiljsfastighet  sid 17 
§ 145 Ang nya drogpolitiska strategier och handlingsplan inkl riktlinjer för  
 alkoholservering och folkölsförsäljning sid 18 
§ 146 Serveringstillstånd  sid  19 
§ 147 Ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen för att motverka våld mot  
 kvinnor  sid 20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.45 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m) kom kl 13.25 § 130-147 
  Eva Abramsson (m)  
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Inger Dahlgren (fp) 
 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson 
  Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.25 §129 
  Per-Axel Persson (v)   
  
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c)  
tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef   
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Malin Jonasson, ekonom 
  Per Westerholm, socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, socialsekreterare 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare 
  Siw Ottosson, socialsekreterare 
  Björn Jönsson, socialsekreterare 
  Börje Svensson, socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Andreas Sjöstrand, socionomkandidat 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Andreas Reinholdson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson  Paragraf: 129–147 
    §§ 129-138 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 129 
Information angående Blekingealliansen 
 
Christel Norrud informerade om projektet Blekingealliansen. 
Blekinge alliansen är projekt där man samarbetar mellan Blekinges kommuner för 
att förbättra introduktionen för flyktingar och andra invandrare. 
Andra samverkanspartner är Arbetsförmedlingen, Integrationsverket, Migrations-
verket, Skolverket samt Svenska kommunförbundet. 
 
Informationen togs till protokollet  
______________ 
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§ 130 
Beslutsärenden 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 34 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 131 
Redovisningsärende 
2ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 35 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 132 
Redovisning angående arbetsmiljöenkät Nätverk IFO 
 
Eva-Britt Norrman redovisade arbetsmiljöenkäten.  
Under februari månad 2002 besvarade personalen inom socialförvaltningen, 
Nätverk IFO:s arbetsmiljöenkät. Svarsfrekvensen för Karlskronas vidtillkommande 
var i år lägre än vid tidigare mätning år 2000. Vid förra mättillfället avsattes 
särskild tid för ifyllandet av enkäten, så har inte gjort vid årets undersökning. 
Årets resultat visar, inom samtliga huvudområden, på högre värden jämfört med 
mätningen 2000. Medelvärdena för områdena det sociala klimatet, din delaktighet 
och din arbetssituation är så höga att det kan sägas råda en god arbetsmiljö inom 
förvaltningen. Däremot visar området organisationen på ett mindre positivt 
resultat. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 133 
Blekingungdomars/Karlskrona ungdomars levnadsvillkor 
 
Lennart Nilsson redovisade undersökning av Blekingungdomars/Karlskrona 
ungdomars levnadsvillkor inom områdena: 
 
• Hälsa • Våld, skadegörelse och stöld 
• Kost motion och fritid • Tobaksvanor 
• Sex och samlevnad • Alkohol 
• Skolan • Narkotika 
 
Enkät hade skickat ut till 1406 elever på gymnasieskolor samt årskurs 9. 
420 elever har svarat. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 134 
Redovisning av hushåll som är aktuella vid socialförvaltningen och som 
saknar egen bostad. 
 
Tore Svensson samt Sören Trolle redovisade ärendet. 
Sektionen Försörjning, introduktion och arbete (FIA) och Alkohol- och 
drogsektionen (ADS) kartlade i oktober hushåll som har kontakt med sektionerna 
och som saknar egen bostad. FIA redovisade 66 bostadslösa hushåll, ADS 40 
personer som saknar bostad. Av de hushåll/personer som redovisats i kartläggning-
arna är 28 gemensamma, vilket innebär att sammanlagt 78 bostadslösa hushåll/per-
soner har redovisats vid de två sektionerna. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 135 
Mottagna flyktingar 
 
Mottagna flyktingar 2002 09 
 
T o m 02 09 30 har 68 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 4 2 1 7 
Trossö  6   6 
Kungsmarken 11 4 5 20 
Lyckeby  8 3 2 13 
Marieberg 5 2 1 8 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Rödeby  3 1  4 
Summa  42 12 14 68 
    
 
Mottagna flyktingar 2002 09 
 
T o m 02 09 30 har 68 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak 18 16 34 
Jugoslavien 8 5 13 
Iran 1 1 2 
Bosnien Hercegovina 7   2 9 
Statslös/Palestina 1 0   1 
Vitryssland 2 2 4 
Ryssland 2                                        1 3 
Kosovo 2  2___ 
Summa 41 27 68 
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Mottagna flyktingar 2002 10 
 
T o m 02 10 31 har 85 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 Vuxna 0-18 år Totalt 
Irak 21 24 45 
Jugoslavien 10 9 19 
Iran 1 1 2 
Bosnien Hercegovina 7   2 9 
Statslös/Palestina 1 0   1 
Vitryssland 2 2 4 
Ryssland 2                             1 3 
Kosovo 2  2____ 
Summa 46 39 85 

 
       
Mottagna flyktingar 2002 10 
 
T o m 02 10 31 har 85 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun, varav 3 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
  Vuxna 7-18 år 0-6 år  Totalt 
Galgamarken 1   1 
Pantarholmen 4 2 1 7 
Trossö  6   6 
Kungsmarken 12 6 7 25 
Lyckeby  9 3 2 14 
Marieberg 6 3 4 13 
Jämjö  2  3 5   
Holmsjö  2  2 4 
Rödeby  5 1 4 10 
Summa  47 15 23 85 
    
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 136 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 36 
 
§ 79 
Tekniska nämnden 
Sammanträdesplan 2003 för tekniska nämnden 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsynsrapport 2002-10-02 702-3895-02 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-10-07 563-02 
-”- -”- 615-02  
-”- -”- 661-02 
-”- -”- 677-02 
-”- -”- 696-02 
-”- -”- 728-02 
-”- -- 764-02 
-”- -”- 789-02 
Beslut 2002-10-15 987-02 E 
 
Länsrätten i Västerbottens län 
Dom 2002-10-22 1467-02 

 
§ 137 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Beslut om förlängning av utredningstiden jml kap 11 § 2 socialtjänstlagen 
d) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
e) Bevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering av 

alkoholdrycker 
f) Tillfälligt bevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 

servering av alkoholdrycker 
______________ 
 
§ 138 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
allmänna utskottets protokoll 2002-11-11. 
______________ 
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§  139 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågar angående en tidningsartikel angående att 
högskoleverket kritiserar Karlskrona.  
 
 
Tore Svensson svarar på frågan vid socialnämndens sammanträde den 16 
december 2002. 
______________ 
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§ 140 
Budgetuppföljning per den 2002-10-31. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljning oktober 2002. 
Utfallet för socialförvaltningen till och med oktober visar ett negativt resultat på 
–2 680 tkr exklusive verksamheten introduktion. Prognosen för 2002 beräknas till 
ett underskott på –3 500 tkr, varav –2 500 tkr avser socialbidrag. 
Utfallet för verksamheten introduktion visar –703 tkr för perioden. Prognosen för 
introduktion beräknas till –900 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att anta budgetuppföljningen per den 30 oktober 2002.  
______________  
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§ 141 
Angående antal arbetstagare per arbetsledare 
 
En diskussion som förs inom Karlskrona kommun är att arbetsledare inte skall ha 
ett arbetsledaransvar för mer än ca 25 arbetstagare. Skälet till detta är, att 
arbetsledaren skall ges rimliga möjligheter att genomföra bl a medarbetar- och 
lönesamtal, rehabiliteringsutredningar, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
arbetsplatsträffar samt vara slynlig i det dagliga arbetet. 
 
Inom socialförvaltningen varierar antalet tillsvidareanställda arbetstagare per 
arbetsledare mellan en till tretton arbetstagare. Finns vikarier inne i verksamheten, 
ökar arbetsledarens ansvar i motsvarande omfattning. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
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§ 142 
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider 
 
Kommunfullmäktige beslöt, § 127 2001-08-30, bl a 
1. att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast 
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad syssel-
sättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen, 
2. att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara 
att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år. 
3. att timanställda endast anlitas i undantagsfall och vid akuta rekryteringslägen, 
4. att delegationen för anställningen av timanställd (exklusive semestervikarier) 
skall endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller högst 
två namngivna personer på förvaltningen, 
5. att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001, 
6. att socialförvaltningen föreslås genomföra åtgärderna senast inom ett år 
 
En inventering har gjorts i förvaltningen beträffande önskad sysselsättningsgrad. 
Samtlig personal inom förvaltningen är nöjda med den sysselsättningsgrad som de 
har. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att datum för genomförande av önskad sysselsättningsgrad till 2002-10-01. 
 
att frågan om att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år, hänskjuts till 
 dess att berörda fackföreningar tecknat avtal härom. Skulle sådant avtal 
 tecknas, skall frågan på nytt tas upp i socialnämnden. 
 
att delegation för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) endast 
 tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller högst två 
 namngivna personer i förvaltningen. 
______________ 
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§ 143 
Tjänstepensionsförsäkring för arvodesanställd personal på ROS-hemmen. 
 
I dagsläget drivs två st. Ros-hem i socialförvaltningens regi. En person på resp. 
Ros-hem är kontrakterad. Ros-hemmen arvoderas med motsvarande social-
sekreterarlön. Eftersom ersättningen är arvoderad utgår inte någon tjänstepension. 
För att kunna behålla den kompetenta personal som finns i Ros-hemmen och ge 
dem samma förmåner som övrig personal föreslås att en separat tjänstepensions-
försäkring tecknas. 
 
Kostnad för månadspremie motsvarar 736 kronor resp. 724 kronor. Totalt 1460 
kronor/månad. Därtill kommer en löneskatt på 24,26 %. 
Tjänstepensionsförsäkringen kan tecknas from 020101. 
 
Enligt avtal med Ros-hemmen skall arvodet omräknas varje år med beaktande av 
föregående års löneutveckling för socialsekreterare, vilket gör att månadspremien 
kommer att förändras under åren som följer. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att en separat tjänstepensionsförsäkring tecknas, fr o m 020101, för de personer 
 som är kontrakterade och är arvodesavlönade på Ros-hemmen. 
______________ 
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§ 144 
Begäran hos fastighetsförvaltare om att förhyra alternativt inköpa en 
enfamiljsfastighet. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse. 
 
Allmänna utskottets förslag  
1. att få möjlighet att hyra en enfamiljsvilla. 
2. att om det inte finns en ledig enfamiljsvilla tillgänglig i kommunens 
 nuvarande husbestånd, ge fastighetsförvaltaren ett uppdrag att inköpa en 
 enfamiljsvilla. 
 
Yrkande 
Ordföranden Peter Johansson (s) samt Per-Axel Persson (v) yrkar bifall till 
allmänna utskottets förslag. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till 1:a att-satsen samt avslag till 2:a att-satsen. 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om 1:a att-satsen: att få möjlighet 
att hyra en enfamiljsvilla 
 
Ordförande ställer därefter proposition på allmänna utskottets förslag att-sats 2 
mot Ingrid Hermanssons avslags yrkande fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
att  få möjlighet att hyra en enfamiljsvilla. 
 
att  om det inte finns en ledig enfamiljsvilla tillgänglig i kommunens nuvarande 
 husbestånd, ge fastighetsförvaltaren ett uppdrag att inköpa en enfamiljsvilla. 
______________ 
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§ 145 
Ang nya drogpolitiska strategier och handlingsplan inkl riktlinjer för 
alkoholservering och folkölsförsäljning. 
 
Ärendet kompletterat med sändlista samt att remissvaren skall vara inkomna  
senast den 28 februari 2003.  
 
Nuvarande program och riktlinjer upphör att gälla och nya skall antagas.  
Socialförvaltningen har fått socialnämndens uppdrag att lämna förslag till nya 
sådana. Underlag till strategier, handlingsplan och riktlinjer har bl a inhämtats 
efter fortlöpande diskussioner med företrädare för olika intresseområden som t ex 
andra förvaltningar/myndigheter, ideella organisationer och restaurangbranschen. 
 
Drogproblemen ökar i samhället. Det är mycket angeläget att alla deltar i kampen 
mot drogerna. Nu framtagna förslag till strategier och handlingsplan utgör ett 
underlag för diskussioner innan det slutligt antas av fullmäktige våren 2003. 
 
Samtliga remissinstanser och övriga uppmanas ta tillfället i akt att lämna syn-
punkter på framtagna förslag och komma med förslag till ytterligare förändringar. 
 
De nu framtagna dokumenten skall inte ses som en slutprodukt utan snarare som 
ytterligare ett avstamp i det lokala arbetet. Arbetet med dessa frågor måste vara 
långsiktigt. Förändringar av attityder och arbetssätt sker inte från en dag till annan 
utan uppstår då människor samlas för diskussion.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
Att sända ut på remiss till berörda bifogade förslag  
• drogförebyggande strategier inom alkohol- drog- och tobaksområdet för 
 Karlskrona kommun 2003 - 2010 
• handlingsplan för drogförebyggande arbete åren 2003 – 2005 
• riktlinjer för alkoholservering 
• riktlinjer för folkölsförsäljning 
 ______________ 
 
 

Borttaget: riktlinjer antogs av kommunfullmäktige senast 
april 1998 och enligt detta beslut skall programmet utvärderas 
efter 2 år.

Borttaget: För att arbetet med förverkligandet av 
programmet skall bli effektivt krävs nedanstående ... [1]
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§ 146 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 147 
Ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen för att motverka våld mot 
kvinnor. 
 
Sökande: Tjej/kvinnojouren Frideborg i Karlskrona i samverkan med Karlskrona 
kommun. 
 
Projektets bakgrund 
Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona har som så många andra kvinnojourer i 
landet, under de senaste åren sett en ökning av unga flickor/kvinnor som lever i 
patriarkalisk familjestruktur och med annan etnisk bakgrund. Vi upplever att det 
nya samhällets kvinnosyn och värderingar upplevs av mannen som hotfullt. Vi ser 
också en ökning av kvinnor som pga. äktenskap kommer till Sverige och som 
utsetts för psykiskt/fysiskt våld. Samhället och kvinnojouren har idag inte 
tillräckliga kunskaper för att hjälpa dessa flickor/kvinnor och familjer på ett bra 
sätt. Vi inser behov av kunskap om hur vi bättre ska kunna jobba för och med hela 
familjen när det är unga flickor/kvinnor som utsetts för olika typer av övergrepp 
från familj och släkt. 
 
Syftet med projektet  
Förbättra situationen för invandrar flickor/kvinnor som lever i en patriarkalisk 
familjestruktur. Kunna erbjuda föräldrar och övriga familjemedlemmar råd och 
hjälp. Nå ut med information och dialog till flyktingar/invandrare om svensk 
lagstiftning, jämlikhet och demokrati utifrån ett familjeperspektiv. 
Upprätta råd och handläggningsplan för kommun och kvinnojour hur vi ska 
skydda och hjälpa flickorna/kvinnorna, samt utifrån ett helhetsperspektiv på 
familjen. Utbilda all personal för invandrarkvinnor som har tillfälligt 
uppehållstillstånd i Sverige och lämnar mannen p.g.a.  psyk/fysisk misshandel. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) ställer sig bakom allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att Karlskrona kommuns socialnämnd ställer sig bakom projektet. 
______________ 

 
 



Sida 19: [1] Borttaget GORMAT 2002-10-01 16:23:00 

För att arbetet med förverkligandet av programmet skall bli effektivt 
krävs nedanstående 
att en halvtidstjänst inrättas under 2 år för att möjliggöra programmets 
genomförande och att denna administreras av socialnämnden 
 
att medel till informationsmaterial avsätts 
 
att varje nämnd utifrån det kommungemensamma programmet 
utarbetar eget drogpolitiskt program inkl utseende av koordinator  
 
att uppföljning och utvärdering sker såväl kommunövergripande som 
förvaltningsvis 
 
att utvärdering av det kommunövergripande programmet sker efter 2 
år 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 16 december 2002 
 

§ 148 Redovisningsärende  sid  4 
§ 149 Redovisning av individärende enligt uppdrag av socialnämnden i 
 november 2002-12-17  sid  5 
§ 150 Redovisning av studiebesök i Skurups kommun sid  6 
§ 151 Meddelande  sid  7 
§ 152-153 Delegation  sid  7 
§ 154 Öppna frågor  sid    8 
§ 155 Höjning av arvoden till familjehem sid 9 
§ 156 Budgetuppföljning per den 2002-11-30 sid  10 
§ 157 Avtal med AB Karlskronahem sid 11 
§ 158 Förslag till avtal mellan Socialförvaltningen FIA och Arbetsmarknads- 
 enheten inom Karlskrona kommun för 2003 sid 12 
§ 159 Kvalitetsplan och kvalitetspolicy för socialförvaltningen sid 14 
§ 160 Uppföljning av verksamhetsplan för 2002 sid 15 
§ 161 Inrättande av 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid socialförvalt- 
 ningens kansli  sid 16 
§ 162 ”Kvinnofrid” Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras familjer. 
 Handlingsprogram för socialförvaltningen i Karlskrona kommun sid  17 
§ 163 Förlängning av avtal för programvaror avseende socialt datasystem;  
 ISOX 2000/ver 2.0.  sid 18 
§ 164 Serveringstillstånd  sid  19 
§ 165 Angående försäljning av folköl till underåriga – ny policy sid  20 
§ 166 Tack  sid  21 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.45 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) 
  Birgit Andersson (s) 
  Ronny Svedklint (s) 
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m)  
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Inger Dahlgren (fp) 
Tjänstgörande  ersättare Yvonne Axelsson (s) 
  Per-Axel Persson (v)    
Övriga närvarande ersättare Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Ann-Marie Branje (m) 
  Kent Isaksson, (m) 
  Maria Persson (c) kom 13.25 
tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef   
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Sofie Olsson, socialsekreterare 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare 
  Berit Ahlstrand, socialsekreterare 
  Ketty Gustavsson, socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare 
  Ann-Katrin Stenlycke, socialsekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Göran Mattsson, utredningssekreterare  
  Malin Jonasson, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Inger Dahlgren 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Peter Johansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren  Paragraf: 148–166 
    §§ 154-166 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 148 
Redovisningsärende 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 37 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 149 
Redovisning av individärende enligt uppdrag av socialnämnden i november 
2002. 
 
Berit Ahlstrand, Ann-Sofie Olsson, Ann-Helen Trolle samt Ann Grönqvist 
redovisade ärendet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 



  16 december 2002 6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 150 
Redovisning av studiebesök i Skurups kommun 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren samt Tore Svensson redovisade studiebesöket i 
Skurups kommun gällande arbetsgaranti för socialbidragstagare.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 151 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga 38 
§ 127 
Kommunfullmäktige 
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002. 
 
§ 148 
Regler för ersättare 
 
§ 149 
Val av kommunalråd 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2002-11-01 701-5470-02 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2002-11-04 839-02 
-”- 2002-11-26 1044-02  
Beslut 2002-11-27 1097-02 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Beslut 2002-11-15 2340-2002 
 
Blekinge FoU-enhet 
Effekter av sociala projektbidrag 

 
 
 

§ 152 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av spritdrycker vin och 

starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap. 
______________ 
 
§ 153 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2002-12-09. 
______________ 
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§  154 
Öppna frågor 
 
Tore Svensson svarade på Ingrid Hermansson fråga från sammanträdet den 25 
november 2002 som gällde en tidningsartikel angående att högskoleverket 
kritiserar Karlskrona. 
______________ 
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§ 155 
Höjning av arvoden till familjehem 
 
Familjehemmen ersätts med ett arvode för sitt uppdrag och får en omkostnads-
ersättning som skall täcka deras merkostnader till följd av uppdraget. Ersättningen 
är inte reglerad i lag utan är en angelägenhet för kommunerna. Svenska kommun-
förbundet ger ut rekommendationer för vilken ersättning som kommunerna bör ta 
ut. Under senare år har kommunförbundet fått påpekande att arvodena har justerats 
för lite i jämförelse med löneutvecklingen bland anställda vilket har bidragit till 
svårigheter att rekrytera familjehem. Omkostnadsersättningen har dock justerats 
och behöver inte förändras. 
 
Socialnämnden har tidigare följt kommunförbundets rekommendationer liksom 
merparten av landets kommuner. En ökning av arvodet är skälig utifrån den 
arbetsinsats som familjehemmen utför. Sannolikt kommer merparten av landets 
kommuner att höja. Eftersom vi redan idag har svårigheter att rekrytera kommer 
det att bli ännu svårare om vi inte höjer.  
 
Det föreslagna beräkningssättet innebär att eftersläpning rättas till genom att 
arvodena höjs med 20 % från och med januari 2003. Justeringen innebär en 
kostnadsökning på 1 050 tkr för socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att göra internbudget utifrån att vi följer 
 kommunförbundets rekommendation om arvoden och ersättningar. 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen kompensation för prisjustering enligt 
 kommunförbundets rekommendation. 
_____________ 
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§ 156 
Budgetuppföljning per den 2002-11-30. 
 
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen för november 2002. 
Socialnämnden ligger totalt på ett underskott med 3 249,9 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för november 2002.  
______________  
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§ 157 
Avtal med AB Karlskronahem 
 
Nu gällande avtal mellan socialförvaltningen och AB Karlskronahem ingicks för 
perioden 1999 01 01 – 2002 12 31. Avtalet har sagts upp av Karlskronahem. 
Socialförvaltningen har haft överläggningar med Karlskronahem om nytt avtal och 
presenterar härmed förslag till nytt avtal för socialnämnden. 
 
Det nya avtalet föreslås gälla för perioden 2003 01 01 – 2006 12 31. Avtalet om-
fattar samarbete med boendesekreterare för ekonomisk rådgivning och uppföljning 
av störningsrapporter, lägenheter med tillsynsavtal för missbrukare, lägenheter till 
ungdomar med stöd av ungbo samt lägenheter till nyanlända flyktingar.  
 
Förutom boendesekreterare för ekonomisk rådgivning och störningar förbinder sig 
socialnämnden att ha särskild personal med uppgift att ge stöd till missbrukare 
med tillsynsavtal. Avtalet med Karlskronahem omfattar också stöd till från ungbo 
och insatser från flyktingmottagningens personal. 
 
I förhållande till gällande avtal innebär det föreslagna nya avtalet preciseringar 
beträffande flyktingar i Karlskronahems lägenheter. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att  godkänna förslag till avtal för perioden 2003 01 01 – 2006 12 31 mellan 
 socialförvaltningen och AB Karlskronahem. 
______________ 
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§ 158 
Förslag till avtal mellan Socialförvaltningen FIA och Arbetsmarknads-
enheten inom Karlskrona kommun för 2003.  
 
Socialnämnden har ansvar för introduktion av nyanlända flyktingar. 
Introduktionen pågår det året flyktingen mottas i kommunen och de följande tre 
åren. För vuxna personer i arbetsför ålder är de viktigaste beståndsdelarna under 
den första delen av introduktionsperioden svenskundervisning, praktik och 
samhällsinformation. Under första kvartalet år 2003 kommer introduktions-
ersättning att införas som ersättning istället för försörjningsstöd under introduk-
tionsperioden. Introduktionsersättningen är kopplad till 8 timmars målinriktad 
sysselsättning.  
 
Introduktionens första år innehåller flera moment som ska kombineras med 
svenskundervisning. En stor och viktig del är praktik, både med särskild tyngd på 
språkträning och praktik med anknytning till tidigare arbetslivserfarenheter.  
 
FIA flykting/introduktion har under hösten haft möte med kommunens arbets-
marknadsenhet för att tydliggöra introduktionens kommande behov av praktik-
platser. Det är praktikplatser med språkträning inom arbetsmarknadsenheten, 
bedömning av individens förutsättningar på arbetsmarknaden, att medverka i 
utslussning till externa praktikplatser samt uppföljning av praktikplatserna. De 
externa praktikplatserna skall vara lämpliga med tanke på tidigare arbetslivs-
erfarenheter. Arbetsplatserna kan vara inom privat och offentlig sektor.  
 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder ett fast pris för 10 praktikplatser vilket ger 
praktik  för 20 individer till en kostnad av 493.000 kronor/år. 
Förändring kan komma att ske beroende på hur projektet med halvering av social-
bidraget kommer att utformas.  
 
Socialnämnden har beslutat att ansöka om projektbidrag, växtkraft mål 3, för 
projekt för flyktingar och invandrare. Den budgeterade egeninsatsen i projektet är 
281 000 kronor under 2003, förutom socialbidrag till deltagarna. 
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Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att   godkänna avtal med arbetsmarknadsenheten att gälla under 2003  
 
att  anslå 493 000 till praktik inom kommunens arbetsmarknadsenhet  
 
att kostnaden skall tas från verksamhet 758 introduktion  
______________ 
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§ 159 
Kvalitetsplan och kvalitetspolicy för socialförvaltningen 
 
Sedan maj 2001 har personalen vid socialförvaltningen arbetat med att ta fram en 
plan för förvaltningens kvalitetsarbete. 
Den första delen som omfattade kvalitetspolicy, tjänstegaranti, kvalitetsbegrepp 
och utvecklingsområden antogs av socialnämnden i december 2001. Policyn skulle 
dock kompletteras med förtydligande text. 
Under 2002 har arbetet fortsatt med att ta fram rutiner för de olika utvecklingsom-
rådena, samt finna sätt att följa upp och utvärdera dessa. 
De kvalitetsplaner som nu föreligger kommer att bli utgångspunkten för det 
fortsatta praktiska arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) samt Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna tillägget till kvalitetspolicy 
 
att godkänna upprättande kvalitetsplaner 
 
att ge kansliet i uppdrag att i december 2003 redovisa hur arbetet har fortlöpt. 
______________ 
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§ 160 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2002. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade av förvaltningen upprättat förslag till 
verksamhetsplan för 2002 daterad 2002-12-02.  
Socialnämnden antog i december 2001 en verksamhetsplan för innevarande år. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i 
planen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna uppföljningen, samt 
 
att redovisningen av uppföljningen av flyktingar som kommunplacerades under 
 1999 skall redovisas vid socialnämndens sammanträde i april 2003. 
______________ 
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§ 161 
Inrättande av 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid socialförvaltningens 
kansli. 
 
I socialförvaltningens personalbudget har tidigare funnits 4,0 ”utredartjänster”. 1,0 
för planeringssekreterare/alkoholhandläggare, 1,0 ekonomisekreterare, 1,0 per-
sonalsekreterare samt 1,0 utredningssekreterare/IT-samordnare. Förutom att var 
och en haft ansvar för varsitt specialområde har samtliga haft i uppdrag att dels 
vara ersättare för någon annan utredare i vissa verksamhetsspecifika frågor, dels 
haft ansvar för skilda områden av mer allmän karaktär såsom planeringsfrågor, 
statistik, kvalitetsfrågor, miljöfrågor etc., 
 
2002-02-01 överfördes såväl ekonomi- som personalsekreterartjänsterna till 
kommunledningsförvaltningen. Härigenom kom dessa tjänster enbart att arbeta 
inom sina specialistområden. Arbetsuppgifterna inom specialiteterna uppskattades 
till 80 % av resp. heltidstjänst. Således arbetar var och en av personal- och 
ekonomisekreterarna 80 % med arbetsuppgifter för socialförvaltningen och 
förvaltningen har ramjusterat till kommunledningsförvaltningen i motsvarande 
grad. Kvar för att finansiera de mer generella eller för socialförvaltningen 
verksamhetsspecifika uppgifter som tidigare legat på dessa tjänster finns således 
medel motsvarande 40 % tjänst. 
 
Oktober 2000 delades utredningssekreterartjänsten/IT-samordnare mellan två 
personer. En person kombinerade utredarearbetet med en 0,5 tjänst som social-
sekreterare. En person som tidigare varit anställd som 1:e socialsekreterare och 
erhållit pension på halvtid uppehöll den andra 0,5 tjänsten. Efter det att löne-
utrymme uppstått genom att personal- och ekonomisekreterarna enbart arbetat 80 
%  med socialförvaltningen har kansliet haft en utredare/IT-samordnare på 1,0 
tjänst samt en utredningssekreterare på 0,5 tjänst. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  inom befintlig budget inrätta 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid 
 socialförvaltningens kansli from 2003-01-01. 
______________ 
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§ 162 
“Kvinnofrid” Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras familjer. 
Handlingsprogram för Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
Kvinnomisshandel har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Våld mot 
kvinnor är ett omfattande och angeläget samhällsproblem, som visar på en påtag-
lig obalans i maktförhållandet mellan män och kvinnor. Regeringens kvinnofrids-
reform, som genomfördes 1998, omfattar förutom en rad lagstiftningsåtgärder 
också en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor.  
Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att angripa och 
söka lösningar till sociala problem. Som en del i detta ansvar ligger att utveckla 
metoder som ger den våldsutsatta kvinna och hennes barn skydd och stöd. I 
socialtjänstlagen 5 kap 11 § sägs ”Socialnämnden skall verka för att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp 
för att förändra sin situation”. 
Socialförvaltningen deltar i länsövergripande och lokal myndighetssamverkan i 
kvinnovåldsfrågor. 
I lokala samverkansgruppen representeras socialförvaltningen av en 1:e social-
sekreterare från varje sektion. Denna 1:e grupp kommer fortsättningsvis även att 
fokusera det interna arbetet med kvinnovåldsfrågor på socialförvaltningen. 
Socialnämnden beslutade i december 2001 att föregående handlingsprogram skulle 
göras om och uppdateras.  
 
Yrkande 
Ordförande Peter Johansson (s), Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), samt 
Ronny Svedklint (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Tilläggsyrkande 
Ronny Svedklint (s) yrkar att förvaltningen i verksamhetsplanen för 2003 får i 
uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för våldsutsatta män. 
 
Ordföranden finner att socialnämnden är överens om allmänna utskottets förslag, 
att anta föreslaget handlingsprogram ”Kvinnofrid”, stöd och hjälp till våldsutsatta 
kvinnor och deras familjer, samt beslutar enligt Ronny Svedklints (s) tilläggs-
yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 

 
att anta föreslaget handlingsprogram ”Kvinnofrid”, stöd och hjälp till våldsut-
 satta kvinnor och deras familjer, samt 
 
att att förvaltningen i verksamhetsplanen för 2003 får i uppdrag att ta fram ett 
 handlingsprogram för våldsutsatta män. 
______________ 
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§ 163 
Förlängning av avtal för programvaror avseende socialt datasystem; ISOX 
2000/ver 2.0. 
 
Socialnämnden beslutade i december 1997 att ge socialchefen i uppdrag att fatta 
beslut om antagande av nytt ADB-system för socialförvaltningen. Avtal tecknades 
med leverantören Nectar System AB 1998-03-24 om socialt datasystem ISOX 
2000/ver 2.0 för perioden 1998-04-01 till 2003-04-01 (Bilaga 1). Avtalet inne-
håller rätt till option i ytterligare 24 månader. 
 
Inom förvaltningen råder delade meningar om hur verksamhetssystemet fungerar, 
men majoriteten av verksamheterna har uttalat sig för att förlänga avtalet. 
Kommunens ekonomichef har granskat företagets ekonomi.  
 
I samarbete med kommunjuristen har förslag till tilläggsavtal upprättas. 
Tilläggsavtalet innehåller smärre justeringar i avtalstexten, främst av juridiskt 
karaktär. Kostnadsmässigt innebär det inga förändringar jämfört med nu gällande 
avtal. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  förlänga avtalet för programvaror avseende socialt datasystem; ISOX 
 2000/ver 2.0 med Nectar System AB från och med 2003-04-01 till  
 2005-04-01 i enlighet med tilläggsavtal. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borttaget: 
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§ 164 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 165 
Ang försäljning av folköl till underåriga – ny policy 
 
Ungdomens Nykterhetsorganisation (UNF) gjorde tisdagen den 16 juli kontroll av 
12 försäljningsbutiker av folköl i Karlskrona. 
UNF anmälde den 24.7 2002 till socialförvaltningen att av de besökta 12 butikerna 
fick de köpa folköl i 10 och blev nekad i två.  
Socialförvaltningen har berett ärendet. Alla de butiker där ungdomarna fick köpa 
folköl trots att de inte var fyllda 18 år har tillskrivits. 
Alla har svarat och har beklagat att deras rutiner inte fungerat. Samtliga har också 
skriftligt beskrivit vilka åtgärder som vidtagits för att det inte skall upprepas igen 
samt har många ringt och ytterligare förklarat omständigheterna kring det 
inträffade. 
 
BEDÖMNING SAMT FÖRSLAG TILL POLICY 
 
Socialnämnden ser allvarligt på det inträffade. Trots personliga besök på 
försäljningsstället och/eller andra informationsinsatser om rådande regelverk har 
UNF:s ungdomar under 18 år kunnat inhandla folköl. 
 
De butiker som nu är aktuella har samtliga reagerat på sådant sätt att de vidtagit 
åtgärder för att ytterligare köp av folköl av underåriga ej skall kunna ske. De har t 
ex haft informationsträffar med personalen, genomgång av egentillsynsprotokoll, 
förfinat kassaapparaterna, så att dessa varnar vid köp av folköl etc. 
Det är vår bedömning att ansvariga har blivit uppmärksammade på det felaktiga 
och att ett påpekande såväl skriftligt som muntligt från socialförvaltningen kan 
vara tillfyllest vid liknande händelser i framtiden. Skulle detta inte leda till önskad 
förändring skall socialnämnden underställas sådan ny anmälan för beslut om 
lämplig sanktion enligt AL. 
 
Polismyndigheten skall som tillsynsmyndighet alltid underrättas när underårig fått 
köpa folköl. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta ovanstående föreslagna policy d v s att skriftligt och muntligt påpeka 
 förseelsen, underrätta polismyndigheten om det inträffade samt att vid ny 
 olaglig förseelse föredra ärendet inför socialnämnden för beslut. 
______________ 
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§ 166 
Tack 
 
Ordförande tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete under dessa 
4 år och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ett särskilt tack och gåva lämnades till avgående politiker i socialnämnden. 
 
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 26 januari 2004 
 
§ 1 Information angående Ros-hem sid  4 
§ 2 Beslutsärende  sid  5 
§ 3 Redovisnings ärende  sid 6 
§ 4 Mottagna flyktingar 2003-12 sid 7 
§ 5 Meddelande  sid 8 
§ 6-7 Delegation  sid  9 
§ 8 Öppna frågor  sid 10 
§ 9 Belopp för introduktionsersättning sid 11 
§ 10 Riktlinjer för socialbidrag 2004§ sid 12 
§ 11 IT-plan 2004  sid 14 
§ 12 It-säkerhetsplan  sid 15 
§ 13 Ny tjänst på Roslunden  sid 16 
§ 14 Formulering av uppdrag med anledning av ungdomssituationen sid 17 
§ 15 Serveringstillstånd  sid  18 
§ 16 Val av en ledamot samt en ersättare till socialnämndens allmänna 
 utskott  sid  19 
§ 17 Tack  sid 20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.30 
Beslutande: Ordförande  Peter Johansson (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Camilla Persson (v)    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Lars Ericsson (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Per-Erik Karlsson (fp)  
  Åse Örgev (kd) 
  Åke Carlsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare  
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare  
  Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare 
  Daniel Timms, socialsekreterare § 1-3 
  Anita Karlsson, socialsekreterare § 1-3 
  Hans Olsson, socialsekreterare § 1-3 
  Carolina Olsson, socialsekreterare § 1-3  
  Sofie  Palm, socionomkandidat § 1-3   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Eva Abramsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Peter Johansson    
    
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 1-17 
    8-17 §§ offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Information angående Ros-hem 
 
Roland Mattisson informerade angående Ros-hem. 
Tommy Romlin som bedriver ett Ros-hem informerade om hur det är att vara ett 
Ros-hem. 
Ros-hem startades som ett projekt 1996 och 1999 permanentades det. I Karlskrona 
har vi 3 st Ros-hem med 2 platser i varje Ros-hem. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 2 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 1 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 3 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt. 
 
      Bilaga: 2 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 4 
Mottagna flyktingar 2003 12 
 
T o m 03 12 31 har 101 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun varav 6 är 
sekundärinflyttade. 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Irak 22 17 39 
Jugoslavien 10 4 14 
Bosnien Hercegovina 10 7 17 
Afghanistan 3 - 3 
Jordanien 2 1 3 
Ryssland 1 2 3 
Somalia 4 1 5 
Serbien 6 4 10 
Niger 1 - 1 
Statslös 3 3 6____ 
Summa 62 39 101  

 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 37 18 55 
Lyckeby 5 4 9 
Pantarholmen 2 2 4 
Gullaberg 2 4 6 
Annebo 1 - 1 
Marieberg 3 1 4 
Galgamarken 4 6 10 
Björkholmen 2 1 3 
Saltö 1 1 2 
Trossö 4 1 5 
Fågelmara 1 1 2 
Summa 62 39 101 
  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 5 
MEDDELANDE 
Kurser/konferenser 
 
Kommunfullmäktige 
§ 133 
Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona Kommun 
 
§ 134 
Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona 
 
§ 135 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 141 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 142 
Kommunala val 
 
§ 149 
Principer för redovisning av investeringar 
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
§ 93 
Terraqotta´s fortsatta framtid 
 
Handikappnämnden 
§ 87 
Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och hemtjänst-
/omvårdnadsteam för personer med mångfaceterad psykisk social och/eller 
somatisk problematik. 
 
Tekniska nämnden 
§ 78 
Sammanträdesplan 2004 för tekniska nämnden 
 
Ecad Newsletter 
Volym 10 nr 66 december 2003 
Special edition 
 
Socialstyrelsen 
Meddelandeblad december 2003 
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2003-11-27 1095-03 
-”- 2003-11-28 876-03 
-”- 2003-12-15 1110-03 
-”- 2003-12-16 1058-03 
-”- -”- 1091-03 
-”- 2003-12-17 1236-03 
-”- 2003-12-19 1005-03 
-”- -”- 1121-03 
 
Länsrätten o Östergötlands län 
Dom 2003-12-23 3444-03 E 
 
Kammarrätten i Jönköping  
Dom 2003-12-18 4005-03 
 
Regeringsrätten  
Beslut 2003-12-16 3606-03 

 
 
 
§ 6 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Polisanmälan gällande misstanke om misshandel 
b) Detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona Kommun 
c) Yttrande gällande detaljplan för del av Fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60, 
 Holmsjö, Karlskrona Kommun 
d) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 7 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-01-12. 
______________ 
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§  8 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 9 
Belopp för introduktionsersättning 
 
Socialnämnden beslutade i januari om införande av introduktionsersättning för 
flyktingar som mottas i det kommunala flyktingmottagandet. Socialnämnden 
beslutade samtidigt om riktlinjer och nivå för introduktionsersättningen. 
 
Beloppen för introduktionsersättning bör justeras med tanke på att levnadsom-
kostnaderna har ökat. Hyresnivån i de flesta av Karlskronahems lägenheter har vid 
årsskiftet ökat med 3,8 %. Nivån för socialbidrag har höjts med omkring 3,5 %.  
 
Socialförvaltningen föreslår höjning av introduktionsersättning från 2004 01 01 för 
ensamstående med 4 %, vilket avrundat innebär 6 970 kronor per månad. För 
sammanboende och barnfamiljer föreslås höjning med 3,5 %, vilket innebär 5 330 
kronor respektive 590 kronor per månad. 
 
Beloppen för introduktionsersättning föreslås således bli följande: 
ensamstående  6.970 kr / mån 
makar eller sambo 5.330  kr/ mån 
barn  0 – 17 år   590  kr / mån 
gymnasiestuderande,18 – 20 år  590  kr/ mån 
 
Socialnämnden föreslås besluta on nya belopp för introduktionsersättning från och 
med 2004 01 01. Socialnämnden föreslås vidare ge förvaltningen i uppdrag att i 
april presentera uppföljning av systemet med introduktionsersättning. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta nya belopp för introduktionsersättning från och med 2004 01 01 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att i april presentera uppföljning av 
 introduktions ersättningen i Karlskrona 
______________ 
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§ 10 
Riktlinjer för socialbidrag 2004. 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för socialbidrag 2004 
daterat 2004-01-05. 
 
Yrkande: 
Walla Carlsson (s) yrkar avslag på förvaltningens förslag under avsnitt 6.3 
angående att stimulansersättningen tas bort.  
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar följande under respektive avsnitt: 
5:11 Avslag till allmänna utskottets förslag. Vill behålla förslag enligt 
tidigare riktlinjer. 
6:3 Bifall till Walla Carlssons yrkande 
 
Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till Walla Carlsson yrkande i avsnitt 
6:3 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till Walla Carlssons yrkande samt att i 
riktlinjerna tillägga att umgängesföräldern skall ha rätt att söka 200 kronor 
per barn och år för exempel kostnader i samband med födelsedagar o dyl. 
 
Ordföranden Peter Johansson (s) yrkar avslag på Camilla Perssons 
tilläggsyrkande i avsnitt 3:5. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Peter Johanssons avslags yrkande. 
 
Ordföranden Peter Johansson föreslår följande ändring i text under avsnitt 
5:5. 
Socialbidrag utgår till medlemsavgift i hyresgästföreningen. 
 
Ordföranden Peter Johansson konstaterar att socialnämnden är överens om att 
bibehålla stimulansersättningen samt ändring av text under avsnitt 5:5. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag i avsnitt 5:11 
mot Ingrid Hermanssons yrkande och fann allmänna utskottets förslag 
antaget. 
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Ordföranden ställde därefter proposition på Camilla Perssons tilläggs yrkande 
i avsnitt 3:5 mot Peter Johanssons avslags yrkande och fann Peter Johanssons 
avslags yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  anta förslag till riktlinjer för socialbidrag år 2004 samt bibehålla avsnitt 

6:3 stimulansersättning  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera belopp i avsnitt 3.3 avseende 

merkostnader för diabeteskost, glutenfri kost, fettreducerad kost samt 
kost vid laktosintolerans när ny genomgång av merkostnaderna finns 
tillgänglig från konsumentverket. 

 
Reservation 
Ingrid Hermansson, Ann-Louise Trulsson, Eva Abramsson, Inger Dahlgren  
samt Andreas Reinholdson reserverar sig i avsnittet 5:11 till förmån för Ingrid  
Hermanssons yrkande. 
______________ 
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§ 11 
IT-plan 2004 
 
Siamak Zolfeghari redovisade upprättad It-plan daterad 2004-01-05. 
Karlskrona kommun IT-verksamhet skall skapa förutsättning för värde-
skapande utveckling, effektiv resursanvändning och tillväxt samt präglas av 
helhetssyn, kvalitet, kontinuitet och långsiktighet. IT-verksamheten skall där-
igenom förse, de av medborgarna skatte- & avgiftsfinansierade verksamhet-
erna med relevant IT-stöd, särskilt genom hög tillgänglighet, säkerhet och 
effektiv administration.   
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta IT-plan för 2004. 
______________ 
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§ 12 
IT-säkerhetsplan 
 
Ärendet utgick. 
______________ 
 
 
 
 



  26 januari 2004 16 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 
Ny tjänst på Roslunden 
 
Göran Bohman redovisade ärendet. 
Socialnämnden begärde en komplettering av ärendet vid sammanträdet i dec –03.  
I ärendet föreslår Göran Bohman att Roslunden tillförs medel i budgeten för att 
finansiera 0,75 % tjänst som behandlare. För att förbättra arbetsmiljön och skapa 
förutsättningarna för personalgruppen att bibehålla eller öka kvalitén för våra 
uppdragsgivare, d.v.s. inskrivna barn, ungdomar och föräldrar. 
 
Andreas Reinholdson (kd), Inger Dahlgren (fp), Camilla Persson (v), Ingrid 
Hermansson (c) samt ordföranden Peter Johansson (s) tillstyrker förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att öka bemanningen på HVB-Roslunden med 0,75 % behandlartjänst 
 
att finansiera detta genom att överföra 315.000 kr från verksamhet 755 HVB 
 barn och ungdom från med 1 januari 2004. 
______________ 
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§ 14 
Formulering av uppdrag med anledning av ungdomssituationen. 
 
Göran Bohman föredrar ärendet muntligen. Han beskriver dels utvecklingen 
bland ungdomsgrupperna i Karlskrona, dels de åtgärder förvaltningen vidtagit 
för att möta denna. 
Idag är det förvaltningens bedömning att de åtgärder som vidtagits med den 
nuvarande organisationen som grund med Fältgrupp, Projekt X, Råd- och 
stöd gruppen etc, ofta i samverkan med olika samarbetspartners inte varit 
tillräckliga. Samtidigt ser man en ökning av behoven av Råd- och stöd 
gruppens verksamhet. 
 
Ordföranden konstaterar att hela socialnämnden bifaller allmänna utskottets 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett tvåårigt projektuppdrag med 
 anledning av utvecklingen inom ungdomsgrupperna i Karlskrona. Av   
 förslaget ska framgå syfte, omfattning, tidsplan, finansiering och upp- 
 följning/utvärdering. 
______________ 
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§ 15 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
______________ 
 
 
 



  26 januari 2004 19 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 16 
Val av en ledamot samt en ersättare till socialnämndens allmänna utskott. 
 
Ingrid Hermansson (c) förslog Ann-Louise Trulsson (m) som ledamot i allmänna 
utskottet. 
 
Camilla Persson (v) föreslog Åsa Gyberg-Karlsson (v) som ersättare i allmänna 
utskottet. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta Ann-Louise Trulsson (m) som ledamot i allmänna utskottet, samt 
 
att anta Åsa Gyberg-Karlsson (v) som ersättare i allmänna utskottet. 
 
______________ 
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§ 17 
Tack 
 
Ordföranden Peter Johansson tackar för uppvaktningen tidigare idag.  
Han tackar ledamöter och ersättare i socialnämnden samt tjänstemän för ett bra 
samarbete under de åren han varit ordförande. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 februari 2004 
 
§ 18 Redovisningsärende  sid  4 
§ 19 Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2003 sid  5 
§ 20 Socialförvaltningens kvalitetsplaner med uppföljning för 2003 sid 6 
§ 21 Mottagna flyktingar 2004-01 sid 7 
§ 22 Meddelande  sid 8 
§ 23-24 Delegation  sid  9 
§ 25 Öppna frågor  sid 10 
§ 26 Bokslut 2003  sid 11 
§ 27 Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park sid 12 
§ 28 Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänst- 
 handläggning  sid 13 
§ 29 Anmälan om delegationsordning för personal- och ekonomiärenden sid 15 
§ 30 Angående upphandling av familjerådgivning sid 16 
§ 31 Upphandling av verksamhetssystem sid 17 
§ 32 Angående budget för grupphem för flyktingungdomar sid  18 
§ 33 Angående IT-säkerhetsföreskrifter för socialförvaltningen sid  19 
§ 34 Serveringstillstånd  sid 20 
§ 35 Val av ordföranden till socialnämndens allmänna utskott sid  21 
§ 36 Attesträtt för ej klientrelaterade händelser sid 22 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.40 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) gick kl 16.20 §§ 18-26 
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) gick kl 16.15 §§ 18-26 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
      
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v)  
  Patrik Magnusson (m) §§ 27-36 
  Åke Karlsson (c) §§ 27-36 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) gick 16.20 §§ 18-26 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Lars Ericsson (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åke Carlsson (c)  
Tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare  
  Malin Frej, ekonom 
  Therese Svensson, socionomkandidat    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Inger Dahlgren 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren  Paragraf: 18-36 
    25-36 §§ offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 18 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen.  
 
      
Socialnämndens beslut 
 
att återkomma med redovisning av ärenden till socialnämndens sammanträde 
 den 22 mars 2004. 
______________ 
 
 
 



  23 februari 2004 5 

  

Kopia till: 
1/3-04 
CR 
 
 
 
 
 § 19 

Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2003. 
 
Lena Wik redovisade inkomna synpunkter klagomål under 2003  
Under 2003 har det inkommit 27 synpunkter eller klagomål till socialför-
valtningen. Det är en minskning jämfört med året innan då antalet var 41. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 



  23 februari 2004 6 

  

Kopia till: 
1/3-04 
CR 

 
 
 
 
§ 20 
Socialförvaltningens kvalitetsplaner med uppföljning för 2003. 
 
Lena Wik redovisade ärendet. 
Varje arbetsgrupp vid socialförvaltningen har sin kvalitetsplan som utarbetats 
utifrån den egna verksamheten. Kvalitetsplanerna följs upp varje år med början för 
2003.  
Några enkätundersökningar har gjorts under året dessa har eller kommer att 
redovisas separat för nämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna redovisning av kvalitetsplaner med uppföljning för 2003. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 

 
 
 
 
§ 21 
Mottagna flyktingar 2004-01 
 
Inga flyktingar mottagna. 

 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 22 
MEDDELANDE 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsen 
§ 6 
Delrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” 
 
§ 10 
Utlysande av tjänst som socialchef 
 
Äldrenämnden 
§ 3 
Inrättande av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med 
mångfacetterad psykisk social och/eller somatisk problematik. 
 
Verksamhetsberättelse 2003 - Familjerådgivningen i Karlskrona 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-01-08 1163-03 
-”- 2004-01-14 1270-03 
-”- 2004-01-15 1186-03 
-”- 2004-01-19 944-03 
-”- -”- 1139-03 
-”- -”- 1187-03 
-”- 2004-01-20 1145-03 
-”- -”- 1210-03 
-”- -”- 1217-03 
-”- -”- 1317-03 E 
Beslut 2004-01-26 65-04 
 
Länsrätten i Stockholms län 
Dom 2004-01-15 19983-03 E 
 
Länsrätten i Örebro län 
Dom 2004-01-16 2211-03 E 
  2673-03 E 
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§ 23 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan om förlängd utredningstid 
d) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för 
 servering av alkoholdrycker. 
e) Ansökan om dispens från att hålla kassaregister. 
 
 
 
 
§ 24 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-01-30, 2004-02-09. 
______________ 
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§  25 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 
KLF 

 
 
 
§ 26 
Bokslut 2003 
 
Malin Frej redovisade bokslutet för 2003. 
Det ekonomiska utfallet för 2003 visar ett överskott av + 2 444 tkr, exklusive 
verksamheten Introduktion. Utfallet för Individ- och familjeomsorg blev + 1 208 
tkr och socialbidrag + 1 236 tkr. Utfallet för verksamheten Introduktion uppgår till 
– 1 329 tkr. Årets underskott minskar de sparade medlen och vid utgången av 2003 
finns 1 083 tkr att finansiera verksamheten under kommande år. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsbokslutet för 2003. 
_____________ 
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Kopia till: 
27/2-04 
CR 
SBF § 27 

Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park 
 
Lena Wik redovisade upprättat yttrande daterat 2004-01-30. 
Ett programförslag har utarbetats av parkchefen, kulturchefen och stadsarkitekten. 
Detta är utsänt för samråd. 
Hoglands Park har ett mycket stort kulturhistoriskt värde genom den långa 
kontinuiteten som stadspark. Parken är en av de äldsta bevarade stadspark-
erna i landet. Trossö är av riksintresse för kulturminnesvården, vilket innebär 
att ingrepp och förändringar av parken skall underordnas riksintresset. 
 
Förslag till åtgärder 
För att så långt som möjligt återskapa och förstärka parkens karaktär bör i första 
hand ett nytt staket sättas upp kring parkens fyra sidor. Det bör vara ett järnstaket 
som anknyter till den historiska traditionen. 
 
Ett program för trädvård och återplantering bör upprättas. 
 
Gräsmattor och andra slitna ytor bör läggas om. 
 
Området i den södra delen av parken bör omdisponeras så att lekplatsen, ser-
veringsbodarna och scenen får en mera sammanhållen form. Detta kan göras 
genom att serveringsbodarna och scenen ersätts med en eller flera paviljong-
byggnader. Gestaltningen av en sådan bebyggelse bör bli föremål för en arkitekt-
tävling. 
 
Parkens belysning behöver ses över utifrån estetiska men också säkerhetsmässiga 
skäl. 
 
Nuvarande parkbänkar ersätts kontinuerligt av en enhetlig bänktyp speciell för 
Karlskrona och Hogland Park. 
 
Ett nytt skyltprogram för parken tas fram. 
 
Socialnämnden anser det viktigt att man i programmet uppmärksammar behovet 
av toaletter i Hoglands Park. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  med ovanstående kommentar tillstyrka program för förnyelse av Hoglands 
 Park, samt 
 
att protokollet omedelbart justeras. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 

 
  
 
 
§ 28 
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthand-
läggning. 
 
Göran Mattsson redovisade upprättat förslag till ny delegeringsordning 
daterad den 27 januari 2004. 
 
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR: 
Till allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar 
 
Från allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar 
 
Till socialchefen ges rätten -med rätt till vidaredelegation -  
att besluta om dispens enligt alkohollagen kap 8 § 5 a att hålla kassaregister 
att  besluta om in- och utskrivningar av ensamkommande flyktingbarn vid 
kommunens HVB-hem för denna barngrupp. 
Beslut om självrisk enl rättsskyddsförsäkringen då socialnämnden för talan i 
domstol om fastställande/hävande av faderskap. 
Beslut om bistånd enligt kap 4 § 1 Sol i form av familjehem, HVB, 
kontaktpersoner för vuxna (över 18 år) dock inte när det gäller rehabilitering vid 
missbruk.  
 
Anmälan av delegationsbeslut: 
Socialchefen har i sin rätt att vidaredelegera beslutat om nedanstående:  
Beslut om dispens enligt alkohollagens kap 8 § 5 a) att hålla kassaregister till 
alkoholhandläggaren 
Beslut om in- och utskrivningar av ensamkommande flyktingbarn vid kommunens 
HVB-hem för denna barngrupp till föreståndaren för kommunens grupphem för 
flyktingungdomar. 
Beslut om bistånd enligt kap 4 § 1 Sol i form av familjehem, HVB, kontaktper-
soner för vuxna (över 18 år) dock inte när det gäller rehabilitering vid missbruk till 
1:e socialsekreterare vid FIA 
 
Socialchefen har vidare beslutat om nedanstående förändringar av beslutsnivåer: 
Beslut om fondmedel ur fondmedel som förvaltas av socialkontoret 
från sektionschef till 1:e socialsekreterare FIA 
 
Beslut om hyresskuld för högst 3 månader + kostnader 
från socialsekreterare till 1:e socialsekreterare FIA 
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Pga. höjda faktiska kostnader föreslås nedanstående beloppsnivåer i % av 
basbeloppet höjas. 
1:e socialsekreterare FIA får besluta om 
- tandvård enligt godkänt kostnadsförslag med 50 % (från 25%) 
- socialbidrag för att uppnå skälig levnadsnivå jml 4 kap 1 § SoL med 25%  (från 
 16%) 
- el-skuld med max 50% (ny nivå för 1:e soc.sekr) 
 
Beslut enligt handläggningsrutiner om självrisk enl rättsskyddsförsäkringen då 
socialnämnden för talan i domstol om fastställande/hävande av faderskap till 1: e 
socialsekreteraren familjerättsgruppen. 
 
Ovanstående är nya nivåer utifrån ett behov av att förtydliga gällande handlägg-
ningsrutiner. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt social-
 tjänstlagarna, alkohollagen samt med flera angivna lagar och förordningar att 
 gälla fr o m 1.3 2004 
 
att till socialchefen delegerar rätten att  besluta i samtliga ärenden som kan 
 delegeras till tjänstemän samt rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå 
 enligt socialnämndens politiska mål 
 
att  till protokollet notera socialchefens beslut om delegationsnivåer, som 

framgår av bifogad delegeringsordning. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 

 
 
 
 
§ 29 
Anmälan om delegationsordning för personal- och ekonomiärenden 
 
Enligt socialnämndens mål skall delegationsordningarna årligen anmälas till 
socialnämnden. Delegationsordningarna för personal- och ekonomiärenden har 
setts över och för närvarande finner förvaltningen inga skäl till att föreslå några 
förändringar i befintliga delegationsordningar. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att notera till protokollet att delegationsordning för personal- och ekonomi-
 ärenden anmälts till nämnden. 
______________ 
 
 
 
 



  23 februari 2004 16 

  

Kopia till: 
1/3-04 
CR 

 
 
 
 
§ 30 
Angående upphandling av familjerådgivning 
 
Nuvarande avtal med Svenska kyrkan genom Lyckå församling om familje-
rådgivning upphör att gälla 31.12 2004.  
 
Enligt gällande upphandlingsbestämmelser måste ny upphandling genomföras.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ny upphandling med målsätt-
 ning att socialnämnden kan besluta i ärendet vid sitt sammanträde den 21.6 
 2004. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 

 
 
 
 
§ 31 
Upphandling av verksamhetssystem 
 
Socialförvaltningen använder sedan 980401 verksamhetssystemet ISOX. Avtalet 
avsåg 5 år med rätt till 2 års förlängning. 2002.12.16 beslutade socialnämnden att 
förlänga avtalet fram till 2005-04-01. 
 
Under hela avtalsperioden har huvuddelen av personalen varit positiv till 
systemet, samtidigt som en del varit kritiska till detsamma. 
 
Upphandling av nytt verksamhetssystem är en omfattande arbetsuppgift som 
kräver stor delaktighet av flera personer i hela organisationen. Flera förvaltningar 
har valt att enbart upphandla underhåll mm efter avtalsperiodens utgång, eftersom 
förvaltningarna äger systemen. Eftersom diskussioner förts på socialförvaltningen 
under hela avtalstiden om nuvarande verksamhetssystem, är det min uppfattning 
att det är bäst för socialförvaltningen att åter upphandla verksamhetssystem. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att   ge förvaltningen i uppdrag att upphandla nytt verksamhetssystem. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 
Malin Frej 
 
 
 

§ 32 
Angående budget för grupphem för flyktingungdomar 
 
Socialnämnden beslutade i oktober 2003 föreslå kommunfullmäktige besluta att 
Karlskrona kommun skall ingå avtal med integrationsverket om inrättande av ett 
kommunalt grupphem för ungdomar med flyktingbakgrund i Karlskrona.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i november att Karlskrona kommun skall ingå 
avtal med integrationsverket om inrättande av ett kommunalt grupphem i Karls-
krona för ungdomar med flyktingbakgrund samt uppdrog åt socialnämnden att 
göra överenskommelse med integrationsverket om budget för grupphemmet. 
 
I underlaget till socialnämnden och kommunfullmäktige fanns en preliminär 
budget för 2003, som framförhandlats vid kontakter mellan integrationsverket och 
socialförvaltningen. Socialnämnden föreslås nu godkänna överenskommelse om 
budget för 2004. Kostnaderna i budgeten för 2003 har justerats efter beräknad 
höjning av konsumentprisindex, lönekostnadsutveckling, ökade hyreskostnader 
samt ny riksnorm för socialbidrag. 
 
Kostnaden för varje ungdom beräknades i preliminär budget för 2003 till 1 760 
kronor. I förslag till budget för 2004 blir kostnaden 1 853  kronor.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fastställa budget år 2004 för grupphem för flyktingungdomar enligt 
 överenskommelse med integrationsverket. 
______________ 
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§ 33 
Angående IT-säkerhetsföreskrifter för socialförvaltningen. 
 
I takt med ökad IT-användning inom förvaltningen har säkerhetsaspekterna lyfts 
fram. 
 
Det finns idag inga uppdaterade föreskrifter inom förvaltningen. Det är idag nöd-
vändigt att alla anställda känner till vilka regler som finns inom detta område till 
skydd för såväl sig själv som för all verksamhet inklusive våra klienter. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet för komplettering av riktlinjer för telefoni. 
______________ 
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§ 34 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
______________ 
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§ 35 
Val av ordföranden till socialnämndens allmänna utskott. 
 
Walla Carlsson (s) föreslog Jan-Anders Lindfors (s) som ordföranden till 
socialnämndens allmänna utskott. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att utse Jan-Anders Lindfors (s) som ordföranden till socialnämndens allmänna 
 utskott. 
______________ 
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Kopia till: 
1/3-04 
CR 
Malin Frej 

 
 
 
§ 36 
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser 
 
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen 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. Attestlistan ska uppdateras så fort 
någon förändring inträffar. Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till 
attestlistan hör också namnteckningsprov för samtliga attestanter. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att utse Jan-Anders Lindfors som beslutsattestant och Ingrid Hermansson som 

ersättare för beslutsattestant för socialnämndens verksamhet. 
 
att i övrigt ta informationen och upprättad attestlista daterad den 9 februari 2004 

till dagens protokoll. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 22 mars 2004 
 
§ 37 Redovisningsärende  sid  4 
§ 38 Redovisning över tillfällig serveringstillstånd till allmänheten under 
 sommaren 2003  sid  5 
§ 39 Information angående lagstiftning sid 6 
§ 40 Mottagna flyktingar 2004 (tom februari) sid 7 
§ 41 Meddelande  sid 8 
§ 42-43 Delegation  sid  9 
§ 44 Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar sid 10 
§ 45 Budgetuppföljning februari 2004 sid 13 
§ 46 Justering av internbudget 2004 sid 14 
§ 47 Projekt för att öka insatserna för utsatta ungdomsgrupper sid 15 
§ 48 Motion ”Ansvar för uppväxande generationer” sid 17 
§ 49 Bidrag till projekt Mötesplatsen sid 18 
§ 50 Förslag till administrativ besparing sid 19 
§ 51 Angående IT-säkerhetsföreskrifter för socialförvaltningen sid  20 
§ 52 Serveringstillstånd  sid 21 
§ 53 Öppna frågor  sid  22 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.40 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m)  
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
      
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v), kom kl 13.25 § 38-53 
  Ali Abu Iseifan (s) § 37  
   
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) kom kl 15.10 § 44 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Lars Ericsson (s) 
  Per-Erik Karlsson 
  Åse Örgev (kd) 
   
Tjänstemän  Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef  
  Sören Trolle, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Göran Bohman, sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Christine Held, 1:e socialsekreterare 
  Marie Sjöström, socialsekreterare § 37 
  Hans Olsson, socialsekreterare § 37 
  Ann-Sofie Olsson, socialsekreterare § 37 
  Björn Jönsson, socialsekreterare § 37 
  Solveig Persson, socialsekreterare § 37 
  Angelie Larsson, socialsekreterare § 37 
  Malin Frej, ekonom § 44-46 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Andreas Reinholdson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson  Paragraf: 37-53 
    §§ 44-53 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 37 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen.  
  Bilaga 3 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 § 38 

Redovisning över tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten under 2003. 
 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att återkomma med redovisningen till socialnämndens sammanträde den 19 april 
 2004. 
______________ 
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Kopia till: 
 
 

 
 
 
 
 
§ 39 
Information angående lagstiftning 
Ingrid Augustinsson Swennergren informerade om Kommunallagen samt 
Förvaltningslagen.  
Göran Mattsson informerade om Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Kopia till: 
 

 
 
 
 
§ 40 
Mottagna flyktingar 2004 (t o m februari) 
T o m 040229 har 5 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 0 är 
sekundärinflyttade). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Irak - - - 
Bosnien Hercegovina - - - 
Afghanistan - - - 
Jordanien - - - 
Ryssland - - - 
Somalia 3 1 4 
Serbien - - - 
Montenegro - - - 
Niger - - - 
Statslös 1 - 1_____________ 
Summa 4 1 5 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken - - - 
Lyckeby 1 - 1 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg - - - 
Annebo - - - 
Marieberg 1 1 2 
Galgamarken - - - 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 1 - 1 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1 
Summa 4 1 5 
  
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 41 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunfullmäktige 
§ 3 
Kommunala val 
 
§ 7 
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och direkt-
upphandling 
 
§ 8 
Demokratiutredningens förslag 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-02-04 1183-03 
-”- 2004-02-05 1325-03 
-”- 2004-02-11 1347-03 
-”- 2004-02-12 1051-03 
-”- -”- 1294-03 
-”- -”- 65-04 
-”- 2004-02-16 1209-03 
Protokoll 2004-05-05 1005-03 
 
 
Kammarrätten i Göteborg  
Dom 2004-02-05 8094-03 
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§ 42 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Polisanmälan 
d) Polisanmälan angående misstanke om barnmisshandel 
e) Ej inleda utred enl 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 
f) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL  (1994:1738) servering av spritdrycker, 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
g) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för 
 servering av alkoholdrycker. 
 
§ 43 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-03-08. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  22 mars 2004 10 

  

Kopia till: 
 

 
 
 
 
 
§ 44 
Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till organisation av mottagande och 
introduktion av flyktingar daterat 2004-03-01. 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige  
 
1. Att ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar övergår till 
 kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten från och med 2004 09 01 
 
2. Att grupphemmet för ensamkommande flyktingungdomar skall överflyttas till 
 kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten från och med 2004 09 01 
 
3.  Att projektet ”Sirius” skall överflyttas till kommunstyrelsen och arbetsmark-
 nadsenheten från 2004 09 01 
 
4.  Att förändringar som följer av en ny organisation av flyktingverksamheten 
 skall göras i kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente 
 
5.  Att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt 
 uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten och bemanning med 
 anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen. 
 
6.  Att förslag till ändring av reglemente och förslag till ändringar beträffande 
 budget och bemanning skall presenteras för kommunstyrelsen senast i augusti 
 2004 
 
7.  Att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt 
 uppdrag att utreda förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning med ett 
 särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats 
 
8 Att förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning skall presenteras för 

kommunstyrelsen senast i augusti 2004. 
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Yrkande 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m) samt Eva Abramsson (m) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Walla Carlsson (s) yrkar bifall till attsatserna 1, 3-8 samt avslag till attsats 2. 
Ändringsyrkande attsats 2 att grupphemmet för ensamkommande flykting-
ungdomar blir kvar under socialnämnden, samt 
att uppföljning görs av grupphemmet efter ett antal månader.  
 
Lars Ericsson (s) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Walla Carlssons 
yrkande. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot Åsa Gyberg-
Karlssons avslagsyrkande. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Därefter ställde ordförande proposition på förvaltningens förslag attsats 2 mot 
Walla Carlssons ändringsyrkande och nämnden beslutar enligt Walla Carlssons 
ändringsyrkande. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Walla Carlssons 
ändringsyrkande röstar nej.” 
Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
Ja-röstade: Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), 
Inger Dahlgren (fp) samt Andreas Reinholdson (kd). 
 
Nej-röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Walla Carlsson (s) , Ronny Svedklint (s), 
Bengt-Olof Karlsson (s), Sergio Ruano (s) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v). 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
1. Att ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar övergår till 
 kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten från och med 2004 09 01 
 
2. Att grupphemmet för ensamkommande flyktingungdomar blir kvar under 
 socialnämnden  
 
3.  Att projektet ”Sirius” skall överflyttas till kommunstyrelsen och arbetsmark-
 nadsenheten från 2004 09 01 
 
4.  Att förändringar som följer av en ny organisation av flyktingverksamheten 
 skall göras i kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente 
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5.  Att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt 
 uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten och bemanning med 
 anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen. 
 
6.  Att förslag till ändring av reglemente och förslag till ändringar beträffande 
 budget och bemanning skall presenteras för kommunstyrelsen senast i augusti 
 2004 
 
7.  Att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt 
 uppdrag att utreda förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning med ett 
 särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats 
 
8. Att förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning skall presenteras för 
 kommunstyrelsen senast i augusti 2004, samt 
 
9 Att uppföljning görs av grupphemmet efter ett antal månader.  

 
_____________ 

 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) samt Andreas Reinholdson (kd) reserverar sig mot beslutet. 
 

 
 

 
 

 
  
 
 



  22 mars 2004 13 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 45 
Budgetuppföljning februari 2004 
 
Malin Frej redovisade budgetuppföljningen för februari månad. 
Utfallet för socialförvaltningen till och med februari visar ett negativt resultat på 
- 2 198 tkr exklusive verksamheten introduktion. Prognosen för 2004 är att 
förvaltningen vid årets slut kommer visa ett underskott på 3 000 tkr. 
 
Utfallet för verksamheten introduktion visar – 235 tkr för perioden. Prognosen för 
introduktionen beräknas till – 1 000 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
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§ 46 
Justering av internbudget 2004 
  
Under 2003 har reglerna för återsökning av äldreförsörjningsstöd upphört att gälla. 
Tidigare betalade socialförvaltningen ut äldreförsörjningsstöd till äldre över 65 år. 
Numera betalas detta ut av försäkringskassan. Reglerna för återsökning av försörj-
ningsstöd till sjuka är oförändrade.   
I internbudgeten för 2004 har inte de nya reglerna beaktats vilket gör att intern-
budgeten behöver justeras utifrån de nya förutsättningarna.   
 
Socialbidrag Internbudget Justerad 
Vht 750 2004 internbudget 
Återbetalning  1 500 000 1 500 000 
Socialbidrag 
Återsökning 2 600 000 700 000 
äldre sjuka 
S:a intäkter 4 100 000 2 200 000 
 
Bidrag till enskilda -34 668 000 -32 768 000 
Utvecklingsgaranti -1 000 000 -1 000 000 
Resurshuset -2 375 000 -2 375 000 
Tolk -115 000 -115 000 
Lokalhyror -240 000 -240 000 
Reserv 175 000 175 000 
S:a kostnader -38 223 000 -36 323 000  
 
Nettokostnader -34 123 000 -34 123 000 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  justera internbudgeten för verksamhet 750, socialbidrag med 1 900 000 kr 
 mellan återsökning av äldre/sjuka och bidrag till enskilda.  
______________ 
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§ 47 
Projekt för att öka insatserna för utsatta ungdomsgrupper 
 
Som redovisats för socialnämnden via muntliga föredragningar och verksam-
hetsberättelsen för 2003 är situationen allvarlig. Socialförvaltningen försökte 
redan under 2002 bemöta det då ökade behovet med befintliga resurser. 
Kortsiktigt lyckades vi förbättra situationen genom att koncentrera insatserna 
genom ett nära samarbete mellan råd och stödgruppen och fältgruppen. 
Under 2003 har situationen dock förvärrats, vilket märkts genom att antalet 
ansökningar om bistånd till råd och stödgruppen ökat med 35 %.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra nuvarande resurser inte räcker 
till för att förebygga och åtgärda den uppkomna situationen. Både utifrån 
våra egna iakttagelser och signaler från olika samarbetsparter kan vi sluta oss 
till att situationen inte är av tillfällig art, utan kräver långsiktiga och offensiva 
åtgärder. 
 
Syfte och mål 
-  att vända den negativa utvecklingen i de mest utsatta ungdomsgrupperna 
-  att utveckla och förankra områdesarbetet långsiktigt i utsatta ungdomars   
 hemmiljöer. 
-  att åstadkomma förbättrade levnadsbetingelser för familjer genom socialt 

förändringsarbete. 
 
Tidsplan 
För att ges rimliga möjligheter att upparbeta fungerande verksamhetsformer i 
enlighet med projektets syfte och mål bör projekttiden sättas till två år, med 
start den 1 april 2004 med möjlighet till förlängning. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c), Inger Dahlgren (fp) samt Ann-Louise Trulsson (m) 
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att inrätta ett projekt för utsatta ungdomsgrupper  
 
att kostnaderna för projektet under  2004 ska belasta socialnämndens reserv 
 för volymökningar och kvalitetshöjningar med 660 tkr, samt 
 
att återkomma med rapport angående projektet till socialnämnden efter 6 

månader 
______________ 
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§ 48 
Motion ”Ansvar för uppväxande generationer” 
 
Göran Bohman redovisade upprättat förslag till motion daterad 2004-03-01. 
Jan Johansson KF – ledamot för Kristdemokraterna har i motion daterad 
17/12 2003 föreslagit ”att ett starkare samordningsorgan mot barn- och 
ungdomsbrottslighet skapas för att åstadkomma en mer attraktiv och säkrare 
miljö i kommunen. 
 
Socialförvaltningen delar förslagsställarens syn på vikten av förebyggande 
åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar utvecklas destruktivt. 
Karlskrona kommun har en mycket väl fungerande förebyggandekedja. 
 
Sammanfattningsvis är att behovet av stöd till nattvandrande föräldrar är väl 
tillgodosett genom fältgruppens försorg. Däremot är det viktigt att uppmärk-
samma behovet av tillfälliga lokaler. Generellt har inte socialtjänsten några 
lokaler ute i kommundelarna, varför andra kommunala verksamheter såsom 
skola, barnomsorg och fritidsgårdsverksamhet skulle kunna upplåta någon 
lokal. Fältgruppen hjälper gärna till med att förmedla kontakter. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till yttrande samt 
 
att motionen därigenom är besvarad 
______________ 
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§ 49 
Bidrag till projekt Mötesplatsen 
 
Projekt Mötesplatsen vill skapa en mötesplats på Sunnadalsskolan för alla boende 
i området, med prioritering på vuxna boende. En samordnare föreslås anställas för 
att förverkliga att Mötesplatsen blir en levande sådan i området. Projektet föreslås 
drivas under två år och bli en permanent verksamhet om det slår väl ut. 
 
Projekt Mötesplatsen har tagits fram i samverkan med flera förvaltningar, bostads-
företag och migrationsverket och bedöms få en positiv effekt för de boende i 
området. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att delfinansiera projektet Mötesplatsen under 2004 med 15.000 kronor, samt 
 
att projektet finansieras ur socialnämndens säkerhetsreserv. 
______________ 
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§ 50 
Förslag till administrativ besparing 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade upprättat förslag till administrativ 
besparing daterat 2004-03-01. 
 
Kommunfullfäktige beslutade 26-27 november 2003: 
Att budgetera en minskad kostnad för kommunens administration om 5,0 
miljoner kronor år 2004 och att planera för budgetering av en motsvarande 
minskad kostnad för administration om 7,0 miljoner kronor (ackumulerat) år 2005 
och 10,0 miljoner kronor (ackumulerat) år 2006. 
 
Minskning av de administrativa kostnaderna har fördelats ut på förvaltningarna 
efter antalet administrativa tjänster. Socialförvaltningen har i lönesystemet 23 
personer identifierade som administratörer. 
 
Socialnämndens dela v sparbetinget är sammanlagt ca 700 000 kronor för de tre 
åren. Omräknat i tjänster innebär det 1,0 tjänst 04, 0,4 tjänst 05 och 0,6 tjänst 06, 
dvs sammanlagt 2,0 tjänst. 
 
Förvaltningsledningen har efter det att arbetsgrupperna redovisat sina arbeten gått 
igenom de analyser och konsekvensbeskrivningar som arbetsgrupperna gjort. 
Förvaltningsledningen anser att den mest lämpliga åtgärden att vidta är att 
förvaltningen minskas med en assistenttjänst. Däremot måste ytterligare utredning 
genomföras tillsammans med assistenterna för att få fram den mest effektiva 
arbetsfördelningen. Sektionscheferna kommer gemensamt att leda detta arbete. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att socialförvaltningen skall minska med en assistenttjänst, samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringen. 
______________ 
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§ 51 
Angående IT-säkerhetsföreskrifter för socialförvaltningen. 
 
Återremitterat ärende från socialnämndens sammanträde den 23 februari 2004. 
I takt med ökad IT-användning inom förvaltningen har säkerhetsaspekterna lyfts 
fram. 
 
Det finns idag inga uppdaterade föreskrifter inom förvaltningen. Det är idag nöd-
vändigt att alla anställda känner till vilka regler som finns inom detta område till 
skydd för såväl sig själv som för all verksamhet inklusive våra klienter. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta föreslagna IT-säkerhetsföreskrifter 
______________ 
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§ 52 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
______________ 
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§ 53 
Öppna frågor 

 
Inger Dahlgren ställde frågan angående Karlskrona behandlingshem nu när 
länsstyrelsen dragit tillbaka bygglovet.. 
 
Ingrid Augustinsson Swennergren svarade. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 april 2004 
 
§ 54 Utvärdering av projektet Sirius sid  4 
§ 55 Delårsrapport över verksamheten i projekt Tidig behandling av unga  
 missbrukare (2002-08-15-2004-08-15 sid  5 
§ 56 Redovisning över tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 2003 sid 6 
§ 57 Information angående sekretesshandling sid 7 
§ 58 Redovisningsärende  sid 8 
§ 59 Meddelande  sid 9 
§ 60-61 Delegation  sid  9 
§ 62 Öppna frågor  sid 11 
§ 63 Budgetuppföljning mars 2004 sid 12 
§ 64 Sommarpraktik och Dagsverk sid 13 
§ 65 Feriejobb Karlskrona 2004  sid 14 
§ 66 Kostnader för introduktion av flyktingar sid 15 
§ 67 Anhållan om medel till Ungdomsrådet i Karlskrona sid 16 
§ 68 Yttrande över förslag till ändring av lokala ordningsstadgan sid 17 
§ 69 Remiss av departementspromemoria Sprutbytesverksamhet för injek- 
 tionsmissbrukare  sid  19 
§ 70 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Pizzeria Palma, 
 N Smedjegatan 8, 371 33 Karlskrona sid 21 
§ 71 Ansökan om förskott på föreningsbidrag sid  22 
§ 72 Ersättare socialchef  sid 23 
§ 73 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton sid 24 
§ 74 Utse ställföreträdande sektionschef till familj- och ungdomssektionen  
 (FUS)  sid 25 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.50 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) §§ 54-68 gick 16.45 
  Ronny Svedklint (s)  
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Camilla Persson (v) 
      
Tjänstgörande  ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
    
Övriga närvarande ersättare Lars Ericsson (s) §§ 54-68 gick 16.45 
  Åse Örgev (kd) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 54-68 gick 16.45 
   
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christin Held, vik. sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Daniel Timms, socialsekreterare 
  Margaretha Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Astrid Ericson, socialsekreterare 
  Inger Gyllin, socialsekreterare 
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare   
  Malin Frej, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Camilla Persson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Camilla Persson  Paragraf: 54-74 
    §§ 62-74 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 54 
Utvärdering av projektet Sirius – En alternativ väg till arbetsmarknaden 
 
Bengt Kihlbom redovisade utvärderingen daterad 14 april 2004. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 55 
Delårsrapport över verksamheten i projekt Tidig behandling av unga 
missbrukare (2002-08-15-2004-08-15) 
 
Rapporten avser tiden 2003-08-15-2004-02-15 
Projektet startades upp 2002-08-15. Målsättningen var att i öppenvård implemen-
tera en effektiv avgiftningsmetod för haschmissbrukare 18-29 år. Efterfrågan på 
avgiftning för denna målgrupp ökade och tidigare försök med avgiftning inom 
öppenvården hade ringa eller dåliga resultat.  
Sedan projektet förlängdes fr o m 03-08-15 har två behandlare arbetat heltid med 
haschavvänjningsprogrammet, HAP.  
Intresset för haschavvänjningsprogrammet har visat sig vara stort. Ett 40-tal 
klienter har deltagit hittills på introduktionsträffar, 22 klienter har skrivits in i 
programmet. HAP är ett 6 veckors strukturerat avgiftningsprogram, varje klient  
behandlas enskilt, ej i grupp. Av dem som genomgått avgiftningen har ett flertal 
fortsatt i stödsamtal efteråt för att stärka fortsatt drogfrihet och ordna upp problem 
som missbruket förorsakat. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna delrapporten 
______________ 
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§ 56 
Redovisning över tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 2003. 
 
Siamak Zolfeghari redovisad ärendet. 
Antalet tillfälliga serveringstilstånd till allmänheten fortsätter att öka. 2003 
beviljades 16 mot 15 respektive 12 för åren 2002 resp 2001. 
Av tillståndinnehavarna är 11 från Karlskrona och 5 från annan ort. 
14 av arrangemangen genomfördes under tiden 2003-06-02-2003-08-31. 
Den årliga inspektionen av Sailet tillsammans med Länsstyrelsen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Sail 2003 fungerat bra. Samtliga aktiviteter har 
genomförts på ett lugnt sätt och under ordnade former. De som haft serverings-
tillstånd har skött detta och vi har inte uppfattat att överdriven alkoholkonsumtion 
förekommit på något av serveringsställena. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 57 
Information angående sekretesshandling. 
 
Tore Svensson informerade om tidningsartikeln i Sydöstran angående 
sekretesshandling. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 



  19 april 2004 8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 58 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen.  
  Bilaga 4 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 
 
 



  19 april 2004 9 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 59 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga 5 
 
Ge kvinnojouren i Karlskrona en vettig chans att överleva 
 
Länsstyrelsen 
Tillsyn 2004-03-15 701-9465-03 
 
Utbetalning av medel till förebyggande insatser inom 
alkohol och drogområdet 2004-03-12 704-32825-02 
 
 
Riksdagens ombudsmän JO 
Beslut 2004-03-24 4263-2002 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-02-26 1224-03 
-”- 2004-03-01 1221-03 
-”- 2004-03-05 69-04 
-”- -”- 84-04 
-”- 2004-03-09 1314-03 
-”- -”- 1327-03 
-”- 2004-03-10 134-04 
-”- 2004-03-10 1122-03 
 
Kammarrätten i Jönköping  
Dom 2004-03-09 2866-03 
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§ 60 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Förlängd utredningstid jml kap 11 § 2 
b) Dödsboanmälningar 
c) Polisanmälan angående misstanke om barnmisshandel 
d) Angående advokat Mats P Olssons begäran om omprövning av Social-
 nämndens beslut 2004-03-08 
e) Yttrande gällande detaljplaner 
f) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL  (1994:1738) servering av spritdrycker, 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
g) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för 
 servering av alkoholdrycker. 

 
 

 
§ 61 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-04-05. 
______________ 
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§ 62 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors informerade om att föreningarna kommer bli 
inbjudna till socialnämndens sammanträde den 24 maj. 
 
______________ 
 
 
Ingrid Hermansson ställde frågan angående tidningsartikel gällande att 
förtroendevalda i Karlshamns kommun ifråga satt nyttan av att vara med  
Vårdförbundet. 
 
Göran Bohman svarade  
______________ 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



  19 april 2004 12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 
Budgetuppföljning mars 2004 
 
Malin Frej redovisade budgetuppföljningen januari till och med mars månad. 
Socialnämndens utfall uppgår totalt till  – 3 793 tkr.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
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§ 64 
Sommarpraktik och Dagsverk 
 
Socialförvaltningen har sedan 1997 från kontot för socialbidrag bekostat verk-
samhet med sommarpraktik för studerande ungdomar och under åren 1997 - 2002 
dagsverken för arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år. Sommarpraktik och dags-
verken har ordnats av arbetsmarknadsenheten och finansierats av socialnämnden. 
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten för har 
varit att begränsa behovet av socialbidrag under sommaren bland studerande med 
studiemedel och ungdomar som slutat gymnasiet. 
 
Socialförvaltningen menar att det mesta talar för att verksamheten med dagsverken 
de senaste åren som dagsverken anordnades hade en måttlig inverkan på utveck-
lingen av socialbidrag i ungdomsgruppen. Kostnaderna för ett projekt med dags-
verken år 2004 bör ligga i samma nivå som dagsverken år 2002, det vill säga minst 
330 000 kronor inklusive ersättning till ungdomarna. Även om verksamheten med 
dagsverken säkerligen är mycket positiv för många ungdomar menar socialförvalt-
ningen att det inte finns tillräckliga motiv för socialnämnden att finansiera verk-
samheten. Socialnämnden föreslås därför besluta att ej finansiera verksamhet med 
dagsverken år 2004. 
 
Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande som inte 
fått sommararbete passivt kan uppbära socialbidrag under sommaren. 
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska behov-
et av socialbidrag bland studerande ungdomar under ferier.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ej anslå medel till verksamhet med dagsverken år 2004 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsenheten 
 ordna sommarpraktik för studerande under sommaren 2004 
 
att  anslå 10 000 kronor till sommarpraktik för studerande från kontot för 
 socialbidrag (verksamhet 750) 
______________ 
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§ 65 
Feriejobb Karlskrona - 2004 
 
Daniel Timms redovisade ärendet. 
Vår önskan är att liksom föregående år anordna sysselsättning för ungdomar i 
högstadieåldern, 13-16 år, som är i särskilt behov av detta. Utifrån händelserna och 
situationen i Kungsmarken så anser jag och mina samarbetspartners (Sunnadals-
skolan, Introduktionen, Karlskronahem, PBA samt Hyresgästföreningen) i Sunna-
dalsområdet att vi bör försöka erbjuda ungdomarna i området sommarjobb även i 
år. 
 
Årets sysselsättningar är tänkt att bestå av en 3 eller 4 veckors period i sommar, 
antagligen fr.o.m. 04 06 10 t.o.m. 04 07 04. Arbetstiden planeras vara ca 7- 8 
timmar per dag beroende på var ungdomarna arbetar. Arbetsplatserna kommer att 
vara ute i Karlskronas områden och kommer att vända sig till de ungdomar som 
bor i respektive kommundel. I Sunnadalsområdet kommer antalet platser att bero 
på vilka arbetsuppgifter som skall göras samt hur mycket det finns att åtgärda. 
Detta kommer att inventeras under våren gemensamt med Karlskronahem, Hyres-
gästförening och skolan. 
Verksamheten kommer givetvis att vända sig till både flickor och pojkar. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anordna sommarjobb i kommunen. 
 
att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
att  anslå ca 185 000 kr för feriejobbsverksamheterna i kommunen. 
 
att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 
 belastar kontot 750, socialbidrag. 
______________ 
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§ 66 
Kostnader för introduktion av flyktingar 
 
Socialförvaltningen har i december 2003 mottagit ansökan från kulturförvalt-
ningen om ersättning för kostnader från verksamheten introduktion av flyktingar 
avseende tidningar, tidskrifter, lexikon och datorer. 
 
Integrationsberedningen har i november 2003 mottagit ansökan från Rädda barnen 
om bidrag till Dialogforum i Kungsmarken. Dialogforum är ett projekt på Kungs-
marken för föräldrar med invandrarbakgrund som ordnats av Rädda barnen i sam-
verkan med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Ansökan 
har översänts till socialnämnden från integrationsberedningen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ersätta kostnader vid kulturförvaltningen för tidningar, tidskrifter och böcker 
 på flyktingars hemspråk under 2004 med 110 000 kronor från verksamhet 
 introduktion (verksamhet 758) 
 
att  ge bidrag till Rädda barnen avseende projektet Dialogforum under 2004 med 
 30 000 kronor från verksamhet introduktion (verksamhet 758). 
______________ 
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§ 67 
Anhållan om medel till Ungdomsrådet i Karlskrona. 
 
Ungdomsrådet har genom idrotts- och fritidsförvaltningen i skrivelse  
2004-03-19 anhållit om medel till ungdomsrådet för 2004 med 40 tkr. 
 
Ungdomsrådet bildades 2000. Medel till verksamheten anvisades först av 
kommunfullmäktige. Den tjänstemannagrupp med representanter från barn- 
och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen 
samt kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar med Ungdomsrådet 
föreslog att berörda nämnder skulle bidra till verksamheten under  
2002 – 2004, då det skulle ses som ett projekt. 2002 och 2003 anvisades 
medel från berörda nämnder med 40 tkr per nämnd. Verksamheten ska 
utvärderas under innevarande år. 
 
Socialnämnden har således tidigare medfinansierat Ungdomsrådet. För att 
Ungdomsrådet skall få några verksamhetsmedel krävs fortsatt finansiering 
från berörda nämnder även under 2004. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att för år 2004 bevilja Ungdomsrådet 40 tkr ur socialnämndens säkerhets- 
 reserv. 
______________ 
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§ 68 
Yttrande över förslag till ändring av lokala ordningsstadgan: 
 
Kommunledningsförvaltningen har anmodat alkoholhandläggaren att lämna 
yttrande med beslutsförslag över polismyndighetens förslag till ändring av § 13 i 
kommunens lokala ordningsföreskrifter. 
Polismyndigheten vill att nuvarande bestämmelser utökas. Myndigheten vill ha 
förbud även mot förtäring av folköl samt att ett helt nytt geografsikt område kring 
köpcentret Amiralen omfattas av förtäringsförbudet. 
 
Göran Mattsson redovisade upprättat yttrande daterat 2004-04-14. 
 
YTTRANDE: 
 
BEREDNING: 
Kontakt har tagits med företrädare för köpcentret Amiralens styrelse. 
Rundvandring i området inkl köpcentret Slottsbacken har ägt rum. 
Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har diskuterat ärendet och är positiva till 
förändringar. 
 
Rektor Rolf Bengtsson, Vedebyskolan, har inlämnat en skrivelse som företrädare 
för skolan. Han önskar förändringar av ordningsstadgan snarat möjligt. Många 
elever är oroliga och han uppger vidare att langning förekommer till elever vid 
skolan. 
Samtliga externa kontakter föreslår en utökning av nuvarande ordningsföreskrifter. 
 
MOTIVERING: 
Enligt kapitel 3 § 1 Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden bl a medverka i 
samhållsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. 
 
Kapitel 3 § 7 SoL innehåller bl a bestämmelser om att socialnämnden skall verka 
för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendefram-
kallande medel. 
 
Socialförvaltningen har uppfattningen att generella beslut av nu föreslagen art inte 
löser de problem med alkohol och andra droger som finns. Förbud av nu föreslag-
en art skall också kunna efterlevas för att få effekt. 
Det är också en uppenbar risk att om förbud införs inom ett område problemen 
överflyttas till ett annat där sådant förbud inte finns och där kanske mindre resurs-
er för tillsyn finns. 
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Socialnämnden har dock förståelse för de problem som finns idag inom nu före-
slagna områdena. Polismyndigheten har inte möjlighet att upprätthålla den ordning 
som allmänheten kräver. Förslaget att införa förbud att förtära även folköl är bl a 
att göra det lättare att kontrollera att förbudet efterlevs.  
Socialkontoret kan inte med befintliga resurser finnas till hands för att stödja 
enskilda mer än vad som sker idag. Socialförvaltningens fältgrupp arbetar t ex 
regelbundet med förskjuten arbetstid. 
Det skall också noteras att socialförvaltningens personal inte har några polisiära 
befogenheter och inte heller ska ha några sådana. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta om följande ändring och tillägg till § 13 
 allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona Kommun: 
 § 13 med rubriken Förtäring av alkohol - föreslås lyda: 
 Alkoholdrycker – drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol – 
 får inte förtäras inom följande platser: 

1. Trossö, begränsat i väster och norr av broarna mot Saltö, Ekholmen, Lilla 
Pantarholmen och Pantarholmen, 

2. Stakholmen 
3. Stumholmen samt 
4. Området kring köpcentren Amiralen och Slottsbacken begränsat av Öster-

leden, Lyckebyvägen, Gjuterivägen, Slottsvägens förlängning samt Verkö-
vägen. Se bifogad bilaga 1 – karta med området inritat samt  

 
att  anta ovanstående yttrande med motiveringar till förslaget.  
______________ 
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§ 69 
Remiss av departementspromemoria Sprutbytesverksamhet för injek-
tionsmissbrukare (DS 2004:6) 
 
Karlskrona kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på sprutbytesverk-
samhet för injektionsmissbrukare. 
 
Bakgrund 
Sprutbytesprogram innebär att injektionsmissbrukare kan byta använda sprutor och 
kanyler mot rena. Syftet är att förhindra smittspridning av blodburna infektions-
sjukdomar samt motivera injektionsmissbrukare till behandling. En försöksverk-
samhet har pågått i Lund och Malmö sedan 1986/87. I januari 2001 inkom social-
styrelsen med en skrivelse till regeringen, med försök till värdering och ställnings-
tagande till sprutbytesprogrammet. Regeringens särskilde narkotikasamordnare 
lämnade sitt förslag i mars 2003. Narkotikasamordnaren ansåg sammanfattnings-
vis att ett utbyte av sprutor och kanyler sett ur större narkotikapolitiskt samman-
hang borde utgöra ett inslag i och också inrymmas i den svenska narkotika-
politiken. Förslaget innebär att nuvarande försöksverksamhet i Lund och Malmö 
upphör eller att samtliga landsting bereds möjlighet efter särskild prövning enligt 
promemorians lagförslag inrätta sprutbytesprogram. Båda förslagen har remiss-
behandlats. Karlskrona kommun har fått en inbjudan att lämna förslag på 
promemorians reglering och lagförslag av sprutbytesverksamhet.  
 
Förslag till yttrande 
Karlskrona kommun anser att ett sprutbytesprogram enligt förslaget inte är fören-
ligt med svensk narkotikapolitik. Vi ser ingen anledning att ytterligare öppna upp 
för en legalisering av injektionsmissbruket genom ett sprutbytesprogram. Vi för-
ordar istället linjen att förstärka och utveckla möjligheten för landstingen till-
sammans med kommunerna att möta, behandla och förhindra tungt narkotika-
missbruk, där omfattas självfallet smittspridning av både hivinfektion och hepatit 
B och C. 
 
Vi anser att den organisationsstruktur och kompetens som Malmö infektionsklinik 
byggt upp för att möta tunga missbrukare med omfattande och komplicerande 
infektioner är bra och tror att den mycket väl skulle fungera även utan sprutbyte. 
 
Oavsätt vad man tycker i frågan vill vi lämna följande synpunkter på lagförslaget. 
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Karlskrona kommun instämmer med förslaget att om sprutbytesprogram genom-
förs måste det regleras i lag och att tillstånd erfordras efter särskild prövning av 
socialstyrelsen. 
Vi anser vidare att krav på gemensam ansökan från landsting och kommun är bra. 
Det kan dock finnas ekonomiska hinder i form av vilka resurser för avgiftning och 
behandling som måste tillgodoses för att ansökan skall beviljas. Dessa hinder kan i 
många landsting och kommuner minska viljan att söka tillstånd för sprutbytes-
program. Redan idag har flertalet landsting skurit ner avgiftningsmöjligheterna till 
ett minimum för hela missbruksgruppen. 
 
När det gäller villkor för inbyte av sprutor och kanyler tycker vi att det finns en del 
frågetecken som bör ses över. Där bör man beakta de svårigheter och de problem 
som uppstår kring de injektionsmissbrukare vars landsting och kommun sagt nej, 
eller ej blivit godkända för sprutbytesprogram. Det kan i sin förlängning innebära, 
att om sprutbytesprogrammet är viktigt för den enskilde, kommer en koncentration 
av tunga injektionsmissbrukare ske till de landsting och kommuner som ansökt 
och beviljats tillstånd. Den injektionsmissbrukare som inte lyckas skriva sig i rätt 
kommun/landsting, begränsas därmed möjligheten att delta i programmet. 
I övrigt instämmer vi med lagförslaget 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta ovannämnda förslag till yttrande 
______________ 
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§ 70 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Pizzeria Palma, N 
Smedjegatan 8,  371 33  Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Jasmina, Bekteshi har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla året runt mellan kl 11.00 – 01.00. 
Bolaget är enskild firma med Bekteshi Jasmina, 690417-0740, som ägare.         
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalen är ombyggd till restaurangverksamhet med fullständigt kök från att det 
tidigare har varit ett Pizzeria. Den är ändamålsenligt för tänkt verksamhet. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten skall rikta sig mot en bred målgrupp alltifrån familjer till personal i 
närbelägna affärsrörelser samt kvällstid för boende i närheten. Restaurangen skall 
ha karaktären av en kvarterskorg. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Företräde för bolaget har styrkt sin branschvana och kunskaper i alkohollagstift-
ningen. De har lång erfarenhet från branschen och varit ansvariga för liknande 
verksamheter i Mönsterås. Tillståndsmyndigheten där har kontaktats per telefon 
inga anmärkningar. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 35 personer får vistas 
samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda. 
Hyreskontraktet ännu ej undertecknat av bolagsinnehavaren. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  delegera till alkoholhandläggaren att besluta i ärendet då nytt kontrakt 
 inkommit.  
 
______________ 
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§ 71 
Ansökan om förskott på föreningsbidrag 
 
Hela Människan har i skrivelse 2004-03-30 (Bilaga 1) ansökt om förskott på 
verksamhetsbidrag för 2004 med 50.000:-. Föreningen har tidigare inkommit med 
en ansökan om bidrag för innevarande år med 200.000:-. Socialnämnden skall 
enligt riktlinjerna fördela föreningsbidragen vid maj sammanträdet. 
 
Föreningen har i sin skrivelse beskrivet sin mycket ansträngda ekonomiska situa-
tion samt sitt arbete med förändring av verksamheten utifrån den ekonomiska 
situationen. 
 
Föreningen är i behov av förskott för att kunna driva verksamheten under den tid 
som föreningen behöver för att anpassa verksamheten till de ekonomiska 
resurserna. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  bevilja Hela människan föreskott på föreningsbidrag för 2004 med 50.000:- 

ur socialnämndens konto före föreningsbidrag 
______________ 
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§ 72 
Ersättare socialchef 
 
Göran Bohman tillträdde som ny socialchef fr o m den 7 april. Socialnämnden bör 
utse en ny ersättare för socialchefen. Göran Bohman var tidigare ersättare för 
socialchefen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att utse Sören Trolle till ersättare för socialchefen fr o m den 7 april 2004. 
______________ 
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§ 73 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton 
 
Göran Bohman tillträdde som socialchef  fr o m den 7 april 2004. Förvaltningens 
teckningsrätt behöver revideras. 
 
Följande personer föreslås fr o m  den 7 april ha teckningsrätt för socialförvalt-
ningens postgiro och bankkonto: 
 
Göran Bohman, socialchef tills vidare 
Sören Trolle, ersättare socialchef tills vidare 
Malin Frej, ekonom tills vidare 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att Göran Bohman, socialchef, Sören Trolle, ersättare till socialchef samt Malin 
 Frej, ekonom skall ha firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiro och 
 bankkonto enligt företeckning fr o m den 7 april 2004. 
______________ 
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§ 74 
Utse ställföreträdande sektionschef till familj- och ungdomssektionen (FUS) 
 
Göran Bohman tillträdde som ny socialchef fr o m den 7 april. Socialnämnden bör 
utse en ställföreträdande sektionschef för FUS. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors föreslog att Christin Held blir ställföreträdande 
sektionschef för FUS samt att tjänsten omedelbart utlyses efter kommunstyrelsens 
beslut den 6 april 2004. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta Christin Held som ställföreträdande sektionschef för FUS samt 
 
att  tjänsten omedelbart utlyses efter kommunstyrelsens beslut den 6 april 2004. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 24 maj 2004 
 
§ 75 Information  sid  5 
§ 76 Information  sid  6 
§ 77 Redovisningsärende  sid 7 
§ 78 Utvärdering av projekt Ankaret sid 8 
§ 79 Statusrapport Projekt Resurshuset sid 9 
§ 80 Redovisning aktivitet 2004-03-31 sid  10 
§ 81 Besparing på verksamheten socialbidrag sid 11 
§ 82 HVB-placeringar från 2003 och framåt i förhållande till Vårdförbundet sid 13 
§ 83 Information av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer 
 med mångfacetterad psykisk, social och/eller somatisk problematik sid 14 
§ 84 Mottagna flyktingar 2004   sid 15 
§ 85 Meddelande  sid 17 
§ 86-87 Delegation  sid  19 
§ 88 Öppna frågor  sid 20 
§ 89 Delårsbokslut med prognos per 2004-04-30 sid 21 
§ 90 Fördelning av föreningsbidrag för år 2004 sid 22 
§ 91 Årsredovisning för donationsfonderna sid 23 
§ 92 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café och 
 restaurang Sjöstugan, Fågelmara sid 24 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.  10.00-12.20 
    13.20-16.45 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Lena Åberg (s) § 76-92 
  Bengt-Olof Karlsson (s) kom kl 10.50 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 75 gick 11.30 
  Camilla Persson (v) § 76-92 
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) § 75 ,88-92 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) § 75 
  Åse Örgev (kd) § 84-92 
 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s)   
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christin Held, vik. sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Helen Sjöblom, socialsekreterare 
  Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare 
  Kerstin Olsson, socialsekreterare 
  Lena Björngren, socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Ann-Katrin Thornéus Pehrsson, socialkonsulent 
  Ronny Johansson, socialkonsulent 
  Ulrika Johansson, socialkonsulent 
  Cajsa Zettergren, socialkonsulent 
  Malin Frej, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
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Utses att justera   Ingrid Hermansson  Walla Carlsson 
Underskrifter  §§ 75-89, 91-92   § 90 
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________ _________________
  Ingrid Hermansson  Walla Carlsson 
  §§ 75-89, 91-92     § 90  
    Paragraf: 75-92 
    §§ 88-92 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 75 
Information 
 
Socialnämnden hade inbjudit 11 st ideella föreningar med social inriktning som 
sökt föreningsbidrag.   
Mellan kl 10.00—12.20 kom 9 av dem och berättade om föreningens nuvarande 
och planerade verksamhet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 76 
Information 
 
Jesper Björnsson informerade om händelsen som uppkommit vid kristihimmels-
färdsdagen. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
_____________ 
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§ 77 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 6 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 78 
Utvärdering av projekt Ankaret 
Familje- och ungdomssektionen har tillsammans med Alkohol- och drogsektionen, 
under hösten 03/våren 04 drivit projekt Ankaret. 
Ankaret, som är en samtalsgrupp för barn till missbrukande föräldrar, drivs med 
stöd av Länsstyrelsen i Blekinge. 
Projektets har avslutats under våren 2004. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att   godkänna rapporten 
______________ 
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§ 79 
Statusrapport Projekt Resurshuset 
 
Projekt Resurshuset startade i april 2003 och pågår fram till 2005-12-31.  Projektet 
drivs av socialförvaltningen i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Resurshuset har sina lokaler på 
Bubbetorps gård. Resurshuset har 4 heltidsanställda socialkonsulenter som arbetar 
i projektet. Inriktningen på projektet är att utreda arbetsförmåga för att kunna 
hjälpa människor att hitta vägar till annan försörjning än socialbidrag.  
 
Resurshuset arbetar för närvarande med 67 uppdrag. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 80 
Redovisning aktivitet 2004 03 31 flyktingar i introduktion  
 
Socialförvaltningen har gjort uppföljning av aktiviteten för flyktingar i åldern 18 – 
64 år datumet 2004 03 31. 
 
Flyktingarna har i redovisningen fördelats på mottagningsår, det vill säga det år 
flyktingen mottogs i kommunen. Redovisningen omfattar de flyktingar som har 
behov av insatser från introduktionen och som inte är självförsörjande. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 81 
Besparingar på verksamheten socialbidrag. 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag daterat 2004-05-05. 
Kostnaderna för socialbidrag och antalet hushåll med behov av bidrag har ökat de 
senaste månaderna i jämförelse med motsvarande månader föregående år.  
Ökningen av kostnaderna för socialbidrag uppgår till omkring 7 % i förhållande 
till år 2003. Efter fyra månader föreligger ett underskott i förhållande till budget 
med omkring 2 500 000 kronor. 
 
Förvaltningens förslag 
 
1. att riktlinjen beträffande extra bidrag till barnfamiljer med längre behov skall 

 utgå från socialnämndens riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09 
 01 

 
2. att riktlinjen beträffande stimulansbidrag skall utgå från socialnämndens 

 riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09 01 
 
3. att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förändring beträffande riktlinjen  

 avseende busskort till vuxna med behov av socialbidrag 
 
4. att ge socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag om riktlinjer för 

 socialbidrag för särskilda behov till barn 
 
5. att utredning avseende riktlinjer för busskort och särskilda behov för barn 

 skall presenteras för socialnämnden i augusti 2004. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c), Andreas Reinholdson (kd), Ann-Louise Trulsson (m), 
Inger Dahlgren (fp) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Camilla Persson (v) yrkar avslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Camilla Perssons 
avslags yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
1. att riktlinjen beträffande extra bidrag till barnfamiljer med längre behov skall 

 utgå från socialnämndens riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09 
 01 

 
2. att riktlinjen beträffande stimulansbidrag skall utgå från socialnämndens 

 riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09 01 
 
3. att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förändring beträffande riktlinjen  

 avseende busskort till vuxna med behov av socialbidrag 
 
4. att ge socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag om riktlinjer för 

 socialbidrag för särskilda behov till barn 
 
5. att utredning avseende riktlinjer för busskort och särskilda behov för barn 
  skall presenteras för socialnämnden i augusti 2004. 
______________ 

 
Reservation 
Camilla Persson (v) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 82 
HVB-placeringar från 2003 och framåt i förhållande till Vårdförbundet. 
 
Christin Held redovisade HVB-placeringar. 
13 barn har placerats på 9 olika institutioner varav 1 genom Vårdförbundet – 
Lotsen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 83 
Information av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med 
mångfacetterad psykisk, social och/eller somatisk problematik. 
 
Sören Trolle informerade. 
Socialnämnden/Handikappnämnden/Äldrenämnden beslutade den 15 december 
2003 dnr: 2003.186.701  
att ta ett principbeslut att tillsammans igångsätta boende och omvårdnad för 
personer med mångfacetterad psykisk, social och/eller somatisk problematik 
att ge förvaltningarna i uppdrag att återkoma med slutgiltigt förslag till 
genomförande. 
Äldrenämnden beslutade för egen del 
Att förorda att äldrenämndens ekonomiska insats utformas som en årlig avgift för 
att säkerställa tillgången till boendevård enligt förslaget samt köp av tjänster efter 
hand som behov uppstår. 
 
Lediga lokaler 
Samtal har förts med Karlskronahem om lediga och möjliga flerfamiljsfastigheter. 
Kriterierna för målgruppen har varit att fastigheten skall ligga centralt belägen och 
erbjuda plats för 6-8 personer samt personalutrymme. 
Karlskronahem har erbjudit oss följande tänkbara fastigheter 
 
1. Saltövägen 4 A, Saltö 
2. Kungsmarksvägen 73, Kungsmarken 
3. Östergatan 2, Pantarholemen 
4. Polhemsgatan 27 A, Karlskrona 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 84 
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. mars) 
 
T o m 040331 har 20 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 1 är 
sekundärinflyttad). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Irak 3 2 5 
Bosnien Hercegovina - - - 
Afghanistan - - - 
Jordanien - - - 
Ryssland - - - 
Somalia 3 1 4 
Serbien och Montenegro 1 1 2 
Niger - - - 
Sierra Leone 1 3 4 
Statslös 3 2 5___ 
Summa 11 9 20 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 4 6 10 
Lyckeby 1 - 1 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg 1 - 1 
Gullberna 2 2 4 
Annebo - - - 
Marieberg 1 1 2 
Galgamarken - - - 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 1 - 1 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1 
Summa 11 9 20  
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Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. april) 
 
T o m 040430 har 28 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 1 är 
sekundärinflyttad). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Afghanistan 2 2 4 
Bosnien Hercegovina - - - 
Georgien 2 2 4 
Irak 3 2 5 
Jordanien - - - 
Niger - - - 
Ryssland - - - 
Serbien och Montenegro 1 1 2 
Sierra Leone 1 3 4 
Somalia 3 1 4 
Statslös 3 2 5_____ 
Summa 15 13 28 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 4 6 10 
Lyckeby 1 - 1 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg 1 - 1 
Gullberna 2 2 4 
Annebo - - - 
Marieberg 3 3 6 
Galgamarken - - - 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 3 2 5 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1___ 
Summa 15 13 28 
  

 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 85 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga 7 
 
Ecad Newsletter mars 2004  
 
Kommunstyrelsen 
§ 48 
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun 
 
§ 49 
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun 
 
§ 53 
Budgetuppföljning februari månad 2004 
 
§ 60 
Tillsättning av socialchef 
 
Kommunfullmäktige 
§ 37 
Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform 
 
§ 39 
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern 
 
Tekniska nämnden 
§ 16 
Budgetering och investeringstillstånd för inköp av enfamiljshus. 
 
Länsstyrelsen 
Tillsynsrapport/beslut 2004-03-24 701-7614-03 
-”- 2004-03-25 701-7613-03 
-”- -”- 701-7615-03 
-”- -”- 701-7616-03 
-”- -”- 701-7617-03 
-”- -”- 701-8757-03 
Tillsynsrapport/beslut 2004-03-30 701-240-2004 
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-03-31 123-03 
-”- 2004-04-07 149-04 
-”- -”- 208-04 
-”- 2004-04-13 138-04 
-”- 2004-04-14 164-04 
-”- -”- 213-04 
-”- -”- 249-04 
-”- 2004-04-16 218-04 
 
Länsrätten i Kalmar län  
Dom 2004-03-25 1413-03 
  1522-03 och 
  1746-03 
 
Länsrätten i Stockholms län  
Dom 2004-03-29 20778-03 E 
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§ 86 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
c) Yrkande till Kammarrätten i Jönköping 
d) Yttrande gällande detaljplaner 
e) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL  (1994:1738) servering av spritdrycker, 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
f) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för 
 servering av alkoholdrycker. 
 
 
 
§ 87 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-05-10. 
______________ 
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§ 88 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 89 
Delårsbokslut med prognos per 2004-04-30 
 
Malin Frej redovisade delårsbokslut.  
Socialnämndens verksamhet beräknas visa ett underskott av 5 mkr (exklusive 
verksamheten introduktion) i förhållande till budget för år 2004. Verksamheten 
introduktion beräknas visa ett underskott av 1 mkr. 
Utfallet för socialnämndens verksamheter för perioden uppgår till –4 230 tkr varav 
– 449 tkr avser verksamheten introduktion. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 30 april 2004. 
______________ 
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§ 90 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2004 
 
Socialnämnden har i 2004 års budget 820 000 kronor att fördela till föreningar 
med social verksamhet. 11  föreningar har ansökt om bidrag alternativt tillgång till 
lokal med tillsammans 1.201.432 kr. 
 
Socialnämnden beviljade i april 2004 Hela Människan ett förskott på 50.000 kr. 
Kvar att fördela för 2004 är således 770.000 kr. 
 
2004-05-24 är samtliga föreningar inbjudna till socialnämnden för att beskriva sina 
verksamheter.  
 
Förvaltningens förslag att fördela resterande 770.000 kr till föreningar enligt 
nedanstående förslag: 
 
Fria Sällskapet Länkarna   
 130 000  
Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max  30 000 
Anonyma narkomaner /NA Lokalkostnad max  50 000 
Hela människan / RIA i Karlskrona 120 000      
Verdandi Pantern  83 000  
Kvinnojouren Frideborg  275 000  
FMN  20 000   
Brottsofferjouren Boj  50 000 
AC-sydöst  2 000 
KRIS  10 000    
BRIS  0 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) föreslår socialnämnden besluta att 
förvaltningen får i uppdrag inför 2005 att tillsammans med föreningarna se över 
möjligheterna till gemensamt lokalutnyttjande. 
      
Socialnämndens beslut 
 
att fördela 770.000 kronor till föreningar enligt förvaltningens förslag, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag inför 2005 att tillsammans med föreningarna se 
 över möjligheterna till gemensamt lokalutnyttjande 
______________   
 
Ingrid Hermansson (c) samt Ronny Svedklint (s) deltog ej i handläggningen av 
ärendet på grund av jäv. 
 
 
 
 
 



  24 maj 2004 23 

  

 
 
 
 
§ 91 
Årsredovisning för donationsfonderna 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Major John Jeanssons donationsfond 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
 

 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder. 
______________ 
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§ 92 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café och 
restaurang Sjöstugan, Kristianopel, 37045 Fågelmara 
 
ÄRENDET 
 
AB Kuststugan har meddelats tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid Café och restaurang Sjöstugan, Fågelmara. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda 
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (1994:1738) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare 
villkor, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
Hans Alerstedt är firmatecknare. 
 
UTREDNING 
 
Uppmärksammade missförhållanden 
Enligt inlämnad restaurangrapport 040115 har ingen verksamhet 
bedrivits under 2003. Ingen försäljning av varken mat eller olika slag av 
drycker har förekommit/redovisats. 
Bolaget har inte heller anmält jml kapitel 8 § 3 alkohollagen att avbrott i 
verksamheten har gjorts eller att verksamhetens inriktning ändrats. 
 
Vidtagna åtgärder 
Tillståndsinnehavaren, AB Kuststugan har tillskrivits 2004-01-16 om 
ovanstående förhållanden. Bolaget skulle senast 2004-02-03 ha inkommit 
med kommentarer till bolagets brister. 
 
BEDÖMNING 
 
Utredarens överväganden 
Enligt alkohollagens 7 kap § 19 punkt 1 framgår att kommunen skall 
återkalla serveringstillstånd om detta inte längre utnyttjas. 
Enligt punkt 3 samma kapitel och paragraf skall kommunen vidare 
återkalla serveringstillståndet om innehavaren inte följer för 
serveringstillståndet gällande bestämmelser i alkohollagen. Bolaget har ej 
anmält avbrott i verksamheten eller ändringar i densamma. 
Det framgår av utredningen att bolaget ej fullgjort sina skyldigheter i 
dessa avseenden och därigenom brutit mot alkohollagens bestämmelser. 
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Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
Sökande har ej hörts av. Information har getts att socialnämnden kan 
besluta även om bolaget ej svarat på översänd utredning om eventuella 
åtgärder mot bolaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att återkalla serveringstillståndet för AB Kuststugan AB, Kristianopel 

jml kapitel 7 § 19 Alkohollagen. Bolaget har ej fullgjort sina skyldig-
heter genom att ej anmäla förändringar i verksamheten samt att 
serveringstillståndet ej utnyttjats under 2003. 

 
Beslut som går tillståndsinnehavaren emot kan överklagas. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 14 juni 2004 
 
§ 93 Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgs- 
 ärende  sid  4 
§ 94 Redovisningsärende  sid 5 
§ 95 Budget  sid 6 
§ 96 Verksamhetskarakteristik nätverk IFO 2003 sid 7 
§ 97 Fördjupad analys av verksamheten ekonomiskt bistånd 2000-2003  
 nätverk IFO  sid  8 
§ 98 Arbetsmiljöenkät nätverk IFO sid 9 
§ 99 Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. maj) sid 10 
§ 100 Meddelande  sid 11 
§ 101-102 Delegation  sid  12 
§ 103 Öppna frågor  sid 13 
§ 104 Budgetuppföljning maj 2004 sid 14 
§ 105 Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning sid 15 
§ 106 Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar sid 16 
§ 107 Samverkan med landstinget Blekinge i en utvidgad ungdomsmottag- 
 ning  sid 18 
§ 108 Ansökan om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge avseende 
 förebyggande och behandlande insatser för unga missbrukare sid 19 
§ 109 Ansökan om utvecklingsmedel avseende projekt för att öka insatserna för  
 utsatta barn- och ungdomsgrupper sid  21 
§ 110 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn som lever i  
 familjer där våld förekommer. Projekt Trappan sid  22 
§ 111 Upphandling familjerådgivning sid  24 
§ 112 Serveringstillstånd  sid  25 
§ 113 Yttrande över motion om inrättande av kommunal barnombudsman sid 26 
§ 114 Sommarhälsning  sid 27 
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Plats och tid: Tegelhuset Palanderska gården 
 Drottningg 69 kl. 13.00-16.30 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) gick 15.45 §§ 93-105 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s)  
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) gick 15.55 §§ 93-105 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v)  
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) § 106-114 
  Patrik Magnusson (m) § 106-114 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åke Karlsson (c) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) gick kl 16.00 § 93-105 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Christine Held, vik. Sektionschef 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Christina Pettersson, 1:e socialsekreterare 
  Siw Ottosson, socialsekreterare 
  Marit Ramberg Toropainen, socialsekreterare 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Malin Frej, ekonom 
  Gunilla Pettersson, ekonomiassistent   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ronny Svedklint   
Underskrifter     
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________  
  Ronny Svedklint    
    Paragraf: 93-114 
    §§ - offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 
 
 
 



  14 juni 2004 4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 93 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 8 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 94 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 9 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 95 
Inför budget år 2005 och plan för åren 2006 och 2007 
 
Malin redovisade upprättat förslag till budget år 2005 och plan för åren 2006 och 
2007 daterat 2004-06-14. 
Individ- och familjeomsorg har tilldelats en ekonomisk ram av 81 006 tkr för år 
2005 samt 80 980 tkr för år 2006-2007. Förra året fastslog kommunfullmäktige att 
minska kommunens administration med 10 mkr under en treårs period och minsk-
ningen har fördelats ut på förvaltningarna. Socialnämnden har fått ett sparbeting på 
sammanlagt 697 tkr för de tre åren. Enligt årets beslutade budgetdirektiv ska dock 
besparingen genomföras med full effekt redan från och med år 2005. 
 
Verksamheten socialbidrag har tilldelats en ekonomisk ram av 31 064 tkr för år 
2005 samt 31 064 tkr för år 2006-2007.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 96 
Verksamhetskarakteristik nätverk IFO 2003 
 
Malin Frej redovisade verksamhetskarakteristik 2003 jämförelser mellan 
Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 97 
Fördjupad analys av verksamheten ekonomiskt bistånd 2000-2003 nätverk 
IFO. 
 
Lena Wik redovisade fördjupad analys av verksamheten ekonomiskt bistånd. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 98 
Arbetsmiljön år 2004 nätverk IFO 
 
Eva-Britt Norrman redovisade enkätunderökning av den psykosociala arbetsmiljön 
i fyra kommuner. 
Eva-Britt redovisade även en sammanställning av genomförd enkätundersökning 
av den psykosociala arbetsmiljön på socialförvaltningen i Karlskrona. 
Årets resultat visar, inom samtliga huvudområden, på högre värden jämfört med 
mätningen 2003. Medelvärdena för områdena ledarskapet i organisationen, 
delaktigheten i arbetet, det sociala klimatet och min arbetssituation har så höga 
värden att det kan sägas råda en god arbetsmiljö inom förvaltningen. Däremot 
visar organisationsområdet på ett lägre värde. Glädjande nog kan dock konstateras, 
att det är på detta område som den största förbättringen har inträffat sedan 
föregående år. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 99 
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. maj) 
 
T o m 040531 har 30 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är 
sekundärinflyttade). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Afghanistan 2 2 4 
Bosnien Hercegovina - - - 
Georgien 2 2 4 
Irak 3 2 5 
Jordanien 1 - 1 
Niger - - - 
Palestina 1 - 1 
Ryssland - - - 
Serbien och Montenegro 1 1 2 
Sierra Leone 1 3 4 
Somalia 3 1 4 
Statslös 3 2 5____ 
Summa 17 13 30 
 
      
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 5 6 11 
Lyckeby 1 - 1 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg 1 - 1 
Gullberna 2 2 4 
Annebo - - - 
Marieberg 4 3 7 
Galgamarken - - - 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 3 2 5 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1 
Summa 17 13 30 
 
Informationen togs till protokollet 
______________   
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§ 100 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunfullmäktige 
§ 57 
Köp av enfamiljshus och investeringstillstånd 
 
§ 58 
Investeringstillstånd för IT-vision 2004 
 
§ 61 
Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar 
 
§ 62 
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 
2004 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-04-20 72-04 
-”- -”- 145-04 
-”- 2004-04-26 133-04 
-”- 2004-05-12 299-04 
-”- -”- 304-04 
-”- 2004-05-24 261-04 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2004-04-23 1308-04 
Dom 2004-05-27 1308-04 
 
Länsstyrelsen 
Tillsynsbeslut 2004-05-14 701-639-04 
   
   
Ecad Newsletter april 2004  
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§ 101 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
c) Attestlista 
d) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL  (1994:1738) servering av spritdrycker, 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
e) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för 
 servering av alkoholdrycker. 
 
 
 
§ 102 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-06-07. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 juni 2004 13 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 103 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors meddelade att ledamöter och ersättare var 
välkomna att anmäla sitt intresse till kurs i Karlstad. 
Brytningstid Nya tider – nya krav Vilken väg tar socialtjänsten. 
Anmälan skall ske till Katarina Lindell. 
______________ 
 
 
Ingrid Hermansson ställde frågan hur situationen bland ungdomarna varit vid 
skolavslutningarna. 
 
Christin Held svarade. 
______________ 
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§ 104 
Budgetuppföljning maj 2004 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m maj visar ett underskott av – 5 195 
tkr inkl verksamheten introduktion och ankomstregistrerat. Semesterlöneskulden 
uppgår till 2 095 tkr för perioden. 
 
Socialnämnden beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten 
______________ 
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§ 105 
Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning 
 
Christina Pettersson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för introduktions-
ersättning daterat 2004-06-01. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 att ansvaret för mottagande och 
introduktion av flyktingar skall övergå från socialförvaltningen till arbetsmark-
nadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge kommunlednings-
förvaltningen och socialförvaltningen ett gemensamt uppdrag att utreda nya 
riktlinjer för introduktionsersättning med ett särskilt behovsprövat ersättnings-
system innan introduktionen påbörjats. 
 
Yrkande 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors föreslog en tilläggsattsats enligt följande  
att utvärdering sker efter ett år. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till nya riktlinjer för introduk-

tionsersättning 
 
att föreslå att nya riktlinjer för introduktionsersättning skall gälla från och med 

2004 09 01 samt 
 
att utvärdering sker efter ett år. 
______________ 
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§ 106 
Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 att ansvaret för mottagande och 
introduktion av flyktingar i Karlskrona skall övergå från socialförvaltningen till 
arbetsmarknadsenheten från och med 2004 09 01. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt ”att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemen-
samt uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten och bemanning med 
anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen”. Förslag om 
förändringar i budget och bemanning skall lämnas till kommunstyrelsen senast i 
augusti 2004. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 dessutom att ge kommunlednings-
förvaltningen och socialförvaltningen ett gemensamt uppdrag att utreda nya 
riktlinjer för introduktionsersättning med ett särskilt behovsprövat ersättnings-
system innan introduktionen påbörjats. 
 
Från 2004 09 01 får arbetsmarknadsenheten ansvar för mottagande och introduk-
tion av flyktingar. Arbetsmarknadsenheten kommer att ha ansvar för introduk-
tionsersättning. Socialförvaltningen kommer också fortsättningsvis att ha ansvar 
för socialbidrag till flyktingar som har behov av komplettering till introduktions-
ersättningen eller som av andra skäl behöver socialbidrag.  
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
1. att  arbetsmarknadsenhetens ansvar för introduktion av flyktingar skall gälla 
  mottagningsåret i första kommun och de följande tre åren  
 
2. att  943 000 kronor överförs till arbetsmarknadsenhetens personalbudget 
  avseende personal för introduktion av flyktingar under 2004 09 01-   
  200412 31 
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3. att  108 000 kronor skall kvarstå i socialnämnden budget för perioden  
  2004 09 01 – 2004 12 31 avseende kostnader för handläggning av  
  socialbidrag och administration av återsökning från integrationsverket av 
  socialbidrag 
 
4. att  justeringar av budget för kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten 
  görs i samband med delårsbokslutet efter augusti 2004. 
 
5. att  kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att 
  följa upp utvecklingen av behovet av socialbidrag bland flyktingar efter 
  februari 2005 
 
6. att  kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att 
  vid behov föreslå förändringar i fördelning av medel från introduktionen 
  mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen efter att upp- 
  följning gjorts. 
______________ 
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§ 107 
Samverkan med landstinget Blekinge i en utvidgad ungdomsmot-
tagning. 
 
Kommunalrådet Christina Mattisson och landstingsrådet Marie Sällström 
har gett samordnaren i välfärdsfrågor i uppdrag att tillsammans med 
representanter för landstinget och kommunen utreda möjligheterna att 
starta en utvidgad ungdomsmottagning i Karlskrona kommun.  
 
Syftet med en utvidgad ungdomsmottagning är att ungdomar, upp till 23 
år, ska erbjudas en lättillgänglig mottagning där de kan få den hjälp de  
Efterfrågar. Stöd ska kunna ges i frågor som: sex och samlevnad, psykiska 
problem, sociala frågor, drogfrågor och identitetsfrågor. 
 
Genom att bedriva en verksamhet i samverkan mellan landsting och 
kommun får mottagningen tillgång till flera kompetenser med hög 
profesionalitet. De olika kompetenserna kan arbeta tillsammans i ett 
gemensamt uppdrag och med ett gemensamt utformat bemötande. 
Personalen ska ha kompetens och förmåga att slussa de ungdomar som 
behöver mer omfattande insatser vidare till de ordinarie verksamheterna. 
 
En lättillgänglig utvidgad ungdomsmottagning innebär att kommunens 
ungdomar får en plats att vända sig till för att få stöd och hjälp. Genom 
att verksamheten har tillgång till personal med olika kunskaper och 
kompetens kan stöd ges på plats i många frågor. Dessutom kan relationer 
skapas som gör det enklare förde ungdomar som så behöver att få tillgång 
till och acceptera mer omfattande insatser inom de ordinarie verksam-
heterna. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att från och med 2004 tillsammans med landstinget Blekinge starta ett  
 5-årigt projekt med en utvidgad ungdomsmottagning 
 
att inom ramen för nuvarande verksamhet avsätta motsvarande 0,4 tjänst 

som socialarbetare att arbeta inom mottagningen, samt 
 
att avsätta 100 tkr årligen från verksamhet 752 för lokalkostnader mm. 
______________ 
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§ 108 
Ansökan om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge avseende 
förebyggande och behandlande insatser för unga missbrukare. 
 
Inledning 
Länsstyrelsen i Blekinge län inbjuder Blekinges kommuner att ansöka om 
utvecklingsmedel till förebyggande och till tidiga insatser inom alkohol- och 
narkotikaområdet samt behandlings- och öppenvårdsinsatser för ungdomar och 
missbrukare för år 2004/2005.  
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun har utarbetat en handlingsplan för drogförebyggande arbete 
inom alkohol- drog- och tobaksområdet för åren 2003-2010. 
Ungdomar är en utsatt grupp och har en hög prioritet i strategiplanen. Karlskrona 
kommun planerar att samverka med Landstinget i en ungdomsmottagning.             
     
Syfte 
Att till tänkt ungdomsmottagning i Karlskrona bidra med den kunskap och 
kompetens om cannabis som finns på Alkohol och drogsektionen. 
 
Att i det forum som en tänkt ungdomsmottagning är nå ut med information om 
cannabis, missbruk, skadeverkningar och behandling till så många som möjligt av 
ungdomarna i Karlskrona. 
 
Att i ett så tidigt skede som möjligt kunna erbjuda behandlande insatser för ung-
domar med cannabismissbruk.  
 
Mål 
Att genom en plats tänkt för ungdomar nå ut med information och kunskap om 
cannabis, missbruk, skadeverkningar och behandling samt att på detta sätt bidra 
till det förebyggande ungdomsarbetet och att vid behov i ett tidigt skede kunna 
erbjuda behandlande insatser.   
 
Målgrupp 
Ungdomar upp till 23 år som söker sig till ungdomsmottagningen. 
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Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om att utvecklingsmedel söks hos läns-
 styrelsen i Blekinge, med ett sammantaget belopp på 436 000 kronor, för 
 projekt under perioden 040815-050815. 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 109 
Ansökan om utvecklingsmedel avseende projekt för att öka insatserna för  
utsatta barn- och ungdomsgrupper. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunen att söka utvecklingsmedel till 
bl a  tidiga insatser. 
 
De senaste åren har vi märkt en tydligt ökad oro i våra ungdomsgrupper. Allt fler 
ungdomar visar upp ett beteende som inte är acceptabelt. 
 
Syfte o mål 
- Att vända den negativa utvecklingen i de mest utsatta barn- och 

ungdomsgrupperna. 
- Att utveckla och förankra områdesarbetet långsiktigt i utsatt barn- och 

ungdomars hemmiljöer, bl a genom att samarbeta med och stimulera 
föreningsliv och andra lokala verksamheter. 

- Att inom området utöka och förbättra samverkansformer med skola, 
fritidssektor, landsting med flera. 

- Att åstadkomma förbättrade levnadsbetingelser för familjer genom socialt 
förändringsarbete. 

 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att till genomförandet av ovanstående projekt hos Länsstyrelsen i Blekinge län 
 ansöka om utvecklingsmedel för tidiga insatser med ett sammantaget belopp 
 av 487 500:- 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 110 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn som lever i 
familjer där våld förekommer. Projekt Trappan 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunen att söka utvecklingsmedel till 
bl a  tidiga insatser. 
 
Kvinnojouren i Karlskrona kommer under ett år i kontakt med ca 300 kvinnor 
som utsätts för misshandel, hot och situationer präglade av våld. Ca 50 % av dessa 
kvinnor har barn under 18 år. Kvinnojouren uppskattar att ungefär 20-25 kvinnor 
per år efterfrågar hjälp för sina barn. Ca en tredjedel av dessa kvinnor är av ut-
ländsk härkomst. 
Kvinnojourens verksamhet riktar sig enbart till de misshandlade kvinnorna. Man 
ser ett stort behov av insatser för barnen men uppger att man inte har resurser eller 
kompetens att möta detta behov. 
Vi kommer i vårt dagliga arbete i kontakt med barn som växer upp i familjer där 
det förekommer våld och hot.  
 
Mål för den planerade verksamheten 
Vi vill utveckla samarbetet, framför allt med kvinnojouren och polismyndigheten 
men även akut- och primärvård, för att bättre kunna erbjuda kvinnor och barn som 
lever i familjer med våldsproblematik hjälp och stöd samt erbjuda dessa barn en 
möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser de bevittnat både genom indi-
viduella samtal och genom gruppverksamhet. 
 
I projektet ”Trappan” vill vi erbjuda krissamtal samt gruppverksamhet i syfte  
- Att synliggöra barn i familjer med våldsproblematik. 
- Att erbjuda dessa barn en möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser de 

bevittnat. 
- Ge kunskap om vanliga reaktioner då man lever i våldets närhet. 
- Att barnet får dela erfarenheter med andra som varit med om liknande 

situationer. 
- Att barnet genom samtal, lek, drama med mera får ge uttryck för det man 

känner och har upplevt. 
- Att barnet får sina känslor bekräftade och får hjälp att uttrycka dessa. 
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Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till tidiga insatser för barn som 

lever i familjer där våld förekommer för perioden 2004-09-01-2005-08-31 med 
185.000 kronor. 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 



  14 juni 2004 24 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 111 
Upphandling av familjerådgivning 
 
Bakgrund: 
Socialnämnden har enligt kapitel 5 § 3 punkterna 3 och 4 socialtjänstlagen 
skyldighet att sörja för att familjerådgivning kan erbjudas. Socialnämnden har 
kommunens uppdrag att tillse detta. 
 
Nuvarande avtal om familjerådgivning upphör att gälla 2004-12-31. Ett nytt skall 
antas med början 2005-01-01 för en period av två år med möjlighet för kommun-
en till option på ytterligare två år. 
 
Beredning: 
I enlighet med tidigare beslut av socialnämnden har anbud inhämtats enligt lagen 
om offentlig upphandling i form av förenklad upphandling. Socialförvaltningen 
har ansvarat för handläggningen. 1 anbud har inkommit. 
 
I anbudsförfrågan har tydliga krav på kvalitet uppsatts t ex i form av tillgänglig-
het, väntetidens längd, familjerådgivarnas kompetens, handledning, fortbildning, 
lokalens läge, informationsskyldighet. 
 
Angivet anbud uppfyller de uppsatta kvalitetskraven 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta inlämnat anbud lydande på 700.000 kronor/år gällande för åren 2005 – 
 2006. 
 
att i pågående budgetarbete för år 2005 samt i planen för 2006 och 2007 beakta 
 nämndens ökade kostnader och att hemställa om full kostnadstäckning för 
 familjerådgivning ur det statsbidrag som utgår för denna verksamhet. 
 
att  ge socialchefen i uppdrag att teckna kontrakt med anbudsgivaren. 
______________ 
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§ 112 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
______________ 
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§ 113 
Yttrande över motion om inrättande av kommunal barnombudsman 
 
I motionen föreslås att det anställs en kommunal barnombudsman. Denna person 
skulle ha som uppgift att se till att barnperspektivet tillvaratas i de beslut som 
kommunen fattar. 
 
Sedan den 1 januari 2004 har Karlskrona kommun anställt Ingrid Augustinsson 
Swennergren som samordnare för socialnämnden, idrott- och fritidsnämnden, 
kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, handikapp-
nämnden samt äldrenämnden. 
 
Enligt utredarens bedömning är det rimligt att se rollen som samordnare för de 
mjuka nämnderna som en tillvaratagare av barnperspektivet i Karlskrona kommun. 
Det är viktigt att komma ihåg att man inom socialtjänsten i likhet med andra 
förvaltningar under flera år mycket aktivt arbetat med att förankra barnkonven-
tionen och ett konkret barnperspektiv i de olika verksamheterna. 
 
Utredarens bedömning är att det är viktigare att arbetet med att fortlöpande 
utveckla arbetet med barnkonventionen och hålla det levande i de olika 
förvaltningarna. Detta arbete är viktigare att prioritera än att inrätta en kommunal 
barnombudsman. 
 
Då Karlskrona kommun under flera år aktivt arbetat med att förankra barnkonven-
tion har detta minskat behovet av en kommunal barnombudsman. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att lämna detta yttrande som sitt svar till kommunstyrelsen. 
______________ 
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§ 114 
 
Ordföranden önskar ledamöter och ersättare samt tjänstemän en trevlig semester. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 augusti 2004 
 
§ 115 Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgs- 
 ärende  sid  4 
§ 116 Redovisningsärende  sid 5 
§ 117 Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. juni, juli) sid 6 
§ 118 Meddelande  sid 8 
§ 119-120 Delegation  sid  10 
§ 121 Öppna frågor  sid 11 
§ 122 Förslag till budget för 2005 samt plan för 2006 och 2007 sid 12 
§ 123 Angående riktlinjer för socialbidrag sid 13 
§ 124 Karlskrona socialnämnd remissvar över Promemoria om slopat under- 
 hållsstöd vid växelvis boende sid 15 
§ 125 Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem  
 för vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen – för vuxna miss- 
 brukare med s k dubbeldiagnos. sid 17 
§ 126 Serveringstillstånd  sid  18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.  13.00-16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) §§ 115-123  
  Ronny Svedklint (s)  
  Lena Åberg (s) §§ 115-124  
  Bengt-Olof Karlsson (s)  
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v)  
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) §§ 124-126 
  Åse Örgev (kd) §§ 115-123 
  Per-Erik Karlsson (fp) 125-126 
Övriga närvarande ersättare Patrik Magnusson (m) §§ 115-120  
  Åke Karlsson (c) §§ 123-126  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 115-123 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, vik. Sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Astrid Eriksson, socialsekreterare §§ 115-116 
  Mona Johansson, socialsekreterare §§ 115-116 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare §§  115-116 
  Bengt Nilsson, ekonom §§ 121-126 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Bengt-Olof Karlsson   
Underskrifter     
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________  
  Bengt-Olof Karlsson    
    Paragraf: 115-126 
    §§ 121-126 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 
 
 
 



  23 augusti 2004 4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 115 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 11 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 116 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 12 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 117 
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. juni) 
 
T o m 040630 har 40 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är 
sekundärinflyttade). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Afghanistan 2 5 7 
Bosnien Hercegovina 1 - 1 
Georgien 2 2 4 
Irak 4 2 6 
Jordanien 1 - 1 
Myanmar - 1 1 
Niger - - - 
Palestina 1 - 1 
Ryssland - - - 
Serbien och Montenegro 1 1 2 
Sierra Leone 1 3 4 
Somalia 4 3 7 
Statslös 4 2 6____ 
Summa 21 19 40 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 6 6 12 
Lyckeby 1 - 1 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg 2 - 2 
Gullberna 2 2 4 
Annebo - - - 
Marieberg 5 3 8 
Galgamarken 1 6 7 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 3 2 5 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1 
Summa 21 19 40 
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Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. juli) 
 
T o m 040731 har 45 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är 
sekundärinflyttade). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Afghanistan 2 5 7 
Bosnien Hercegovina 1 - 1 
Georgien 2 2 4 
Irak 4 2 6 
Jordanien 1 - 1 
Myanmar - 1 1 
Niger - - - 
Palestina 1 - 1 
Ryssland 2 3 5 
Serbien och Montenegro 1 1 2 
Sierra Leone 1 3 4 
Somalia 4 3 7 
Statslös 4 2 6__ 
Summa 23 22 45 
 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 6 6 12 
Lyckeby 3 3 6 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg 2 - 2 
Gullberna 2 2 4 
Annebo - - - 
Marieberg 5 3 8 
Galgamarken 1 6 7 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 3 2 5 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1 
Summa 23 22 45 
  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 118 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga 13 
 
Kommunstyrelsen 
§ 78 
Delårsbokslut den 30 april 2004 
 
Kommunfullmäktige 
§ 74 
Revisionsberättelse för år 2003 samt b3slut om ansvarsfrihet för kommun-
styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
§ 81 
Svar på motion om ansvar för uppväxande generationer, samordningsorgan mot 
barn- och ungdomsbrottlighet 
 
§ 90 
Förslag till ändring av lokala ordningsstadgan 
 
§ 91 
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004 
 
§ 92 
Delårsbokslut den 30 april 2004 
 
§ 93 
Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Underrättelse 2004-06-07 705-3627-04 
 
Ecad Newsletter maj, juni 2004 
 
Parliamentary Assembly Communication Unit 
Press Release  
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-06-02 207-04 
-”- 2004-06-03 554-04 E 
-”- 2004-06-10 222-04 
-”- -”- 264-04 
-”- -”- 348-04 
-”- -”- 1313-03 
-”- 2004-06-18 427-04 
-”- 2004-06-23 553-04 
-”- 2004-07-07 71-04 
-”- -”- 245-04, 246-04 
-”- -”- 305-04 
-”- -”- 704-04 E 
-”- 2004-07-08 221-04 
-”- -”- 411-04 
-”- -”- 558-04 
-”- -”- 646-04 
-”- 2004-07-09 644-04 
-”- 2004-07-20 247-04, 248-04 
Beslut 2004-06-02 553-04 E 
-”- 2004-06-16 554-04 E 
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§ 119 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande gällande detaljplaner 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL  (1994:1738) servering av spritdrycker, 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
d) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5 § alkohollagen 
 (1994:1738) för servering av alkoholdrycker  
e) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
 servering av alkoholdrycker. 
 
 
 
§ 120 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-06-14, 2004-06-18. 
______________ 
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§ 121 
Öppna frågor 
 
Göran Bohman informerade att sommaren har varit  lugn för socialförvaltningen. 
Informerade även om att projektet i Kungsmarken kommit i gång. 
______________ 
 
Ann-Louise Trulsson ställde frågan hur det hade gått med Daniel Timms 
sommarprojekt. 
 
Göran Bohman svarade. Redovisning kommer att ske till socialnämnden i höst. 
______________ 
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§ 122 
Förslag till budget för 2005 samt plan för 2006 och 2007 
 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden ekonomisk ram med  
112 069 tkr för år 2005 och 112 044 tkr för år 2006 - 2007 (uttryckt i 2004 års 
prisnivå samt i den lönenivå som gällde vid delårsbokslutet april 2004).  
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2005 samt plan för åren 2006 och 

2007. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till budget för 2004 
samt plan för 2006 och 2007. 
 
Ingrid Hermansson (c) bifogar ett särskilt yttrande från socialnämndens fyrklöver i 
Karlskrona inför 2005 (bilaga 14). 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Socialnämnden beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2005 samt plan för åren 2006 och 

2007. 
 
att ett särskilt yttrande från socialnämndens fyrklöver i Karlskrona inför 2005 

bifogas (bilaga 14) 
______________ 
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§ 123 
Angående riktlinjer för socialbidrag 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för socialbidrag daterat 
2004-07-30. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade i maj 2004 att socialnämndens riktlinjer beträffande 
extra bidrag till barnfamiljer med längre behov skall utgå från riktlinjerna för 
socialbidrag från och med 2004 09 01. Socialnämnden beslutade samtidigt att 
riktlinjerna beträffande stimulansbidrag till personer i aktivitet skall utgå från 
nämndens riktlinjer från september. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag 
att lämna förslag om riktlinjer för socialbidrag till särskilda behov för barn. 
Socialnämnden gav vidare förvaltningen i uppdrag att utreda förändring beträffan-
de riktlinjen avseende busskort till vuxna med behov av socialbidrag. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar följande ändring i attsatser 1, i övrigt bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
1. Bidrag enligt högre nivå utgår i juli månad samt till jul till barnfamiljer med 

200 kronor per barn utöver riksnormen. Bidraget utgår till familjer som 
uppburit socialbidrag sex månader eller längre eller som levt motsvarande tid 
på socialbidragsnivå. 

 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till attsatserna 1, 3 samt 7. Avslag till att-
satserna 2, 4, 5, 6  
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag i attsats 1 mot 
Camilla Perssons (v) yrkande och fann allmänna utskottets förslag antaget. 
 
Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag i attsats 2 mot 
Ingrid Hermanssons (c) avslags yrkande och fann allmänna utskottets förslag 
antaget. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslag i attsats 3. 
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4 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons (c) avslags yrkande i att-
satserna 4, 5 samt 6 mot allmänna utskottets förslag och fann allmänna utskottets 
förslag antaget. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslag i attsats 7. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att anta följande riktlinjer beträffande socialbidrag till familjer med barn 
 
1. Bidrag enligt högre nivå utgår till jul till barnfamiljer med 200 kronor per barn 

utöver riksnormen. Bidraget utgår till familjer som uppburit socialbidrag sex 
månader eller längre eller som levt motsvarande tid på socialbidragsnivå. 

 
2. Bidrag utgår efter individuell prövning vid behov i samband med student-

examen till de extra kostnader familjen kan ha i samband med examen med 
1000 kronor per barn som går ut gymnasiet. 

 
3. Bidrag till semester eller rekreation, fritidsaktivitet eller barncykel kan utgå till 

familjer med särskilt behov av stöd efter prövning av barnets/barnens behov.  
Behovet av stöd kan exempelvis framgå vid kontakt med socialförvaltningens 
råd- och stödgrupp eller vid motsvarande stödkontakt. Bidrag kan också utgå 
till umgängesförälders aktivitet tillsammans med barn. 

 
4. Bidrag till semester eller rekreation kan t ex avse resa till vänner eller släk-

tingar, eventuellt med enstaka övernattning. Bidrag kan också avse dagsutflykt 
och inträdesavgift på t ex djurpark eller tivoli.  

 
5. Bidrag till fritidsaktivitet kan t ex avse lägervistelse, medlemsavgift idrotts-

klubb eller träningsavgift. 
 
6. Bidrag kan vid behov utgå till begagnad cykel och till ny cykelhjälm. 
 
7. Riktpunkten för nivån på bidrag till semester eller fritidsaktiviteter skall 

normalt vara den nivå som är möjligt för en låginkomsttagare. 
 
att  ej vidtaga några förändringar beträffande riktlinjer för resor för vuxna med 
 behov av socialbidrag. 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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§ 124 
Karlskrona socialnämnd remissvar över Promemoria om slopat under-
hållsstöd vid växelvis boende. 
 
Bo Stenkilsson redovisade upprättat remissvar daterat 2004-07-05. 
 
Socialnämnden lämnade 030825 remissvar över betänkande (SOU 2003.42) 
Underhållsstödsutredningen- Ett reformerat underhållsstöd. I regeringens fortsatta 
beredning av ärendet har socialdepartementet i en promemoria lämnat förslag om 
slopat underhållsstöd vid växelvis boende. Karlskrona socialnämnd har inbjudits 
att som remissinstans att lämna synpunkter. 
 
Bakgrund 
När barn bor växelvis hos var och en av föräldrarna är ingen av föräldrarna enligt 
föräldrabalken normalt skyldig att betala underhållsbidrag till barnet. 
Utgångspunkten är att ett växelvis boende föreligger i sådana fall där barnet vistas 
lika mycket hos den ena som hos den andra föräldern. Varje förälder anses då full-
göra sin underhållsskyldighet genom att svara för de direkta kostnaderna under 
den tid barnet vistas hos honom eller henne. 
 
I lagen 1996:1030 om underhållstöd infördes möjligheten att få underhållstöd vid 
växelvis boende i form av utfyllnadsbidrag som betalades ut till boendeföräldern 
och det förutsattes att föräldrarna kunde komma överens om fördelning av bi-
draget. 
 
1997 uppdrog regeringen åt Riksförsäkringsverket (RFV) att utvärdera reglerna 
om underhållsstöd. 
 
Regeringen utarbetade därefter propositionen Underhållsstöd vid växelvis boende 
prop. 1999/2000:118 med förslag till ändrade regler. Förslaget innebar att var och 
en av föräldrarna skulle ha rätt till ett halvt underhållsstöd. Från detta belopp 
skulle sedan halva det återbetalningsbelopp som skulle fastställts för föräldern om 
han eller hon varit återbetalningsskyldig avräknas. Riksdagen beslutade i enlighet 
med prop. Nya reglerna tillämpas efter den 31 mars 2001. 
 
Regeringen gav 2002 (RFV) uppdrag att utvärdera de ändrade reglerna för under-
hållsstöd vid växelvis boende. 
 
Underhållsstödsutredningen har tidigare inte föreslagit några ändringar av reg-
lerna för utfyllnadsbidrag vid växelvis boende men konstaterat att föreslagna 
höjda grundavdrag skulle bidragsbeloppen bli högre än idag. 



  23 augusti 2004 17 

  

 
 
Av SCB statistik framgår att det mellan 1992/93-2000/01 har skett en kraftig 
ökning av antalet barn som har växelvis boende från 17200 till 77800. Antalet 
barn som år 2002 enligt underhållsstödssystemets regler hade växelvis boende är 
21600 vilket motsvarar ca 30%. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta ovanstående yttrande som remissvar 
 
att justering sker omedelbart 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 



  23 augusti 2004 18 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 125 
Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem för 
vård eller boende enligt 7 kap 1 § Socialtjänstlagen – för vuxna missbrukare 
med s k dubbeldiagnos. 
 
Sören Trolle redovisade upprättat yttrande daterat 2004-08-04. 
 
Anledning till yttrande 
Nordvilans AB genom Arnold Ahlström, Sjövillan Fur, 370 34 Holmsjö, har hos 
Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att driva ett Hem för vård eller boende. 
Verksamheten avser att rikta sig mot missbrukare med s.k. dubbelproblematik 
med max 20 platser. Enligt 4 kap 2 § Socialtjänstförordningen bereds 
Socialnämnden i Karlskrona möjligheten att yttra sig över ansökan. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag   
 
att i yttrandet till Länsstyrelsen förorda att Nordvilans AB får tillstånd att driva 
 Nordvilan som hem för vård eller boende jml 7 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 (SoL) 
 
att tillsynsmyndigheterna utför tätare inspektioner mer än en gång per år de 
 första tre åren då verksamheten är nystartad, samt 
 
att  handikappnämnden bör ges möjlighet att yttra sig. 
______________ 
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§ 126 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 20 september 2004 
 
§ 127 Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgs- 
 ärende  sid  4 
§ 128 Redovisningsärende  sid 5 
§ 129 Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. augusti) sid 6 
§ 130 Personalnyckeltal sid 7 
§ 131 Redovisning från Alkohol- och drogsektionen – öppenvården sid 8 
§ 132 Meddelande  sid 9 
§ 133-134 Delegation  sid  10 
§ 135 Öppna frågor  sid 11 
§ 136 Delårsbokslut 204-08-31 med prognos för 2004-12-31 sid 12 
§ 137 Angående nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden  
 1.10 2004 – 31.12 2005.  sid 13 
§ 138 Angående förslag till yttrande över nytt personalpolitiskt program, 
 del I  sid 14 
§ 139 Yttrande gällande detaljplaneprogram för kvarteret Sjöbladh på Trossö. sid 15 
§ 140 Anställning av sektionschef sid  16 
§ 141 Serveringstillstånd  sid  17 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.  13.00-15.55 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Camilla Persson (v)  
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s)  
  Eva Strömqvist (s)  
Övriga närvarande ersättare Lars Ericsson (s) 
  Patrik Magnusson (m) gick 15.20 §§ 127-135 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åse Örgev (kd), gick 14.50 §§ 127-134 
  Åke Karlsson (c)  
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Agnet Bergman, socialsekreterare §§ 127-131 
  Carolina Olsson, socialsekreterare §§ 127-128 
  Pernilla Collin, socialsekreterare §§  127-128 
  Bengt Nilsson, ekonom 
  Maria Stivén, vik ekonom 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ann-Louise Trulsson   
Underskrifter     
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________  
  Ann-Louise Trulsson    
    Paragraf: 127-141 
    §§ 135-141 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 127 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 14 
     Ärende: 01-03 
 
Socialnämndens beslut 
 
att återremittera ärende 01 
att besluta enligt utredarens förslag i ärende 02, 03 
 ______________ 
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§ 128 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 15 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 129 
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. augusti) 
 
T o m 040831 har 52 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är 
sekundärinflyttade). 
 
Flyktingarna kommer från följande länder: 
 Vuxna: 0-18 år: Totalt: 
Afghanistan 2 5 7 
Bosnien Hercegovina 1 - 1 
Georgien 2 2 4 
Irak 6 2 8 
Jordanien 1 - 1 
Myanmar - 1 1 
Niger - - - 
Palestina 1 - 1 
Ryssland 3 4 7 
Serbien och Montenegro 1 1 2 
Sierra Leone 1 3 4 
Somalia 4 5 9 
Statslös 5 2 7_____ 
Summa 27 25 52 
 
Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden: 
 Vuxna: 0-18 år:  Totalt: 
Kungsmarken 9 7 16 
Lyckeby 3 3 6 
Pantarholmen - - - 
Gullaberg 2 - 2 
Gullberna 2 2 4 
Annebo - - - 
Marieberg 5 3 8 
Galgamarken 1 8 9 
Björkholmen - - - 
Saltö - - - 
Trossö 4 2 6 
Fågelmara - - - 
Långö 1 - 1 
Summa 27 25 52  
  
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 130 
Personalnyckeltal 
 
Eva-Britt Norrman redovisade personalnyckeltal. En jämförelse har gjorts mellan 
åren 2002. 2003 och 2004 vad avser de två första tertialen. 
Såväl antalet anställda som årsarbetare har ökat från 2003 till 2004. Det beror dels 
på att ett nytt grupphem för ensamkomna flyktingbarn har startat upp under våren 
2004, men också på att ett projekt inom familj- och ungdomssektionen startat upp. 
Den arbetade tiden har ökat vilket beror på att fler personal är anställd under första 
och andra tertialet 2004 än 2003. 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män har minskat under de två första 
tertialen 2004 jämfört med 2003. Detta beror på att några män har fått omreglerade 
tjänster till deltidstjänster pga. permanent sjukersättning. För kvinnornas vid-
kommande har en peson med deltidstjänst fått hel sjukersättning varför den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökar. 
Totalt sett har sjukfrånvaron i socialförvaltningen minskat de två senaste åren. 
Dock har sjukfrånvaron för män ökat under 2004.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 131 
Redovisning från Alkohol- och drogsektionen – öppenvården 
 
Agneta Bergman redovisade öppenvårdens arbete.  

Fyren 
Fyren är Alkohol och drogsektionens öppenvårdsgrupp. På Fyren arbetar en 
öppenvårdsansvarig (alkohol- och drogterapeut), sju behandlare samt ytterligare en 
alkohol- och drogterapeut.  
De har ett flertal insatser för vuxna, över 18 år med varierande beroendeproble-
matik, såsom: 

• Individuella stödsamtal 
• Servicekonto 
• Gruppbehandling 
• Anhöriggrupp 

Vid behandlingsinsatserna stödsamtal och servicekonto får klienten en behand-
lingsassistent tilldelad som handhar kontakten. 
 
Gruppbehandlingen bedrivs efter 12-stegsmodellen. Behandlingstiden är fyra 
förmiddagar/vecka under åtta veckor. Gruppen har s.k. öppen intagning, vilket 
innebär att den som är intresserad kan börja när han/hon känner sig redo. Efter 
avslutad gruppbehandling påbörjas eftervården med ett möte/vecka kvällstid under 
10 månader. 
 
I Anhöriggruppen ges information om vad alkohol- och drogberoende innebär. 
Programmet består av ett gruppmöte på tre timmar/vecka vid åtta tillfällen. 
Samtliga behandlingsinsatser vid Fyren beviljas som bistånd genom handläggande 
socialsekreterare. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 132 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga 16 
 
Kommunstyrelsen 
§ 103 
Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel avseende förebyggande och 
behandlande insatser för unga missbrukare. 
 
§ 104 
Riktlinjer för introduktionsersättning. 
 
§ 105 
Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-08-19 433-04 
-”- -”- 826-04 
 
Länsrätten i Västernorrlands län 
Dom 2004-08-19 154-04 
-”- -”- 1861-03 
-”- -”- 2491-03 
-”- -”- 2861-03 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2004-08-09 704-03922-2004 
-”- -”- 704-03924-2004 
-”- 2004-08-18 704-3915-04 
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§ 133 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
b) Dödsboanmälningar 
c) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL  (1994:1738) servering av spritdrycker, 
 vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap 
 
 
 
§ 134 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-08-09, 2004-08-12, 2004-09-06. 
______________ 
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§ 135 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 136 
Delårsbokslut 2004-08-31 med prognos för 2004-12-31 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m augusti visar ett underskott av 
– 3 663 tkr inkl verksamheten introduktion och ankomstregistrerat. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2004 
 
2. att slutlig redovisning av verksamhet introduktion kan avlämnas först per den 
  30 september 2004 
 
3. att begära kompensation hos kommunstyrelsen för det eventuella underskott 
  som kan uppstå i verksamheten introduktion 
 
Yrkande 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar återremiss på att-sats 3 för beslut i 
allmänna utskottets sammanträde den 23 september 2004. I övrigt bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande   
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2004 
 
att slutlig redovisning av verksamhet introduktion kan avlämnas först per den 
 30 september 2004, samt 
 
att återremittera att-satsen att begära kompensation hos kommunstyrelsen för 
 det eventuella underskott som kan uppstå i verksamheten introduktion. 
______________ 
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§ 137 
Angående nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden 1.10 2004 – 
31.12 2005. 
 
Göran Mattsson redovisade nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden daterat 3 
september 2004. 
 
Kommunfullmäktige har senast 17.6 2004 § 91 antagit ett nytt program för 
jämställdhetsarbetet för Karlskrona kommun.  
I detta övergripande program kan utläsas att varje nämnd årligen skall anta en 
jämställdhetsplan, som bygger på den övergripande planen. Jämställdhetsarbetet 
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. 
I det nu framtagna förslaget anbefalles förvaltningarna använda den s k 3R-
metoden. 
Denna metod syftar till att synliggöra de normer och värderingar som styr verk- 
samheten. De 3 R:en står för representation, resurser och realia. 3R-metoden kan 
beskrivas som ett systematiskt besvarande av frågan ”Vem får vad och på vilka 
villkor”. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 1.10 2004 – 31.12 2005. 
______________ 
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§ 138 
Angående förslag till yttrande över nytt personalpolitiskt program, del I 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättat förslag till yttrande daterat den 15 
september 2004. 
 
I januari 2004 gav Kommunstyrelsen uppdraget att ta fram ett nytt personal-
politiskt program för Karlskrona kommun och dess bolag. En arbetsgrupp inom 
personalenheten har arbetat med detta uppdrag och har lämnat ett förslag till nytt 
personalpolitiskt program. 
 
Det personalpolitiska programmet består av två delar. Del I som omfattar nio 
punkter som beskriver vad vi som arbetsgivare står för, samt del II som kommer 
att bli ett arbetsmaterial med upplevelsebaserade övningar kopplat till del I. 
 
Socialnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslag till personalpolitiskt 
program, del I. Remisstiden utgår 2004-09-30. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förslag som sitt yttrande till kommunledningsförvaltningen. 
______________ 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 



  20 september 2004 15 

  

 
 
 
 
 
 
 
§ 139 
Yttrande gällande detaljplaneprogram för kvarteret Sjöbladh på Trossö, 
Karlskrona Kommun 
 
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubr detaljplaneprogram. 
 
Kommunens försäljning av fastigheten Sjöbladh 14 leder till behov av ny detalj-
plan för kvarteret Sjöbladh. 
Köparen har för avsikt att skapa nya bostäder inom kvarteret dels i de befintliga 
byggnaderna – gamla Sjöbladhskolan – dels genom nybyggnation. Detaljplanen 
syftar vidare till att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteret 
liksom ställa krav på varsamhet vid underhåll och ombyggnad. 
 
Fastighetsägarna ansvarar var för sig för genomförandet av planen och för vad 
som kan påfordras dem till skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse inom respektive fastighet. 
 
Socialchefen har genom delegationsbeslut 2004-06-15 tillstyrkt förslag till aktuell 
detaljplan när den var utsänd för samråd. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  tillstyrka detaljplaneprogrammet för kvarteret Sjöbladh på Trossö. 
______________ 
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§ 140 
Anställning av sektionschef 
 
Socialnämndens presidium har efter samråd med fackliga organisationer (MBL § 
11) och tjänstemannagrupp genomfört rekryteringsarbetet. 
 
Socialnämndens beslut 
att  fr o m 2004-10-01 tillsätta Christin Held, 501003-2984, som sektionschef i 
 Karlskrona kommun med nuvarande placering vid Socialförvaltningen. 
______________ 
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§ 141 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 25 oktober 2004 
 
§ 142 Redovisningsärende  sid 4 
§ 143 Information från Ungdomsrådet sid 5 
§ 144 Information angående grupphemmet EX sid 6 
§ 145 Information angående Karlskrona kommuns drogpolitiska program 
 i sammandrag – Den ansvarsfulla vägen. sid 7 
§ 146 Meddelande  sid 8 
§ 147 Delegation  sid  8 
§ 148 Öppna frågor  sid 9 
§ 149 Budgetuppföljning  sid 10 
§ 150 Firmateckningsrätt   sid  11 
§ 151 Fördelning av socialnämndens reserv sid 12 
§ 152 Redovisning av dokumentation av placerade på Roslunden år 2003 sid 13 
§ 153 Redovisning av ny rutin för Roslunden/mall och struktur för ut- 
 skrivningssamtal  sid 14 
§ 154 Slutrapport över projekt ”Tidig behandling unga missbrukare” TBUM 
 (2002-08-15-2004-08-15).  sid 15 
§ 155 Namnbyte för sektionen  sid 16 
§ 156 Sammanträdesplan för socialnämnden 2005. sid 17 
§ 157 Serveringstillstånd  sid  18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.  13.00-16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Camilla Persson (v) kom kl 13.30 § 144 
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) §§ 142, 143 
    
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åke Karlsson (c)  
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare 
  Maria Nilsson, socialsekreterare  
  Mikael Wickström, socialsekreterare  
  Solveig Persson, socialsekreterare  
  Ann-Louise Bender, föreståndare 
  Maria Stivén, ekonom 
  Göran Mattsson, sekreterare 
 
Utses att justera   Eva Abramsson   
Underskrifter     
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Göran Mattsson   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________  
  Eva Abramsson    
    Paragraf: 142-157 
    §§ 148 - 157 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 142 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 17 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 143 
Information från Ungdomsrådet 
 
Ärendet utgick. 
______________ 
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§ 144 
Information angående grupphemmet XP 
 
Föreståndaren Ann-Louise Bender tillsammans med två medarbetare redovisade 
grupphemmets uppstart och dess arbetsformer. 
_____________
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§ 145 
Information angående Karlskrona kommuns drogpolitiska program i 
sammandrag –Den ansvarsfulla vägen. 
 
Börje Svensson redogör för motiven beträffande populärversionen (den 
ansvarsfulla vägen) av det drogpolitiska programmet. 
_____________ 
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§ 146 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga 18 
 
Kommunfullmäktige 
§ 109 
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och 
användande av tjänstebil och bensinkort 
 
Kulturnämnden 
§ 37 
Yttrande över motion avseende inrättande av kommunal barnombudsman 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-09-06 303-04 
-”- -”- 479-04  
-”- -”- 647-04 
-”- -”- 765-04 
-”- -”- 779-04 
-”- 2004-09-22 872-04 
Beslut 2004-08-27 872-04 E 
-”- 2004-09-17 943-04 E 
  
 
  
 
§ 147 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-09-23, 2004-10-11 
______________ 
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§ 148 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors informerade om allmänna utskottets beslut om 
nya rutiner för utskick av domar, att alla måste anmäla till sekreteraren förhinder 
att närvara samt att justeringsledamöter justerar protokoll inom föreskriven tid. 
______ 
 
Göran Bohman informerade att föreningarna har inbjudits till diskussion den 10 
november 2004. 
______ 
 
Ingrid Hermansson framställde frågor utifrån en artikel i dagspressen gällande 
invandrares möjligheter till kompetensutveckling. 
 
Tore Svensson skall informera socialnämnden vid socialnämndens sammanträde 
den 22 november 2004. 
______ 
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§ 149 
Budgetuppföljning 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m september visar på ett underskott 
på – 4 289 tkr inklusive verksamheten introduktion och ankomstregistrerat. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
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§ 150 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton. 
 
Med anledning av att nuvarande ekonom är föräldraledig behöver nämndens 
attestreglemente revideras. 
 
Följande personer föreslås fr.o.m. den 27 september 2004 ha teckningsrätt till 
socialförvaltningens postgiro och bankkonto: 
 
Göran Bohman, socialchef  Tills vidare 
Sören Trolle, ersättare socialchef  Tills vidare 
Maria Stivén, ekonom   Tills vidare 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att Göran Bohman, socialchef, Sören Trolle, ersättare till socialchef samt Maria 
 Stivén, ekonom skall ha firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiro 
 och bankkonto enligt förteckning fr.o.m. den 27 september 2004. 
 
att detta ersätter tidigare utfärdande attester 
______________ 
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§ 151 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningens förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
ombudgetering av verksamheten. 
 
Socialnämndens reserv 
Budgetvärde 2004-01-01  940 000,00 kr 
Socialnämndens Reserv - 100 000,00 kr * 
FIA, vht personal, lokaler & allmänna om - 150 000,00 kr 
ADS, vht personal, lokaler & allmänna om - 150 000,00 kr 
FUS, Roslunden - 150 000,00 kr 
FUS, vht Kontaktpersoner - 150 000,00 kr 
ADS, vht HVB för vuxna - 240 000,00 kr 
Kvar efter fördelning  0,00 kr 
* Redan fördelat: 40 000 kr (avgift ungdomsrådet), 15 000 kr (ersättning projekt ”Mötesplats”)  
 
Ombudgetering Prel. Utfall 2004-09-30 Ombudgetering 
FUS, vht HVB för barn och ungdom 2 003 000,00 kr - 1 500 000,00 kr 
ADS, vht HVB för vuxna - 2 090 000,00 kr  1 500 000,00 kr 
 
Totalt kommer 1 740 000 kronor att fördelas om till ADS, vht HVB för vuxna, för 
att täcka delar av verksamhetens prognostiserade underskott vid årets slut. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
 ombudgetering  
 
att med ett förtydligande om att det finns 45.000 kronor kvar i reserven för 
 eventuella behov hösten 2004. 
______________ 
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§ 152 
Redovisning av dokumentation av placerade på Roslunden år 2003 
 
På uppdrag av socialnämnden genomförde förvaltningens kansli under 2003 
uppföljning av en slupmässigt utvald grupp barn- och ungdomar som vistats på 
Roslunden under 1998. 
 
Denna uppföljning redovisades på socialnämnden i december 2003. Då det fanns 
brister i dokumentationen gav man sektionschefen för familj- och ungdomssek-
tionen i uppdrag att till socialnämnden redovisa hur dokumentationen i placerings-
ärenden på Roslunden gjorts under år 2003 och hur barnperspektivet redovisats i 
desamma.  
 
I dokumentationen från1998 fanns följande brister. 
• Placeringsbeslut och placeringsärende saknades i flera av akterna. 
• I hälften av akterna ges ingen egentlig beskrivning av barnet  
• I akterna saknas regelbundna sammanfattningar i nästan hälften av fallen 
• Utvärdering av placeringen finns inte dokumenterad. 
 
Dokumentationen har blivit bättre men det finns kvar en del brister. Önskvärt är att 
dokumentationen innehåller samma uppgifter oavsett vilken handläggare eller 
arbetsgrupp som har dokumenterat. 
 
En ny mall för hur dokumentationen ska utformas vid placeringar har tagits fram. 
Numera kommer alla uppgifter att finnas i placeringsärendet även om uppgifterna 
redan finns i ett annat ärende t.ex. råd och stödärende eller i en utredning. 
 
Placeringsärendet ska innehålla 
q Medgivande från vårdnadshavare 
q Anledning till placering – sammanfattning av utredningen 
q Beskrivning av barnet och barnets situation 
q Placeringsbeslut 
q Syfte med placeringen 
 Arbetsplan 
 Uppdrag till Roslundens personal 
q Dokumentation som rör placeringsärendet 
q Utvärdering av placeringen vid utskrivningssamtalet. 
 Har syftet, planeringen uppnåtts till stora delar eller inte alls? 
 Har placeringen, planeringen avbrutits av klienten?  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  godkänna redovisningen 
______________ 
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§ 153 
Redovisning av ny rutin för Roslunden/mall och struktur för utskrivnings-
samtal 
 
På uppdrag av socialnämnden genomförde förvaltningens kansli under 2003 
uppföljning av en slumpmässigt utvald grupp barn- och ungdomar som vistats på 
Roslunden under året 1998.  
 
Denna uppföljning redovisades på socialnämnden i december 2003. Då det fanns 
brister i dokumentationen gav man sektionschefen för familj- och ungdomssek-
tionen i uppdrag att till socialnämnden redovisa hur dokumentationen i placerings-
ärenden på Roslunden gjorts under år 2003 och hur barnperspektivet redovisats i 
desamma. Man gav också Roslundens föreståndare i uppdrag att ta fram en mall 
och struktur för utskrivningssamtal. 
 
Vid inskrivningssamtalet går man noga igenom de olika frågorna och gör då 
samtidigt en planering för vad som är uppdraget för Roslunden, barnet och 
föräldrarna. 
 
Vid utskrivningssamtalet gör vi en återkoppling till inskrivningssamtalet och ger 
klienten feedback för tiden på Roslunden och att tydliggöra förändringar som 
skett. Då planeras också vilka insatser som behövs efter utskrivningen. Allt ska 
dokumenteras i hvb-journalen. 
 
En månad efter utskrivningen skickar vi hem en blankett för utvärdering (bil3) till 
klienten som bott på Roslunden. Frågorna besvaras anonymt och skickas åter till 
Roslunden. 
Utvärderingsblanketten skickas till dem som är 12 år och äldre. 
 
För barn under 12 år kommer vi att ha ett samtal vid utskrivningen. Samtalet 
genomförs enligt en metod för yngre barn.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  godkänna nya rutiner för Roslunden/mall och struktur för utskrivningen 
______________ 
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§ 154 
Slutrapport över projekt ”Tidig behandling unga missbrukare” TBUM 
(2002-08-15-2004-08-15) 
 
Projektet startades upp 2002-08-15 efter att Länsstyrelsen i Blekinge hade beviljat 
utvecklingsmedel och Karlskrona kommun beviljat motsvarande medel. Målsätt-
ningen var att i öppenvården på ADS utveckla och implementera en effektiv 
avgiftningsmetod för unga haschmissbrukare, med långvarigt cannabisberoende, 
18-29 år. Efterfrågan på avgiftning för denna målgrupp hade ökat och tidigare 
försök med avgiftning på traditionellt sätt inom öppenvården hade visat ringa eller 
dåliga resultat. 
 
Sedan projektet startade har man färdigställt en manual med ett väl utvecklat 
strukturerat program.  
Intresset för haschavvänjningsprogrammet har visat sig vara stort. 38 personer har 
hittills deltagit på informationsträffar, 26n klienter har skrivits in i programmet. 
Av dem som fullföljt programmet har ett flertal fortsatt i stödsamtal efteråt för att 
stärka fortsatt drogfrihet och ordna upp problem som missbruket förorsakat. 
 
Efter att projekttiden gått ut 2004-08-15 har haschavvänjningsprogrammet, HAP, 
införlivats i ADS öppenvårds verksamhet som därmed ökat sin kompetens och 
utvidgat sina möjligheter att möta dagens behov av insatser för människor med 
missbruksproblem. 
Vid en ev. utvidgad Ungdomsmottagning hoppas vi få ingå några timmar i veckan 
som en extra resurs till annan behandlingspersonal som möter ungdomar med 
problem av skilda slag, dels i preventivt syfte och dels för att kunna fånga upp 
ungdomar med haschmissbruk i ett tidigare skede. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna ovanstående slutrapport 
______________ 
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§ 155 
Namnbyte för sektionen 
 
Namnet ”Sektionen för Försörjning, Introduktion och Arbete” bör bytas, då 
introduktion av flyktingar ej längre ingår i sektionens arbetsuppgifter. 
 
Förvaltningen föreslår att sektionen FIA istället får namnet ”Socialförvaltningens 
ekonomisektion”. 
 
Efter diskussion framkom det att flera förslag hade varit aktuella. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att sektionen får namnet, sektionen för ekonomiskt 
bistånd. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid Hermanssons 
yrkande och förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att sektionen för Försörjning, Introduktion och Arbete (FIA) istället får namnet 
 Socialförvaltningens ekonomisektion. 
______________ 
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§ 156 
Sammanträdesplan för socialnämnden 2005 
 
Förslaget på sammanträdestider för allmänna utskottet och socialnämnden har 
översänts till ledamöter och ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna sammanträdesplan för socialnämnden 2005. 
______________ 
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§ 157 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 22 november 2004 
 
§ 158 Information från projektet för utsatta ungdomar sid 4 
§ 159 Beslutsärende  sid 5 
§ 160 Redovisningsärende  sid 6 
§ 161 Information kring familjehemsplaceringar sid 7 
§ 162 Information enskilt ärende sid 8 
§ 163 Meddelande sid 9 
§ 164 Delegation  sid  9 
§ 165 Öppna frågor  sid 10 
§ 166 Budgetuppföljning  sid 11 
§ 167 Utredning om budget- och konsumentrådgivning sid  12 
§ 168 Förslag till samarbetsprojekt mellan Kvinnojouren Frideborg och 
 socialnämnden i Karlskrona sid 13 
§ 169 Remissvar angående förslag till handlingsplan för förebyggande åt- 
 gärder enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor sid 14 
§ 170 Ansökan om automatspel, nytt tillstånd sid 15 
§ 171 Serveringstillstånd  sid  16 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.  13.00-16.00 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Camilla Persson (v) §§ 158-165 gick 15.20 
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s)  
  Eva Strömqvist (s) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 166-171 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
  Lars Ericsson (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åke Karlsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef  
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare 
  Göran Mattsson, utredningssekreterare 
  Andreas Sjöstrand, socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Åsa Jansson, socialsekreterare 
  Hanna Gunnegård, socialsekreterare 
  Britt-Marie Sundahl, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Maria Stivén, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Inger Dahlgren   
Underskrifter     
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________  
  Inger Dahlgren    
    Paragraf: 158-171 
    §§165 -171 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2004  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 158 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 19 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 159 
Information från projektet för utsatta ungdomar 
 
Lennart Nilsson, Åsa Jansson samt Hanna Gunnegård informerade om sitt arbete i 
projektet för utsatta ungdomar som finns ute i Kungsmarken. Det påbörjades i 
augusti 2004. Projketet har kommit igång väl. Samarbete är igång med skola, 
närpolis samt olika föreningar. Det har startats upp en killgrupp. Tre killar är med i 
denna grupp. Målet för killar är att de skall stimuleras för att komma med någon 
förening eller annan sysselsättning. Det har även startats upp en tjejgrupp. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 160 
Information angående familjehem 
 
Roland Mattisson informerade om arbetet angående anställningar av familjehem 
samt familjehemsplaceringar. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 161 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 19 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 162 
Information enskilt ärende 
 
Tore Svensson informerade angående ett enskilt ärende. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____________
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§ 163 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga  
 
Kommunstyrelsen 
§ 135 
Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med kvalitet 
 
§ 157 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona Kommun koncern 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Årsrapport inom alkohol- och tobaksområdet, Blekinge län 2003 
 
Ecad Newsletter oktober 2004 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-09-20 754-04 
-”- 2004-09-27 445-04  
-”- -”- 578-04 
-”- -”- 683-04 
-”- -”- 694-04 
-”- -”- 740-04 
-”- -”- 801-04 
-”- 2004-09-30 943-04 
-”- 2004-10-04 349-04 
-”- -”- 809-04 
-”- 2004-10-12 695-04 
Beslut 2004-09-28 970-04 E 
-”- 2004-10-07 970-04 E 
-”- 2004-10-12 919-04 
-”- 2004-10-18 1049-04 E 
-”- 2004-10-27 1085-04 E 
 
Länsrätten i Östergötlands län 
Dom 2004-10-11 2829-04 
 
 
 
§ 164 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2004-11-08 
______________ 
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§ 165 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) informerade om att socialnämnden/social-
förvaltningen varit värdar för nätverk IFO i ett seminarium den 18-19 november 
2004. 
_____ 
 
Inger Dahlgren (fp) ställde frågan utifrån en artikel i Sydöstran gällande en enskild 
persons möjlighet till arbete. 
 
Tore Svensson återkommer med information vid  socialnämndens sammanträde 
den 14 december 2004. 
_____ 
 
Eva Abramsson (m) ställde frågan utifrån en artikel i BLT angående nytt 
ungdomsgäng i Lyckeby. 
 
Christine Held återkommer med mer information vid socialnämndens 
sammanträde den 14 december 2004. 
_____ 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan på hur mycket socialförvaltningen betalar ut till 
exp hyres-, studie- samt elskulder. 
 
Tore Svensson återkommer med information vid socialnämndens sammanträde i 
den 1 mars 2005. 
_____ 
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§ 166 
Budgetuppföljning 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m oktober visar ett underskott på 
 - 4 762 tkr inkl verksamheten Introduktion och ankomstregistrerat. Reserven är nu 
utdelad vilket gör att de aktuella verksamheterna visar ett bättre resultat nu jämfört 
med föregående månad. Då reserven har fördelats över tolv månader får den full 
effekt först i december. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
 
 

 
  
 

 



  22 november 2004 12 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 167 
Utredning om budget- och konsumentrådgivning 
 
Socialförvaltningen har en tjänst som budget- och konsument rådgivare. Det är för 
närvarande icke möjligt att upprätthålla en rimlig servicenivå i verksamheten med 
den bemanning som finns.  
 
Rådgivning till skuldsatta är en kommunal skyldig enligt Skuldsaneringslagen 
(1994: 334). I § 1 heter det ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller 
på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer”. 
Skuldsaneringssystemet är uppbyggt i tre steg. I det första skall den skuldsatte 
försöka göra uppgörelse på egen hand med borgenärerna eller tillsammans med 
budgetrådgivare. I de flesta fall är hjälp och stöd från budgetrådgivaren nödvändig. 
 
Konsumentrådgivning är ej lagreglerat. Kommunen har ingen skyldighet att ha 
service med konsumentrådgivning. Emellertid hänvisar konsumentverket ofta i sin 
information, bland annat på verkets hemsida, allmänheten att ta kontakt med 
kommunens konsumentrådgivare. 
 
Budget- och konsumentrådgivningen i Karlskrona har de senaste åren försökt 
upprätthålla en service med 8 – 12 timmar per vecka för konsumentrådgivning. 
Resterande del av tjänsten som budget- och konsumentrådgivare är avsatt till 
budgetrådgivning och rådgivning till personer som söker skuldsanering. Emellertid 
har det inte gått att undvika en väntetid på ofta mer än två månader för rådgivning. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda organisation och uppgifter för 
 budget- och konsumentrådgivningen i Karlskrona 
 
att utredningen skall presenteras för socialnämnden i februari 2005 
 
att  av socialnämndens reserv fördela 28 000 kronor till ekonomisektionen för 
 konsumentrådgivare under november – december 2004. 
______________ 
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§ 168 
Förslag till samarbetsprojekt mellan Kvinnojouren Frideborg och 
Socialnämnden i Karlskrona. 
 
Bakgrund 
Kommunalrådet Christina Mattisson gav i maj månad i år samordnaren för 
välfärdsfrågor, Ingrid Augustinsson Swennergren, i uppdrag att föra diskussioner 
med kvinnojouren Frideborg i syfte att utveckla samarbetet mellan kommunen och 
kvinnojouren. Samordnare träffade under sommaren kvinnojourens ordförande, 
Mia Jonsson för att diskutera hur samarbetet mellan kommunen och kvinnojouren 
skulle kunna utvecklas. En idé till ett 3-årigt samarbetsprojekt togs fram. 
 
Mål 
Alla kvinnor i Karlskrona kommun som utsätts för våld av närstående och som 
söker hjälp och stöd skall, om de så önskar, få det genom kvinnojouren Frideborg. 
Socialförvaltningen skall samtidigt prioritera dessa kvinnor och barn genom att 
vara lättillgängliga och omgående ge de insatser som behövs av myndigheten.  
 
Barn som levt i våldsutsatta familjer skall genom samverkansprojektet tillför-
säkras en möjlighet till stöd. 
Kommunala verksamheter som efterfrågar information om våld mot kvinnor skall 
erhålla detta av kvinnojouren. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c), Åsa Gyberg-Karlsson (v) Ann-Louise Trulsson (m), Eva 
Strömqvist yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  under tiden 2005-01-01 – 2007-12-31 bedriva ett samverkansprojekt med 
 Kvinnojouren Frideborg enligt upprättat förslag, 
 
att i internbudget för dessa 3 åren avsätta 250.000:- per år ur verksamhet 750 
 socialbidrag till projektet, samt 
 
att  genom beviljande av föreningsbidrag tillförsäkra kvinnojouren ett årligt 
 bidrag med max 200.000:- 
______________ 
 
 



  22 november 2004 14 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 169 
Remissvar angående förslag till handlingsprogram för förebyggande åtgärder 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Socialförvaltningen har liksom övriga förvaltningar beretts möjlighet att yttra sig 
över det föreslagna handlingsprogrammet 
 
Handlingsprogrammet inleds med en nulägesanalys där riskerna i kommunen 
inventeras. En statistisk uppföljning av antalet olyckor i kommunen redovisas, 
liksom en analys av olycksriskerna i kommunen. Utifrån dessa risker och 
inträffade olyckor görs en prioriteringsordning över vilka olyckstyper och risker 
som är viktigast att arbeta med. När inventeringen och prioriteringen är gjord 
upprättas säkerhetsmål som anger vilken säkerhetsnivå som skall råda i 
kommunen samt vad/vilken effekt som skall nås. Säkerhetsmålen bryts sedan ned i 
mätbara prestationsmål. I prestationsmålen skall anges vad som skall uppnås, när 
det skall vara uppnått och vem som ansvarar för att målen nås. Regelbunden 
uppföljning av måluppfyllelsen görs och förslag till förbättringar görs och förslag 
till förbättringar eller nya mål tas fram. 
 
Socialförvaltningen är inte särskilt utpekad som ansvarig för något specifikt säker-
hetsmål/prestationsmål, däremot är vi liksom övriga förvaltningar ansvariga för att 
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Undertecknad föreslår att punkten systematiskt brandskyddsarbete lyfts fram och 
åläggs säkerhetsansvarig på respektive förvaltning/bolag och att detta genomförs 
samt dokumenteras i den årliga verksamhetsberättelsen. 
 
Sammanfattningsvis kan undertecknad konstatera att den förslagna handlings-
planen är väl genomarbetad, handlingsinriktad med realistiska och tydliga mål 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  tillstyrka handlingsprogrammet för förebyggande åtgärder enligt lag 
 (2003:778) om skydd mot olyckor. 
______________ 
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§ 170 
Ansökan om automatspel, nytt tillstånd 
 
Sökande: Kronan Fastigheter AB, 55 66 28  
 
Kontaktperson: Martin Strandberg, Box 265, 731 24 KARLSKRONA 
 
Spelstället: Arkaden Kronan 
 
Antal spel:  Åtta (8) stycken   
 
Typ av spel:  Rallybilar, Lyftkranar, m m  
 
Tidsperiod:  Året runt Kl 10.00 – 18.00  vardagar, 10.00 – 16.00 lördagar. 
 Butikstider. 
 
Ansökan avser nytt tillstånd. Automatspelen är placerad i en lokal som är ljus och 
öppen. Lokalen är ej belägen i omedelbar närhet av skola, fritidshem eller annan 
verksamhet som drar till sig ungdomsgrupper. 
Tillsyn genom egen personal samt personal på Kronan kiosken. 
 
Polismyndigheten och kronofogdemyndigheten har ej någon erinran mot sökande. 
Det får antas att sökande har personliga förutsättningar att bedriva verksamheten 
enligt lagens intentioner. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att bevilja Kronan Fastigheter AB att få anordna automatspel, gällande åtta (8) 
 stycken spel under den i ansökan angivna tiden. 
______________ 
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§ 171 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 24 januari 2005 
 
§ 1 Beslutsärende  sid  4 
§ 2 Information angående katastrofen i Sydostasien sid 5 
§ 3 Information angående stormen över södra Sverige sid 6 
§ 4 Information enskilt ärende  sid 7 
§ 5 Statusrapport angående projekt Resurshuset sid 8 
§ 5 Meddelande  sid 8 
§ 6-8 Delegation  sid  9-10 
§ 9 Öppna frågor  sid 11 
§ 10 Slutredovisning av verksamhet introduktion sid 12 
§ 11 Riktlinjer för socialbidrag 2005 sid 14 
§ 12 Serveringstillstånd  sid  18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—17.25 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v)    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Patrik Magnusson (m) gick  17.05 §§ 1-10 
  Per-Erik Karlsson 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Per-Erik Karlsson (fp)  
  Åke Carlsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Maria Stiven, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ingrid Hermansson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ingrid Hermansson  Paragraf: 1-12 
    §§ 9-12 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 1 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 2 
Information angående katastrofen i Sydostasien. 
 
Göran Bohman samt Jesper Björnsson informerade om krisgruppens arbete 
angående katastrofen i Sydostasien.  
 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
Information angående stormen över södra Sverige. 
 
Göran Bohman informerade om en del insatser som socialförvaltningen fått göra 
för vissa som drabbats av stormens verkningar. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 4 
Information enskilt ärende 
 
Ann-Helen Trolle informerade angående ett enskilt ärende. 
       
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 5 
Statusrapport angående projekt Resurshuset. 
 
Projekt Resurshuset startade i april 2003 och pågår fram till 2005-12-31. Projektet 
drivs av socialförvaltningen i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Inriktningen på projektet är att utreda 
arbetsförmåga för att kunna hjälpa människor att hitta vägar till annan försörjning 
än socialbidrag. 
Antalet hushåll som har socialbidrag skall under projekttiden minskas med hälften 
av antal hushåll som uppbar socialbidrag 1999. Halveringsmålet innebär att inte 
fler än 355 hushåll uppbär socialbidrag 2005-12-31. 
Antalet hushåll med socialbidrag ökade i hela landet och även i Karlskrona. I 
december 2004 var det 535 hushåll som erhöll socialbidrag. Anledningen till att 
fler hushåll behöver socialbidrag verkar främst bero på ökad arbetslöshet och på 
till delningen av medel för arbetsmarknadsåtgärder. På grund av förändrade 
omvärldsförutsättningar verkar det som att projektet inte kommer att kunna 
uppfylla målet om att halvera antalet hushåll som uppbär socialbidrag. 
Projektet har arbetat med 105 deltagare. Många av dessa personer kommer att bli 
helt eller delvis själförsörjande. Andra har börjat sina första steg i det man kallar 
rehabiliteringstrappan. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 6 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Socialstyrelsen 
Riksnormen för försörjningsstöd 2005 – ändring i socialtjänstförordningen 
(2001:937) 
 
ECAD NEWSLETTER Volym 9 nr 75 November 2004 
 
Länsstyrelsen 
Beslut 2004-12-03 701-7002-04 
Tillståndsbevis 2004-12-01 702-3259-2004 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-11-24 946-04 
-”- -”- 946-04  
-”- -”- 979-04 
-”- -”- 1075-04 
-”- 2004-11-29 848-04, 883-04 
-”- -”- 960-04 
-”- -”- 961-04 
-”- -”- 962-04 
-”- -”- 963-04 
-”- -”- 964-04 
-”- -”- 965-04 
-”- -”- 995-04 
-”- -”- 996-04 
-”- -”- 997-04 
-”- -”- 1033-04 
-”- 2004-11-30 1029-04 
-.”- 2004-12-01 978-04 
-”- -”- 1038-04 
-”- -”- 1071-04 
-”- 2004-12-07 987-04 
-”- 2004-12-17 1157-04 
-”- 2004-12-20 945-04 
-”- -”- 1077-04 
-”- -”- 1125-04 
Dom 2004-12-20 1151-04 
-”- -”- 1196-04 
-”- -”- 1209-04 
-”- 2004-12-22 1091-04 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2004-11-23 3654-04 
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§ 7 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande gällande detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, 
 Karlskrona Kommun - samråd 
b) Dödsboanmälningar  
c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Tillståndsbevis enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för servering av 
 alkoholdrycker till allmänheten 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 8 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-01-10. 
______________ 
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§  9 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan angående en tidningsartikel som gäller ett några 
ungdomar rymt från ett behandlinghem. 
 
Göran Bohman svarade 
_________ 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan vem som utför tillsynen för automatspel. 
 
Göran Mattsson svarade 
_________ 
 
Åsa Gyber-Karlsson (v) ställde frågan om det blir många överklagande sedan 
socialnämnden beslutat att ta bort stimulansbidraget, samt om förvaltningen hjälper 
klienterna att överklaga. 
 
Tore Svensson svarade 
_________ 
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§ 10 
Slutredovisning av verksamhet introduktion 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2004-10-28 redovisas här det slutliga 
utfallet för perioden 2004-01-01—2004-08-31. 
 
Verksamhetens netto Slutlig avvikelse  - 245 tkr  
 
Resultatet för verksamheten Introduktionen uppgår till – 1 327 tkr för perioden. De 
medel som funnits balanserade från tidigare år (1 082 tkr) har tagits i anspråk för 
att täcka underskottet. Det slutliga underskottet uppgår till – 245 tkr, vilket är 32 
tkr bättre än det preliminära underskottet som aviserades med socialnämndens 
delårsbokslut i september. Det som har påverkat resultatet positivt sedan dess är 
dels att schablonen för augusti blev bättre än prognostiserat och dels att en felaktig 
internfaktura har korrigerats. Den största posten som har försämrat resultatet är de 
fakturor avseende augusti, främst gällande tolkuppdrag, som har bokförts efter den 
aktuella perioden. Därutöver påverkas det slutliga utfallet av en korrigering av 
bokfört värde på kundfordringar samt ett krav från Socialstyrelsen på återbetalning 
av oförbrukat bidrag (beviljat 1999). 
 
Sammanfattning: 
  Belopp i tusentals kronor 
Prel. Underskott (red. i september)  - 277 
Schablon   208 
Kreditering av internfaktura   58 
Fakturor bokförda efter augusti  - 98 
Korrigering osäkra kundfordringar  - 86 
Återbetalning av bidrag   - 50 
Totalt   - 245 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Socialnämndens beslut  
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna den slutliga redovisningen a verksamheten Introduktion och att 
 överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om hantering av det slutliga underskottet
 om 245 tkr i samband med bokslutsdispositionen av kommunens bokslut för 
 2004.   
______________ 
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§ 11 
Riktlinjer för socialbidrag 2005. 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för socialbidrag 2005 
daterat den 4 januari 2005. 
 
Yrkande: 
Camilla Persson (v) yrkar ett tillägg under punkt 4.4 Hemförsäkring enligt 
följande att det skall ingå en specifik skrivning om barnförsäkring. Då det ska 
framgå att vi följer socialstyrelsens riktlinjer om extra bidrag för sjukförsäk-
ring till barn. 
 
Efter diskussion beslutade socialnämnden att Camilla Perssons yrkande 
skrivs in under punkt 3:1 Allmänt. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att överskriften till punkt 4.6 Bistånd till 
barnfamiljer ändras till Bistånd utöver socialbidragsnorm 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s), Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint 
(s), Bengt-Olof Karlsson (s) samt Sergio Ruano (s) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till överskrift i punkt 4.6 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons ändringsyrkande i 
punkt 4.6 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag på sista stycket under punkt 5.1 
Läkarvård och medicin som lyder: Ekonomiskt bistånd till influensa-
vaccination utgår ej. Undantag görs om vaccinationen ordinerats av läkare 
 
Walla Carlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Camilla Persson (v) yrkar en ändring av skrivelsen i sista stycket under 
punkt 5:1 enligt följande: Ekonomiskt bistånd till influensavaccination utgår 
endast om vaccinationen ordinerats av läkare. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons avslags yrkande i 
punkt 5:1 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
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Därefter ställde ordförande Camilla Perssons ändringsyrkande i punkt 5:1 
mot förvaltningens förslag och fann Camilla Perssons ändringsyrkande 
antaget. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar följande tillägg i första stycket i punkt 5.4 
Hemutrustning. I de fall den enskilde helt eller delvis saknar hemutrustning 
skall behovet prövas med hänsyn till den sökandes ålder och framtida för-
sörjningsmöjligheter. Sökanden som beräknas bli självförsörjande inom 
rimlig tid skall endast bevilja mindre belopp till omedelbart nödvändig hem-
utrustning och hänvisas till möjligheten att införskaffa resterande hemutrust-
ning när han/hon på egen hand kan tillgodose behovet på olika billiga alter-
nativ, dock max 5.000 kronor. 
 
Ingrid Hermansson yrkar därefter avslag på styckena 2, 3 4 och 5 under 
punkt 5.4 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons yrkande i punkt 5.4 
mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar följande i punkt 5:11 Ungängesresor. 
Bifall till första stycket. Avslag till styckena två, tre och fyra. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons (c)  yrkande i punkt 
5.11 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att stycket i 5.16 övriga utgifter stryks. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons (c) yrkande i punkt 
5.16 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar ett tillägg i punkt 8.3.2 Skäl för innehav av bil 
och motorcykel som blir nr 4 enligt följande: även barnfamiljer ska ingå som 
skäligen behövande till innehav av bil. Bidrag kan dock inte sökas för inköp 
av bil, eller för reperations-/tillbehörskostnader. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
förvaltningen får i uppdrag att under våren utreda skäl för innehav av bil och 
motercykel . 
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons yrkande i punkt 8.3.2 
mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ingrid Hermanssons 
tilläggsyrkande i punkt 8.3.2. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar i punkt 10.4.1 Allmänt  återremiss i väntan på 
utredning där det framgår ekonomiska konsekvenser för socialbidrags-
utbetalning när enda parten i ett sammanboende par (gifta, partnerskapande 
eller ogifta) studerar med studiemedel. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden skulle avgöra ärendet idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot Camilla Perssons yrkande i 
punkt 10.4.1 och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande  
Camilla Persson (v) yrkar i punkt 10.10 Flyktingar och invandrare.  
att styckena 1, 7 och 8 kvarstår 
att i stycke 4 stryks följande text: Vid frånvaro från introduktionspro-
grammet på grund av sjukdom erhåller flyktingen 80 % av den introduktions-
ersättning han/hon har vid aktivitet. Person som är frånvarande mer än fem 
arbetsdagar från introduktionsprogrammet på grund av sjukdom eller vård 
av sjukt barn är skyldig att uppvisa läkarintyg. 
att styckena 2,3,5, 6 samt 9 stryks. 
att göra följande ändring i stycke 10 enligt följande: En flykting som inte kan 
stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av ålder eller sjukdom kan vid 
ett tillfälle beviljas socialbidrag vid vistelse i hemlandet upp till 6 veckor om 
syftet är att försöka återfå en tidigare bostad och sedan återvandra. Skulle 
vistelsetiden behöva förlängas av olika skäl, ska ärendet avgöras i allmänna 
utskottet. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Camilla Perssons yrkande 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s), Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint 
(s), Bengt-Olof  Karlsson (s) samt Sergio Ruano (s) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons yrkande mot förvalt-
ningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
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Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röster ja. Den som stöder Camilla 
Perssons yrkande röster nej. Vid votering avgavs 5 ja-röster och 5 nej-röster 
 
JA röstade: Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint (s) Bengt-Olof Karlsson (s), 
Sergio Ruano (s) samt ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) 
 
NEJ röstade: Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger Dahlgren 
(fp), Camilla Persson (v) samt Per-Erik Karlsson (fp) 
 
Med ordförandens utslagsröst beslutade socialnämnden enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Reservation 
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp), Patrik Magnusson (m) samt Per-Erik Karlsson (fp) reserverar 
sig till förmån för Camilla Perssons (v) yrkande i punkt 10.10. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta riktlinjerna för socialbidrag 2005 med föreslagna ändringar i punkt   
 3:1, 5:1 samt 8.3.2. 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger Dahlgren (fp), Patrik 
Magnusson (m) samt Per-Erik Karlsson (fp) reserverar sig till förmån för 
Ingrid Hermansson (c) yrkande i punkterna 4.6, 5.4, 5.11. 
 
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande i punkt 8.3.2., 
punkt 10.4.1. 
 
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp), samt Per-Erik Karlsson (fp) reserverar sig till förmån för 
Camilla Perssons (v) yrkande i punkt 10.10. 
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§ 12 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 1 mars 2005 1	

  

 
Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 1 mars 2005 
 
§ 13 Redovisningsärende  sid  4 
§ 14-16 Meddelande/Delegation  sid 5 
§ 17 Öppna frågor  sid 6 
§ 18 Slutredovisning projekt Sirius sid 7 
§ 19 Bokslut 2004  sid 8 
§ 20 Serveringstillstånd  sid 9 
§ 21 Ersättare socialchef  sid  10 
§ 22 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton sid 11 
     
  



	 	 1 mars 2005 2	

  

Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.50 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v)    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åke Karlsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Berit Ahlstrand, socialsekreterare 
  Ulrika Nilsson, socialsekreterare 
  Madeleine Bengtsson, socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Maria Stiven, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Walla Carlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 13-22 
    §§ 17 - 22 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 13 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 3 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 14 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga  4 
 
Kommunfullmäktige 
§ 171 
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern 
 
§ 176 
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-12-29 1197-04 
-”- -”- 1224-04  
-”- 2005-01-25 18-05 
Beslut 2005-01-19 37-05 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2005-01-18 4183-04 
 
Regeringsrätten  
Underrättelse 2005-01-19 6691-04 
 
 
§ 15 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar  
b) Tillståndsbevis enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för servering av 
 alkoholdrycker till allmänheten 
c) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 16 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-02-07, 2005-02-18. 
______________ 
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§  17 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) informerade socialnämnden om en föreläsning med Malin 
Widerlöv. Angående Asperger syndrom och ADHD i bibliotektets hörsal i 
Karlskrona den 3 mars 2005. 
_________ 
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§ 18 
Slutredovisning projekt Sirius 
 
Samtliga samarbetspartner tycker att Sirius-projektet har fungerat mycket bra och 
vill gärna delge sina erfarenheter och idéer till ordinarie verksamhet. 
 
Projektet har fungerat som en ”samordningsfunktion” mellan Socialförvaltningen – 
Arbetsförmedlingen –samt Uppdragsutbildningen. Detta har gjort att individen 
genom projektledaren och handläggaren fått en ”samordnare” och vi har fått en 
”helhetsbild” av individens situation. Genom kontinuerliga träffar och snabba 
beslut har vi kunnat ge deltagarna råd och hjälp i olika situationer på arbetsplatser 
och i samhället. Att redan från början upprätta individuella handlings- och 
studieplaner med önskemål utifrån individens behov, intresse och förutsättningar 
har varit en viktig del i arbetet för att gå vidare med praktik, arbete eller studier. 
Uppföljning har skett kontinuerligt och handlingsplanerna har reviderats under 
”resans” gång. 
 
Summering totalt av projektet är att 31 deltagare kommit med i Sirius. Vid in-
gången till nya året 2005 så har 11 stycken fått ett heltidsarbete, 2 har ca 50-70 % 
arbete, 11 stycken slutade av andra orsaker (sjukskrivningar, hög frånvaro), 2 
stycken går på utbildning. Av de 11 deltagare som har avskrivits i projektet så har 
en av dessa startat eget och ytterligare en är på väg att få ett arbete. Det finns kvar 
totalt 5 stycken deltagare och dessa kommer deras respektive handläggare att 
skriva en ny handlingsplan för dessa. 
 
Procentuellt räknat så blir det 13 stycken i arbete av totalt 31 deltagare det blir  
42 % i arbete. Räknar man bort de 11 deltagare som inte orkade fullfölja projektets 
intentioner så blir utfallet sålunda 13 st i arbete av 20 deltagare ger 65 % i arbete. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta slutredovisning för projekt Sirius 
______________ 
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Kopia till 
KLF 

 
 
 
 
§ 19 
Bokslut 2004 
 
Det ekonomiska utfallet för 2004 visar ett underskott av – 6 991 tkr, exklusive 
verksamheten Introduktion. Utfallet för Individ- och familjeomsorg blev – 462 tkr 
och socialbidrag – 6 529 tkr. Det slutliga utfallet för verksamheten Introduktion 
uppgår till – 245 tkr. Slutredovisningen är överlämnad till kommunstyrelsen för 
beslut om hantering av det slutliga underskottet i samband med bokslutsdisposi-
tionen av kommunens bokslut för 2004. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar att ett stycke läggs till i bokslutskommentarerna som 
handlar om barnperspektivet. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Camilla Persson tilläggs 
yrkande. 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att godkänna årsbokslutet för 2004 med Camilla Perssons tilläggs yrkande samt 
 
att begära hos kommunstyrelsen att få årets resultat täckt i bokslutet. 
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§ 20 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
______________ 
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§ 21 
Ersättare socialchef 
 
Då Sören Trolle är tjänstledig från sin tjänst som sektionschef tillika ersättare för 
socialchefen bör socialnämnden utse en ny ersättare för socialchefen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att utse Tore Svensson till ersättare för socialchefen fr o m 2005-03-01 
______________ 
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Kopia till: 
Nordea 

 
 
 
 
§ 22 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton. 
 
Med anledning av att nuvarande ersättare till socialchef är tjänstledig behöver 
förvaltningens teckningsrätt revideras. 
 
Följande personer föreslås fr o m 2005-03-01 ha teckningsrätt för socialförvalt-
ningens postgiro och bankkonto. 
 
Göran Bohman, socialchef  tills vidare 
Tore Svensson, ersättare socialchef  tills vidare 
Maria Stivén, ekonom   tills vidare 
 
Socialnämndens beslut 
 
att Göran Bohman, socialchef, Tore Svensson, ersättare till socialchef samt 
 Maria Stivén, ekonom skall ha firmateckningsrätt till socialförvaltningens 
 postgiro och bankkonto enligt ovan förteckning fr o m 2005-03-01. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 21 mars, 2005 
 
§ 23 Beslutsärende  sid  4 
§ 24 Redovisning angående 3R-metoden sid 5 
§ 25 Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker på Byakrogen i  
 Torhamn  sid 6 
§ 26-27 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 28 Öppna frågor  sid 9 
§ 29 Budgetuppföljning februari 2005 sid 10 
§ 30 Integrationsplan 2005-2006 sid 11 
§ 31 Budget- och konsumentvägledning i Karlskrona sid 12 
§ 32 Angående ansökningar om sjukersättning från personer med behov av 
 Socialbidrag samt begäran om överläggning med försäkringsdelega- 
 tionen  sid 14 
§ 33 Remissvar angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona sid 15 
§ 34 Feriearbete Karlskrona kommun 2005 sid 17 
§ 35 Utseende av personuppgiftsombud sid 18 
§ 36 Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthand- 
 läggning.  sid 19 
§ 37 Utse vikarierande sektionschef till Alkohol- och drogsektionen (ADS) sid 20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—17.10 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) §§ 23-33, gick kl 17.00  
  Ronny Svedklint (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v) §§ 23-31    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 32-37 
Övriga närvarande ersättare Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åke Karlsson (c), §§ 23-33 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, vik sektionschef 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Barbro Lund, vik 1:e socialsekreterare 
  Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, vik 1:e socialsekreterare 
  Göran Mattsson, bitr. föreståndare §§ 23-24 
  Mikael Hedström, socialsekreterare §§ 23-24 
  Tommy Sternulf, socialsekreterare §§ 23-24 
  Marie Gustavsson, socialsekreterare §§ 23-24 
  Eva Fransson, behandlare §§ 23-24 
  Gill Karlsson, behandlare §§ 23-24 
  Maj-Lis Jonasson, handläggare §§ 23-24 
  Sören Trolle, utredningssekreterare §§ 23-24 
  Maria Stivèn, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ronny Svedklint 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ronny Svedklint  Paragraf: 23-37 
    §§ 28- 37 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 23 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 5 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 24 
Redovisning angående 3-R metoden 
 
Kommunfullmäktige har 2004-06-17 § 91 antagit ett nytt program för 
jämställdhetsarbetet för Karlskrona kommun. 
I detta övergripande program kan utläsas att varje nämnd årligen skall anta en 
jämställdhetsplan, som bygger på den övergripande planen. Jämställdhetsarbetet 
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. I det nu framtagna 
förslaget anbefalles förvaltningarna använda den sk 3R-metoden. Denna metod 
syftar till att synliggöra de normer och värderingar som styr verksamheten. De  
3 R:en står för representation, resurser och realia. 3R-metoden kan beskrivas som 
ett systematiskt besvarande av frågan ”Vem får vad och på vilka villkor”. 
 
8 grupper från socialförvaltningen har arbetat på olika sätt angående 3R-metoden. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 



	 	 21 mars 2005 6	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 25 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker på Byakrogen i 
Torhamn. 
 
Bo Svensson hade begärt företräde inför socialnämnden. Han kom och berättade 
om bolagets situation. Han vädjade om att serveringstillstånd inte skulle återkallas. 
 
PeBo Catering har 2001-03-05 meddelats tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid Byakrogen i Torhamn. Bolaget hade t o m 2005-02-24 även 
serveringstillstånd på Jämjö Wärdshus. Detta återkallades detta datum på egen 
begäran. Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda 
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen 
(AL) (1 994:1738) samt huruvida åtgärd i form av återkallelse av tillstånd är 
aktuell. 
Bolaget har tidigare vid två tillfällen erhållit varning. 
 
Utredarens överväganden 
 
PeBo Catering HB har, som framgår av ovanstående, inte fullgjort sina skyldig-
heter mot det allmänna, som AL föreskriver. Bolaget häftar åter i skuld till det 
allmänna.  
 
Bolaget har tidigare bedömts ha vilja och möjlighet att göra rätt för sig och erhöll 
därför en varning av socialnämnden 03-08-11 efter att inte haft någon serverings-
ansvarig på plats vid tillsynsbesök. På särskilda grunder gjordes en liknande be-
dömning av socialnämndens allmänna utskott 2003-12-08. Socialnämnden hade då 
ej tidigare beslutat om någon åtgärd med anledning av skulder till det allmänna 
varför varning tilldelades. 
 
PeBo:s ombud vid sammanträdet 2003-12-08 vädjade till socialnämndens all-
männa utskott att ej återkalla serveringstillståndet. Krafttag skulle tas och skulden 
regleras. 
  
Det visar sig nu att bolaget inte visat denna förmåga till skötsamhet som AL kräver 
för att få behålla sitt serveringstillstånd. Bolaget har ånyo ansenliga skulder och 
sedan andra varningen tilldelats varning även haft restförningar och betalnings-
uppmaningar. Bolaget har därmed ej visat förmåga att driva verksamheten efter 
gällande föreskrifter. 
AL: s bestämmelser i 7 kap § 7 uppfylls inte längre och grund för återskallelse  
enligt 7 kap  19 § p 4  föreligger därför. 
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Ordföranden föreslog socialnämnden besluta att meddela bolaget om en av-
vecklingstid t.o.m. den 31 mars 2005. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  skäl för återkallelse av serveringstillståndet föreligger då bestämmelserna i 7  
 kap 19 § AL p 4  är tillämpliga då bolaget ej fullgjort sina skyldigheter till det 
 allmänna som AL föreskriver. 
  Särskilda skäl för att ge varning jml 7 kap 20 § AL föreligger ej.  
 
att meddela bolaget en avvecklingstid t.o.m. den 31 mars 2005. 
______________ 
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§ 26 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 27 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-03-14. 
______________ 
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§ 28 
Öppna frågor 
 
Inger Dahlgren (fp) ställde frågan när redovisningen angående hemlösa kommer att 
redovisas på socialnämnden. 
 
Göran Bohman svarade. 
_________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 
 
§ 29 
Budgetuppföljning februari 2005 
 
Maria Stivén redovisade ärendet. 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m februari visar ett underskott på – 
2,4 mkr inkl ankomstregistrerat.  
 
Maria informerade även nämnden om bokslutsdispositioner 2004 samt en 
uppmaning från Kommunstyrelsen 
• Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på -0,5 
 mkr föreslås täckas av kommunkassan. Samtidigt skall 0,4 mkr återbetalas till 
 kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag (2005). 
• Den negativa avvikelsen för verksamhet introduktion om -0.2 mkr föreslås 
 täckas av kommunkassan. 
• Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr föreslås täckas av 
 kommunkassan. 

 
Uppmaning från KS 
att omgående påskynda sådana åtgärder som aktualiserats i projektet ”Resurs-
huset” med syfte att minimera socialbidragskostnaderna så att innevarande års 
budget ej överskrids. 
 
  
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningen för februari 2005 
______________ 
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Kopia till 

 
 
 
 
§ 30 
Integrationsplan 2005-2006 
 
Tore Svensson redovisade upprättad integrationsplan för 2005-2005 daterad  
2005-03-08. 
Socialnämndens plan för etnisk integration bygger på det måldokument som fast-
slagits av kommunfullmäktige för perioden 2004 – 2006. Socialnämnden antog i 
början av 2004 en integrationsplan för 2004. Tyngdpunkten i nämndens integra-
tionsplan för 2004 fanns inom området introduktion av flyktingar. Ansvaret för 
introduktionen av flyktingar övergick 2004 09 01 till arbetsmarknadsenheten. Den 
aktuella integrationsplanen behandlar nämndens målsättningar för arbetet med 
etnisk integration inom socialnämndens nuvarande verksamhetsområden. 
Introduktionsplanen utgår från de prioriterade områden som kommunfullmäktige 
har angett: 
 
1.  Demokrati 
2.  Arbete 
3.  Barnomsorg 
4.  Kultur och Fritid 
5.  Boende 
 
Inom varje målområde anges en allmän målsättning som överensstämmer med 
formuleringarna i den hittillsvarande integrationsplanen. De formuleringar som 
huvudsakligen handlar om flyktingintroduktionen har emellertid utgått eller 
förändrats. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att få bifoga ett eget dokument angående Inte-
grationsplan för 2005-2006 från den borgliga gruppen till protokollet. 
 
Efter diskussion beslutar socialnämnden att ej godkänna Ingrid Hermanssons 
yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta integrationsplan för 2005-2006  
______________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
§ 31 
Budget- och konsumentvägledning i Karlskrona 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag daterat 7 mars, 2005 angående budget-  
och konsumentvägledning i Karlskrona. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i november 2004 att ge socialförvalt-
ningen i uppdrag att utreda organisationen av budget- och konsumentvägledningen 
i Karlskrona. Kommunen har i dag en tjänst som budget- och konsumentvägledare 
med budgetrådgivning och konsumentvägledning som uppgifter. I budgetrådgiv-
ning ingår de uppgifter som åvilar kommunen enligt lagen om skuldsanering 
(1994:334). 
 
Förvaltningens förslag till beslut, alternativ 1 
 
1. att  konsumentvägledning också tills vidare skall ingå i socialförvaltningens 
  uppgifter 
 
2. att  ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till budget för 2006 utarbeta förslag 
  om förstärkning med en tjänst som budget- och konsumentvägledare 
 
3. att  från socialnämndens reserv tillskjuta 200 000 kronor för 0,5 tjänst som 
  konsumentvägledare under 2005 
 
Förvaltningens förslag till beslut, alternativ 2 
 
1. att  hos kommunstyrelsen hemställa att konsumentvägledning från och med  
  2005 07 01 ej längre skall ingå i socialnämndens uppgifter. 
 
2. att  från socialnämndens reserv tillskjuta 100 000 kronor för 0,5 tjänst under en 
  avecklingstid för konsumentvägledningen. 

 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag till alternativ 1. 
Bifall till alternativ 2. samt en tilläggsattsats  
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag utreda  möjligheten att lägga 
konsumentvägledningen under annan regi. 
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Camilla Persson (v) yrkar bifall till alternativ 1 attsats 1 och 2 samt avslag attsats 
3, samt en tilläggsattsats 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet att tillsammans med annan 
kommun samarbeta omkring konsumentvägledningen inför 2006. 
Avslag till alternativ 2 
 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar för den socialdemokratiska gruppen 
bifall till alternativ 1. Avslag till alternativ 2 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag till alternativ  med  
Camilla Perssons tilläggsattsats mot alternativ 2 med Ingrid Hermanssons 
tilläggsattsats och fann  att socialnämnden beslutat enligt alternativ 1 med 
tilläggsattsats. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder alternativ 1 med Camilla Perssons tilläggsattsats röstar ja. Den 
som stöder alternativ 2 med Ingrid Hermanssons tilläggsattsats röstar nej. Vid 
votering avgavs 6 ja-röster och 5-nej röster 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint (s), 
Bengt-Olof Karlsson (s) Camilla Persson (v) samt Sergio Ruano (s). 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson 
(m), Inger Dahlgren (fp) samt Andreas Reinholdson (kd). 
 
Socialnämndens beslut 
 
 att  konsumentvägledning också tills vidare skall ingå i socialförvaltningens  
 uppgifter 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till budget för 2006 utarbeta förslag 
 om förstärkning med en tjänst som budget- och konsumentvägledare 
 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet att tillsammans med annan 
 kommun samarbeta omkring konsumentvägledningen inför 2006. 
 
att  från socialnämndens reserv tillskjuta 200 000 kronor för 0,5 tjänst som  
 konsumentvägledare under 2005 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) samt Andreas Reinholdson (kd) reserverar sig till förmån för Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 
§ 32 
Angående ansökningar om sjukersättning från personer med behov av 
socialbidrag samt begäran om överläggning med försäkringsdelegationen. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad 14 mars 2005. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna skrivelse till Försäkringsdelegationen i Blekinge län angående 
 handläggning av ansökningar om sjukersättning från personer med 
 socialbidrag. 
______________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 

§ 33 
Remissvar angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona. 
 
Bakgrund 
Idrotts- och Fritidsförvaltningen har 2005-01-26 begärt yttrande från social-
nämnden avseende slutsatserna i en utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona, 
samt över ett tilläggsförslag från Idrotts- och Fritidsförvaltningen om att ifall verk-
samheten ska fortsätta, ska berörda nämnder (Socialnämnden, Barn- & ungdoms-
nämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden samt Idrotts- & fritidsnämnden) 
lämna stöd till verksamheten dels genom personellt stöd, som redan sker idag, 
samt dels genom ekonomiskt stöd om 20 tkr per nämnd och år. Idrotts- och Fritids-
förvaltningen har begärt svar senast 2005-04-01. 
 
Yttrande 
Socialnämnden anser att Ungdomsrådet fungerat bra utifrån sina mål och syften 
alltsedan starten. Ungdomsrådet har en viktig roll att fylla. Den senaste tiden har 
dock styrelsen tappat lite fart i sitt arbete, såväl som en del av greppet om verk-
samheten. Detta bedöms dock mest bero på att stora delar av styrelsen är relativt 
nytillsatt och ännu inte hunnit komma in i sina roller ordentligt. Socialnämnden 
delar därför i allt väsentligt utvärderarens slutsatser kring hur verksamheten bör 
förändras. En prioritering av förslagen bör dock göras för att arbetsbelastningen 
inte ska bli övermäktig. Tre punkter är speciellt viktiga att framhålla i samman-
hanget: 
 
• Behovet av att Ungdomsrådet får ett reellt inflytande i ungdomsfrågor, t ex 
 genom att man används flitigare som remissinstans och genom skapande av 
 mötesplatser för kommunens politiker och Ungdomsrådets ledamöter. Man bör 
 också ta i beaktande huruvida Ungdomsrådet ska vara representerat i lokala 
 brottsförebyggande rådet (BRÅ). Som det varit hittills har frågor kring 
 fördelande av pengar till ungdomsarrangemang upptagit för stor del av arbetet 
 – denna sistnämnda fråga skapar inget reellt inflytande. 
• Genomförande av skolval till Ungdomsrådet skulle vara bra för att öka kun-
 skapen om rådet bland ungdomar i allmänhet och dessutom öka möjligheten till 
 att fler ungdomar intresserar sig för Ungdomsrådets verksamhet. Ett annat sätt 
 att bidra till detta är att se till så att tillbakarapporteringen till samtliga berörda 
 skolor fungerar bättre än idag. 
• Tjänstemännens närvaro vid sammanträdena är mycket viktig, för att med sina 
 erfarenheter och kunskaper stötta ledamöterna i deras uppgifter.  
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Vad gäller förslaget att berörda nämnder ska lämna ekonomiskt bidrag om 20 tkr 
per år (mot nuvarande 40 tkr per år) bedöms detta som rimligt, speciellt som 
socialnämnden anser att mindre tid bör ägnas åt ekonomisk stöttning av olika 
projekt, till förmån för frågor rörande ungdomsdemokrati och -inflytande.  
 
Yrkande  
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar en tilläggsattsats 
Att i remissvaret skriva in vår mening att samtliga kommunens nämnder och 
styrelser skall anses berörda vad gäller ungdomsrådet. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att överlämna detta yttrande som remissvar till Idrotts- & fritidsförvaltningen, 
______________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 
 § 34 

Feriearbete Karlskrona kommun 2005. 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under några års tid har fältgruppen anordnat sysselsättning för ungdomar mellan 
13 och 16 år. Anledningen till detta är att kommunen inte erbjuder ungdomar 
sommararbete förrän de fyllt 17 år, vilket innebär att det är mycket svårt för dessa 
ungdomar att få någon sysselsättning under sommaren. Det är även svårt för 
ungdomarna i denna åldersgrupp att gå arbete inom den privata sektorn. 
 
Syfte och mål med feriearbeten 
• Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall: 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön 
• Känna stolthet över att de åstadkommit något 
• Lära sig praktiska arbetsuppgifter 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 

 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) samt Åsa Gyberg-Karlsson yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anordna feriearbete i kommunen 
 
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
att anslå ca 207.500 kronor för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
 
att kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt belastar 
 kontot 750, socialbidrag. 
______________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 

§ 35 
Utseende av personuppgiftsombud 
 
Socialnämnden har som personuppgiftsansvarig möjlighet att utse ett 
personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL). 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att utse Siamak Zolfeghari till nytt personuppgiftsombud fr o m 2005-04-01. 
______________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 

§ 36 
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthand-
läggning. 
 
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR: 
Till allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar 
 
Från allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar 
 
Till socialchefen: Beslut om yttrande jml kap 5 § 5 Äktenskapsbalken (ÄB) med 
rätt att vidaredelegera.  
Beslut om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap till kl 03.00. 
 
Anmälan av delegationsbeslut: 
Socialchefen har i sin rätt att vidaredelegera beslutat om nedanstående:  
Beslut om bistånd till familjer jml kap 4 § 1 socialtjänstlagen (SoL) till 1:e 
socialsekreterare vid ekonomisektionen. 
 
Beslut om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap till kl 03.00 till 
alkoholhandläggaren. . 
 
Beslut om yttrande jml kap 5 § 5 ÄkB till socialsekreterare vid familjerätten 
  
Socialchefen har vidare beslutat att införa en ny nivå för beslut om tandvård. 
Socialbidragshandläggare vid ekonomisektionen får besluta om bistånd till  
tandvård med max 5 % av basbeloppet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt social-
 tjänstlagarna, alkohollagen samt med flera angivna lagar och förordningar att 
 gälla fr o m 1.4 2005 
 
att  till socialchefen delegerar rätten att  besluta i samtliga ärenden som kan 
 delegeras till tjänstemän samt rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå 
 enligt socialnämndens politiska mål 
 
att  till protokollet notera socialchefens beslut om delegationsnivåer, som 
 framgår av bifogad delegeringsordning. 
______________ 
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§ 37 
Utse vikarierande sektionschef till Alkohol- och drogsektionen (ADS). 
 
Då Sören Trolle är tjänstledig från sin tjänst som sektionschef bör socialnämnden 
utse en vikarierande sektionschef.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att utse Margaretha Jansson som vik .sektionschef t.o.m 2006-02-28 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 25 april, 2005 
 
§ 38 Särskild uppföljning angående socialbidragen sid  4 
§ 39-41 Meddelande/Delegation  sid 5-6 
§ 42 Öppna frågor  sid 7 
§ 43 Budgetuppföljning mars 2005 sid 9 
§ 44 Slutrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” och  
 samordnartjänst – samt förslag på och motiv för fortsatt förstärkt  
 drog- och brottspreventiv samordning i Karlskrona sid 10 
§ 45 Ansökan till Länsstyrelsen i Blekinge län om utvecklingsmedel till 
 förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet sid 11 
§ 46 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till  
 Tidiga insatser för barn som lever i miljöer där våld förekommer för 
 Perioden 2005-09-01—2006-08-31 sid 12 
§ 47 Ansökan om förnyade utvecklingsmedel avseende projekt för att öka 
 Insatserna för utsatta barn- och ungdomsgrupper – samt delrapport 
 Över hittills bedriven verksamhet. sid 13 
§ 48 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län av- 
 Seende förebyggande- tidiga insatser samt behandlingsinsatser för ung- 
 domar med missbruk  sid 15 
§ 49 Tillsynsrapport avseende enskilt HVB-hem jml kap 13 § 5 Social- 
 Tjänstlagen (SoL)  sid 16 
§ 50 Sommarpraktik  sid 17 
§ 51 Årsredovisning för donationsfonderna sid 18 
§ 52 Angående ändringar av socialnämndens gällande reglemente sid 19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.10 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v) gick 14.30 §§ 38    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 39-52 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, vik sektionschef 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare 
  Maria Stivèn, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Bengt-Olof Karlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Bengt-Olof Karlsson  Paragraf: 38-52 
    §§ 42 - 52 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 38 
Särskild uppföljning angående socialbidragen 
 
Kommunstyrelsen ordförande har gett socialförvaltningen i uppdrag att komma 
med förslag på hur ingen ungdom skall uppbära socialbidrag. 
I dagsläget finns 123 ungdomar som går på socialbidrag. Målet är att inga ung-
domar ska gå på socialbidrag. Förslag till åtgärder kommer att behandlas på 
socialnämndens sammanträde den 23 maj 2005. 
  
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 39 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga  6 
 
Kommunstyrelsen 
§ 34 
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004 
 
§ 35 
Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler 
 
§ 37 
Genomförandeplan personalprogram 
 
Kommunfullmäktige 
§ 7 
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum –KKC 
 
§ 10 
Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom socialförsäkrings- 
området i Blekinge 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-03-10 1167-04  
-”- -”- 84-05 
-”- 2005-03-29 270-05 E 
 
Länsrätten i Östergötlands län 
Dom 2005-03-17 4184-04 E 
-”- -”- 281-05 E 
  
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 5002-04-01 63-05 
Protokoll 2005-03-29 821-05 
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§ 40 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
b) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
c) Tillståndsbevis 
d) Beslut om förlängd utredning jml kap 11 § 2 
e) Detaljplanprogram för fastigheterna Ingenjören 4 mfl (Campus Blå Port) 
 Karlskrona 
f) Dödsboanmälningar. 

 
 
§ 41 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-04-11. 
______________ 
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§ 42 
Öppna frågor 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan då det framkommit att föreningar (och 
politiska partier) erbjuds 2000 kronor (kommunledningsförvaltningen) om de med 
fyra personer vandrar på Ronnebygatan en fredag- eller lördagkväll, jämfört med 
de 300 kronor (idrott- o fritidsförvaltningen) föreningar erbjuds för att ställa upp 
på den lokala fritidsgården, undrar vi följande; 
 
Har socialförvaltningen deltagit i diskussionerna om upplägget med förenings-
deltagande i nattvandringen? 
 
Har risken att föreningarna väljer Ronnebygatan framför den lokala fritidsgården 
analyserats? Vad skulle konsekvensen bli för ”landsbygdens” ungdomar om så 
sker? För socialförvaltningens verksamhet? 
 
Göran Bohman svarade 
____________ 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan hur ser Alkohol- och drogsektionens 
utåtriktade droginformationsverksamhet ut? Är det möjligt för t. ex. en föräldra-
förening att kostnadsfritt få en ”lektion”? 
 
Margaretha Jansson svarade 
____________ 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan angående ett flertal tidningsartiklar i 
Expressen angående en treårig pojke som efter att ha bott hos svenska foste-
föräldrar sedan späd ålder, nu tillsammans med sina biologiska föräldrar (som han 
enligt reportern inte känner någon samhörighet med och inte talar samma språk 
som) ska skickas till sitt ursprungsland. 
 
Har vi några sådana fall i Karlskrona? 
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Har det förts någon diskussion hur man skulle kunna gå till väga i dyliga fall. 
Om det blir aktuellt att fosterhems placera ett spädbarn med risk för ett framtida 
scenario enligt brödtext, kommer man då göra särskilda överväganden (ex. placera 
hos familj som talar de biologiska föräldrarnas hemspråk)? 
 
Christine Held samt Göran Bohman svarade 
____________  
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan hur aktivitetsgarantin för vuxna personer 
fungerar. 
 
Tore Svensson samt Göran Bohman svarade 
____________ 
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§ 43 
Budgetuppföljning mars 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m mars visar ett underskott på 
– 3,3 mkr inkl ankomstregistrerat. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning för mars månad. 
______________ 
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§ 44 
Slutrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” och samordnar-
tjänst – samt förslag på och motiv för fortsatt förstärkt drog- och brotts-
preventiv samordning i Karlskrona. 
 
Börje Svensson redovisade upprättad slutrapport av projektet samt förslag på 
motiv för fortsatt förstärkt drog- och brottspreventiv samordning i Karlskrona 
daterad den 19 april 2005. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del 
 
att godkänna rapporten 
 
att arbeta i enlighet med förslag till drogpreventiv samordning under 
 förutsättning att projektmedel erhålls 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna slutrapporten av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” och 
 översända densamma till Länsstyrelsen i Blekinge län 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter och 
 förutsättningar för fortsatt samordning av det brottspreventiva arbetet 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
______________ 
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§ 45 
Ansökan till Länsstyrelsen i Blekinge län om utvecklingsmedel till 
förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet. 
 
Målsättning 
Att i åldersgruppen upp till 25 år minska efterfrågan och intresset för alkohol- och 
andra droger. 
 
Delmål/arbetsområden 
• Fortsätta arbetet med sektorsövergripande samordning, samsyn och 

samarbete. 
• Sprida ansvaret för utvecklingsarbetet till ordinarie verksamhet inom 

kommunen 
• Utveckla metoder för attitydpåverkan betr. Droger 
• Uppföljning av det drogpolitiska programmet. Olika aktörers ansvar och 

samverkanspartners framgår här. 
• Medverka till att behövlig kompetensutveckling ges inom området 

drogprevention 
• Kartläggningsarbete 
• Särskilda insatser enligt de behov som påvisas i drogvaneenkät. 
• Utveckla drogområdet 
• Tillfredsställande tillsynsarbete 
• Utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. 

 
 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen hos Länsstyrelsen i Blekinge län ansöker om projekt-
 medel/utvecklingsmedel med ett sammanlagt belopp av 157 750 kronor 
 för drogpreventiv samordning 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____________ 
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§ 46 
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till tidiga 
insatser för barn som lever i miljöer där våld förekommer för perioden  
2005-09-01—2006-08-31.  
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit socialnämnden att söka utvecklingsmedel 
till bland annat tidiga insatser för barn i våldsmiljöer. 
 
Socialnämnden i Karlskrona kommun beviljades 2004-08-09 utvecklingsmedel till 
tidig insatser för barn som lever i miljöer där det förekommer våld. Detta möjlig-
gjorde att 2004-09-01 starta projekt ”Trappan”. I enlighet med då beskriven 
projektplan planeras nu för år 2 i projektet. Därefter planeras verksamheten att 
ingå i Råd och stödgruppens ordinarie verksamhet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till tidiga 
 insatser för barn som lever i miljöer där våld förekommer för perioden  
 2005-09-01—2006-08-31 med 245.500:- samt att egenfinansiering sker med 
 motsvarande belopp (exklusive lokalkostnad) 
 
att godkänna rapporten och att denna översändes till Länsstyrelsen i Blekinge län 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
______________ 
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§ 47 
Ansökan om förnyade utvecklingsmedel avseende projekt för att öka 
insatserna för utsatta barn- och ungdomsgrupper – samt delrapport över 
hittills bedriven verksamhet. 
 
Metod 
För att vända den negativa utvecklingen i de mest utsatta ungdomsgrupperna krävs 
att vi koncentrerar och fokuserar våra insatser, såväl på det förebyggande som på 
det långsiktigt förändringsinriktade sociala arbetet i de områden där ungdomarna 
bor. Därför projektanställdes 2 socialarbetare, en närmare knuten till Fältgruppen 
och den andra till Råd- och stödgruppen, vars arbete har sin utgångspunkt från en 
lägenhet i Kungsmarken, placerad utanför socialförvaltningens ordinarie verksam-
heter. En rad fördelar nås på detta sätt: 
 
- I praktiken har ett tungt belastat område fått två fältsekreterare, eftersom Fält-
gruppen redan är geografiskt områdesuppdelat. Detta har gett kraftigt ökade 
möjligheter att i ett tidigt skede fånga upp de ungdomar som befinner sig i risk-
zonen, samtidigt som man kan intensifiera samarbetet, och utveckla alternativ, 
tillsammans med lokala aktörer på individ-, grupp- och samhällsnivå, för by-
ggande av långsiktigt hållbara och positiva strukturer för ungdomarna och deras 
familjer. I dagens läge saknas en fungerande ’motor’ i området, som kan driva på 
arbetet rörande social samvaro, tillgång till fritidsaktiviteter, sommarjobb, etc. 
Arbetet med tidiga insatser sker bl a genom gruppverksamheter och fritidsaktivi-
teter. Detta ska även ske genom rekrytering av lokala s k kamratstödjare som tar 
aktiv del i dessa arrangemang.  
 
- Genom en egen lägenhet i området, placerad utanför socialförvaltningens 
ordinarie verksamheter, ökar både närheten och tillgängligheten för de människor 
man arbetar gentemot, vilket är viktigt för projektets trovärdighet och möjligheten 
att bli en faktisk resurs i området. Lokalen används till såväl enskilda samtal som 
gruppverksamhet.   
 
- Genom förstärkningen av det tidigt uppsökande och förebyggande arbetet öppnas 
även möjligheter för en intensifiering av det långsiktigt förändringsinriktade 
arbetet med utsatta familjer, som förstärks genom den socialarbetare som arbetar 
närmare Råd- och stödgruppen. Socialsekreteraren har fasta mottagningstider i 
projektets lägenhet, samtidigt som samverkan med och närhet till övriga Råd- och 
stödgruppen är viktig för att förankra och säkerställa helhetssynen och ett 
fungerande förändringsarbete i familjerna.  
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- Projektet tar sin utgångspunkt för arbetet i de befintliga metoder som används av 
Fältgruppen och Råd- och stödgruppen idag. Man söker även aktivt efter nya me-
toder i takt med ökade kunskaper om de negativa faktorer som genererar socialt 
utanförskap för att på bästa sätt motarbeta detta. 
 
Tidsplan 
För att ges rimliga möjligheter att upparbeta fungerande verksamhetsformer i 
enlighet med projektets syfte och mål har projekttiden satts till två år med 
möjlighet till förlängning. Projektarbetet inleddes med full kraft 2004-08-01. 
Planeringen av andra projektårets verksamhet pågår just nu i enlighet med tidigare 
presenterad projektplan.  

 
Socialnämndens beslut 
 
att till genomförandet av andra året av ovanstående projekt hos Länsstyrelsen i 
 Blekinge län ansöka om utvecklingsmedel för tidiga insatser med ett 
 sammantaget belopp av 474 500:-. 
 
att  godkänna delrapporten och att den översändes till Länsstyrelsen i Blekinge 
 län. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 48 
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län avseende 
förebyggande- tidiga insatser samt behandlingsinsatser för ungdomar med 
missbruk. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län inbjuder Blekinges kommuner att ansöka om 
utvecklingsmedel till förebyggande- tidiga insatser samt behandlingsinsatser för 
ungdomar med missbruk för år 2005/2006. 
 
Karlskrona kommun har utarbetat en handlingsplan för drogförebyggande arbete 
inom alkohol- drog och tobaksområdet för åren 2003-2010. 
Ungdomar är en utsatt grupp och har en hög prioritet i strategiplanen. Karlskrona 
kommun samverkar med landstingets ungdomsmottagning. 
 
Syfte 
Att i ett så tidigt skede som möjligt kunna erbjuda behandlande insatser för 
ungdomar med missbruk. 
 
Att till landstingets ungdomsmottagning i Karlskrona bidra med den kunskap och 
kompetens om alkohol och narkotika som finns inom alkohol- och drogsektionen. 
 
Att i det forum som ungdomsmottagningen är nå ut med information och kunskap 
om alkohol, narkotika, missbruk, skadeverkningar och behandling.  
 
Mål 
Att genom en plats som är tänkt för ungdomar nå ut med information och kunskap 
om alkohol, narkotika, missbruk, skadeverkningar och behandling.  
Att bidra till det förebyggande ungdomsarbetet och att vid behov i ett tidigt skede 
kunna erbjuda behandlande insatser.   
 
Målgrupp 
Ungdomar i Karlskrona kommun som söker sig till ungdomsmottagningen. 
Åldersgruppen är upp till 23 år. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge till förebyggande 
 och tidiga insatser samt behandlingsinsatser för ungdomar med missbruk för 
 perioden 2005-06-01-2006-05-31 med 428 500 kronor samt att egenfinansie-
 ring sker med motsvarande belopp 
 
att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 49 
Tillsynsrapport avseende enskilt HVB-hem jml kap 13 § 5 Socialtjänstlagen 
(SoL). 
 
Göran Bohman redovisade upprättad rapport daterad 2005-03-22 över tillsyn av 
enskild HVB-hem. 
 
Det framkom vid tillsynsbesöket inget som föranleder anmärkningar mot hemmet 
eller dess skötsel/drift. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom rapporten. 
______________ 
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§ 50 
Sommarpraktik 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har sedan 1997 från kontot för socialbidrag bekostat verk-
samhet med sommarpraktik för studerande ungdomar och under åren 1997 - 2002 
dagsverken för arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år. Sommarpraktik och dags-
verken har ordnats av arbetsmarknadsenheten och finansierats av socialnämnden. 
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten för har 
varit att begränsa behovet av socialbidrag under sommaren bland studerande med 
studiemedel och ungdomar som slutat gymnasiet. 
 
Sommarpraktik riktar sig i första hand till ungdomar som studerat med studie-
medel under våren och som har behov av socialbidrag på sommaren. Ungdomarna 
anvisas till sommarpraktik (anvisning sker enligt 4 kap § 4 i socialtjänstlagen). En 
biståndsprövning föregår anvisningen. Endast ungdomar som är berättigade till 
socialbidrag anvisas till sommarpraktiken. 
 
Verksamheten sommarpraktik har riktat sig till ungdomar som har studiemedel 
under våren och som har studieuppehåll under sommaren. De senaste åren har 
ungdomarna haft sommarpraktik 4 – 6 veckor. Sommarpraktikanterna har fått 
arbetspraktik vid arbetsmarknadsenhetens verksamheter eller vid kommunens 
förvaltningar.  
 
Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande som inte 
fått sommararbete passivt kan uppbära socialbidrag under sommaren. 
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska be-
hovet av socialbidrag bland studerande ungdomar under ferier.  
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsenheten 
 ordna sommarpraktik för studerande under sommaren 2005 
 
att  anslå 10 000 kronor till sommarpraktik för studerande från kontot för social-
 bidrag (verksamhet 750) 
______________ 
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§ 51 
Årsredovisning för donationsfonderna 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Major John Jeanssons donationsfond 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder. 
______________ 
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§ 52 
Angående ändring av socialnämndens gällande reglemente. 
 
Socialnämndens nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 
2001-03-22. I detta finns reglerat att socialnämnden bl a ansvarar för flykting-
mottagandet och tolkservice i kommunen. 
 
Gjorda omorganisationer ha medfört att socialnämnden inte längre är ansvarig 
nämnd för dessa verksamheter. De skall därför inte längre finnas upptagna i 
nämndens reglemente. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) föreslog en förändring av texten i § 5. Förvaltnings-
chefen fick uppdrag att undersöka förutsättningarna tillsammans med kommun-
juristen och sedan återkomma till nämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta socialnämndens förslag 
 till nytt reglemente för socialnämnden. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 maj, 2005 
 
§ 53 Beslutsärende  sid  4 
§ 54 Redovisningsärende  sid 5 
§ 55-57 Meddelande/Delegation  sid 6-7 
§ 58 Öppna frågor  sid 8 
§ 59 Delårsbokslut med prognos per 2005-04-30 samt personal nyckeltal sid 9 
§ 60 Fördelning av föreningsbidrag för år 2005 sid 10 
§ 61 Tillsynsrapporter avseende enskilt HVB-hem sid 11 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 15.00—17.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) § 60-61 kom kl 16.40 
  Ronny Svedklint (s) jäv § 60 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) § 53-59 gick 16.45  
  Camilla Persson (v)    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) § 53-60 
  Åse Örgev (kd) § 60-61 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, vik sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Urban Lundqvist, socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Marie Fhärm, socialsekreterare 
  Jessica Masmanidou, socialsekreterare 
  Maria Stivèn, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ann-Louise Trulsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ann-Louise Trulsson  Paragraf: 53-61 
    §§ 58 - 61 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 53 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 7 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutade enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 54 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 8 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 55 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  9 
 
Kommunfullmäktige 
§ 30 
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004 
 
§ 31 
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern 
 
§ 32 
Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona kommun 
och Liepaja distrikt 
 
§ 33 
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för åren 
2005-2008 
 
§ 34 
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren 2004-
2006 
 
§ 36 
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-03-29 91-05 
-”- 2005-04-06 1334-04 
-”- 2005-04-14 1166-04 
-”- 2005-04-20 346-05 
-”- 2005-04-22 60-05 
Beslut 2005-04-08 346-05 E 
-”- 2005-04-12 360-05 E 
-”- 2005-04-20 360-05 E 
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§ 56 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande gällande detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö), Karlskrona 
 kommun, Blekinge län 
b) Polisanmälan angående misstanke om barnmisshandel 
c) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 & alkohollagen (1994:1738) för servering av 
 alkoholdrycker till allmänheten 
d) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 

 
 
§ 57 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-04-25, 2005-05-09. 
______________ 
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§ 58 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
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§ 59 
Delårsbokslut med prognos per 2005-04-30 samt personal nyckeltal 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m april visar ett underskott på – 5,1 
mkr inkl ankomstregistrerat. Den beräknade avvikelsen för helåret 2005 sänks till 
– 6,0 mkr för socialbidrag medan prognosen för individ- och familjeomsorg förblir 
oförändrad. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade en jämförelse mellan åren 2003, 2004 och 2005 vad 
avser det första tertialet angående personal nyckeltal. 
 
 
Socialnämnden beslutade 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 30 april 2005 samt personal 
 nycketal. 
______________ 
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§ 60 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2005 
 
Socialnämnden har i 2005 års budget 817 000 kronor att fördela till föreningar 
med social verksamhet. 13 föreningar har ansökt om bidrag alternativt tillgång till 
lokal med tillsammans 939 800 kronor. 
 
Förvaltningens förslag att fördela 635 000 kr till föreningar enligt nedanstående 
förslag. Återstående medel bibehålles på verksamhet föreningsbidrag. 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna 130 000:-  
2.  Anonyma alkoholister /AALokalkostnad max  30 000:- 
3.  Anonyma narkomaner /NALokalkostnad max  56 000:- 
4.  Hela människan / RIA i Karlskrona  170 000:-      
5.  Verdandi Pantern  83 000:-  
6.  Kvinnojouren Frideborg  68 000:- 
7.  Brottsofferjouren Boj  50 000:- 
8.  AC-sydöst  2 000:- 
9.  FMN  30 000:-   
10. KRIS  3 000:-    
11. BRIS  3 000:- 
12. BoH kvinnoföreningen respekt  10 000:- 
13. RFSL  0:- 
   Totalt        635 000:- 
     
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkade att föreningen RFSL får bidrag med 3 000 kronor. I 
övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar tillsammans med s-gruppen bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Camilla Perssons 
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att fördela 635 000 kr till föreningarna enligt förvaltningens förslag. 
______________ 
 
Reservation 
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
 
Ronny Svedklint (s) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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§ 61 
Tillsynsrapporter avseende enskilt HVB-hem 
 
Christine Held redovisade upprättade rapporter över tillsyn av nedanstående 
enskilda HVB-hem. 
 
Ekoxens AB, Göksjöholm, Pl 959, 370 30 Rödeby 
Havsvikens HVB, Rörsäng, 370 45 Fågelmara 
Vita Hälsa, Hermansmåla, 370 33 Tving 
Solägget HVB AB, Skillinge, 370 24 Nättraby 
Solgårdens HVB AB, Kråkerum, 370 45 Fågelmara 
Skolveckohemmet Riggen Kestorp Pl 841, 370 30 Rödeby 
 
Det framkom vid tillsynbesöken inget som föranleder anmärkningar mot hemmen 
eller dess skötsel/drift 
 
 
Socialnämnden beslutade enligt allmänna utskottet förslag. 
 
att ställa sig bakom tillsynsrapporterna. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 20 juni, 2005 
 
§ 62 Redovisningsärende  sid 4 
§ 63 Redovisning angående åtgärder inför sommaren 2005 samt rapport  
 Angående föreningsvandringen sid 5 
§ 64-66 Meddelande/Delegation  sid 6-7 
§ 67 Öppna frågor  sid 8 
§ 68 Inför budget år 2006 och plan för åren 2007 och 2008 sid 9 
§ 69 Budgetuppföljning maj 2005 sid 10 
§ 70 Yttrande angående motionen ”Stöd till föräldrar förbättrar hälsan sid 11 
§ 71 Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag sid 12 
§ 72 Hälsning  sid  15 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—15.20 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
  Walla Carlsson (s) kom kl 14.40 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v) 
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
   
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
  Åse Örgev (kd) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Maria Haag, vik 1:e socialsekreterare 
  Anneli Öhman, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Maria Stivèn, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Eva Abramsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 62-72 
    §§ 67 - 72 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 62 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 10 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 63 
Redovisning angående åtgärder inför sommaren 2005 samt rapport angående 
föreningsvandringen. 
 
Annelie Öhman redovisade åtgärder inför sommarens arrangemang. Fältgruppen 
kommer att jobba torsdag, fredag samt lördag under Sailet. De kommer även att ta 
hjälp av andra grupper. Det kommer även att vara dubbla föreningar ute vid de 
större arrangemangen. 
Föreningsvandringen har fungerat väl. Föreningarna känner sig positivt bemötta.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 64 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  11 
 
Kommunstyrelsen 
§ 73 
Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet 
 
§ 78 
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 
 
Kommunfullmäktige 
§ 54 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 
2005. 
 
Försäkringskassan 
Angående ansökningar om sjukersättning från personer med behov av socialbidrag 
samt begäran om överläggning med försäkringsdelegationen. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-05-02 17-05 
-”- -”- 87-05 
-”- 2005-05-09 148-05 
-”- -”- 967-04 
-”- -”- 1087-04 
-”- 2005-05-12 432-05 
-”- 2005-05-13 270-05 
-”- 2005-05-16 219-05 
-”- -”- 273-05 
-”- 2005-05-25 319-05 
Beslut 2005-05-02 432-05 E 
-”- 2005-05-03 318-05 E 
-”- 2005-05-09 86-05 E 
-”- -”- 1360-04 E 
-”- 2005-05-26 516-05 E 
-”- 2005-05-30 546-05 E 
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§ 65 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande gällande program för detaljplan för Södra Backe, Verkö, Karlskrona 
 Kommun, Blekinge län 
c) Yttrande gällande detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II), 
 Karlskrona kommun, Blekinge län 
d) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 

 
 
§ 66 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-06-08, 2005-06-13. 
______________ 
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§ 67 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 68 
Inför budget år 2006 och plan för åren 2007 och 2008. 
 
Maria Stivén redovisade upprättat förslag till budget år 2006 och plan för åren 
2007 och 2008. 
Individ och Familjeomsorg har tilldeltas en ekonomisk ram av 84 072 tkr får åren 
2006-2008. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 69 
Budgetuppföljning maj 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m maj visar ett underskott på – 5,7 
mkr inkl ankomstregisterat. 
 
Socialnämndens beslut   
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
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§ 70 
Yttrande angående motionen ”Stöd till föräldrar förbättrar hälsan” 
 
Upprättat yttrande daterat 2005-05-24 redovisades. 
Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda 
möjligheten att erbjuda barnföräldrar i Karlskrona föräldrastöd i förebyggande 
syfte. 
Utgångspunkten för motionen är en rapport som Folkhälsoinstitutet lämnat till 
regeringen, med förslag till nya metoder för föräldrastöd. 
Folkhälsoinstitutet har också genomfört en enkätundersökning som visar att 
hälften av alla föräldrar med barn i förskoleåldern är intresserade att delta i 
föräldragrupper. 
 
Motionen har lämnats till idrotts- och fritidsnämnden för beredning. Begäran om 
yttrande har ställts till bl a till socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutade enligt allmänna utskottets förslag. 
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande. 
______________ 
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§ 71 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterat 2005-05-27. 
Bakgrund 
Karlskrona har sedan lång tid stora problem med hög ungdomsarbetslöshet. I april 
var 5,8 % av ungdomarna i åldern 18 – 24 år i kommunen anmälda som arbetslösa 
och 5,1 % av ungdomarna deltog i arbetsmarknadsprogram. Av kommunens ung-
domar i åldern 18 – 24 år var således 10,9 % antingen helt arbetslösa eller deltog i 
arbetsmarknadsprogram. Det kan dock noteras att andelen arbetslösa sjunkit under 
våren. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick i februari till 13,1 % och i mars till 
11,8 %. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har givit uppdrag till socialchefen att lämna förslag 
om åtgärder för att ingen ungdom i Karlskrona skall behöva uppbära socialbidrag. 
Uppdraget förutsätter åtgärder för arbetslösa och sjukskrivna ungdomar med 
socialbidrag och övervägande beträffande systemet för ersättning till ungdomar 
som i dag har behov av socialbidrag.  
 
Uppdraget från kommunstyrelsens ordförande skall utföras inom befintliga 
resurser. 
 
Målsättningen bör vara att offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
enligt ovan bör fungera från och med första september. En första åtgärd bör vara 
att bilda en ungdomsgrupp vid socialförvaltningen och att finna lämpliga lokaler 
för gruppen.  
 
Socialförvaltningen har den senaste månaden etablerat olika kontakter med 
samarbetspartners inom och utom kommunen för att åstadkomma en brev 
samverkan för ett offensivt arbete för arbetslösa ungdomar med socialbidrag. 
Arbetet med att förbereda en försöksverksamhet med arbetslösa ungdomar med 
socialbidrag kommer att fortsätta under resten av våren och sommaren för att 
verksamheten skall kunna fungera från 1 september.  
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Sammanfattning av förslag till åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
• Arbetslösa ungdomar med socialbidrag som inte är berättigad till arbetslöser-
 sättning och som inte anvisats åtgärd från arbetsförmedlingen skall anvisas 
 praktik eller kompetenshöjande verksamhet av socialförvaltningen.  
 
• Ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande skall anvisas praktik eller 
 kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenhetens projekt Vägvisar-
 en. Socialförvaltningen har ansvar för praktik eller kompetenshöjande verk-
 samhet för övriga ungdomar. 
 
• Ungdomen skall om möjligt påbörja praktik eller kompetenshöjande verksam-
 het inom en vecka från det att han/hon blir arbetslös eller från det att han/hon 
 ansöker om socialbidrag. 
 
• Sjukskrivna ungdomar med socialbidrag skall få del av rehabiliterande åt-
 gärder. 
 
• Socialförvaltningens ekonomisektion förändrar organisationen så att en 
 ungdomsgrupp bildas. Gruppen flyttar till nya lokaler utanför nuvarande 
 kontorslokaler. 
 
• Ett system med schabloniserat socialbidrag till ungdomar i aktivitet utformas 
 
Yrkande 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar tillsammans med den borgliga alliansen tillägg 
med nedanstående punkter under punkten 5.2 Insater för arbetslösa och 
sjukskrivna ungdomar med socialbidrag. Sista stycke:  sammanfattningsvis bör 
följande gälla vid planering av insatser för ungdomar som står långt från arbets-
marknaden. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
• En vilja och en motivation hos ungdomar som är uppgivna 
• Betoningen av ett ömsesidigt givande och tagande mellan den enskilde och 
 socialförvaltningen, där krav ställs på den enskilde 
• Fokus på att den enskilde ska komplettera eventuella icke godkända betyg 
 från grund- och gymnasieskolan 
• Utbildningar och lärlingsplatser som är verklighetsanpassade, d v s utifrån 
 samhällets behov och önskemål  
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt Ann-Louise 
Trulssons tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Ann-Louise Trulssons 
tilläggsyrkande. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta förberedelserna för arbetet med 
 offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag   
 
att  hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av planerade offensiva  
 åtgärder för ungdomar med socialbidrag   
 
att  hemställa hos kommunstyrelsen att socialnämnden får täckning för kost- 
 naderna för lokaler vid Chapmansskolan för socialförvaltningens ung- 
 domsgrupp 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att vid socialnämndens sammanträde i  
 augusti 2005 lämna förslag på ett system för schabloniserat socialbidrag till 
 ungdomar i aktivitet samt 
 
att komplettera upprättad skrivelse daterat 2005-05-27 med ytterligare fyra 
 punkter enligt tilläggsyrkande. 
______________ 
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§ 72 
Hälsning 
 
Ordföranden önskar ledamöter och ersättare samt personal en skön sommar. 
 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 28 augusti, 2005 
 
§ 73 Beslutsärende  sid 4 
§ 74 Redovisningsärende  sid 5 
§ 75 Information angående Sailet sid 6 
§ 76-78 Meddelande/Delegation  sid 7-9 
§ 79 Öppna frågor  sid 10 
§ 80 Förslag till budget för år 2006 och plan för åren 2007 och 2008 sid 11 
§ 81 Budgetuppföljning juli 2005 sid 12 
§ 82 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Tydlig politisk vilja”  sid 13 
§ 83 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Utbildningsinsatser”  sid 14 
§ 84 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Det skall synas vad vi gör/inte gör” sid 15 
§ 85 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Barn som kunskapskällor” sid  16 
§ 86 Angående kommunal utvecklingsersättning för ungdomar sid 17 
§ 87-88 Ansökan om utvecklingsersättning hos länsstyrelsen i Blekinge  
 Avseende vårdkedja i missbruksvården 2005 sid 18-19 
§ 89 Översyn riktlinjer socialbidrag sid  20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.35 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v) kom kl 13.05 § 74-80 
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) gick 16.10 § 73-86 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åsa Gyberg-Karlsson § 73, 81-89 
   
Övriga närvarande ersättare  
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare § 73 
  Pernilla Collin, socialsekreterare § 73 
  Tommy Sternulf, socialsekreterare § 73 
  Maria Stivèn, ekonom § 79-81   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Inger Dahlgren 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Ingrid Hermansson    
    
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren  Paragraf: 73-89 
    §§  79-89 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 73 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 12 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
_____________ 
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§ 74 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 13 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 75 
Information angående Sailet  
 
Jesper Björnsson informerade om fältgruppens arbete under Sailet. Fältgruppen 
hade 2 st socialsekreterare som jobbade under torsdagen samt 4 st fredag/lördag. 
Även nattvandrande föreningar medverkade.   
Förhållandevis god ordning inne på området. De misshandels fall som varit, har ägt 
rum på andra platser. Sailet i år kommer att utvärderas. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 76 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  14 
 
Kommunstyrelsen allmänna utskott 
§ 99 
AB Arena Rosenholm Karlskrona, serveringstillstånd 
 
Kommunfullmäktige 
§ 73 
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
§ 77 
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 
i Karlskrona kommun åren 2005-2006 
 
§ 78 
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun 
 
§ 79 
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 
 
§ 80 
Miljöbokslut 2004 
 
§ 81 
Svar på motion om mobil telefoni 
 
§ 82 
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman 
 
§ 90 
Uppdatering av kommunens grafiska profil 
 
§ 96 
Delårsbokslut på den 30 april 2005 
Tekniska nämnden 
 
§ 61 
Utvärdering av miljöbilar 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 
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Länsstyrelsen 
Uppföljning av verksamhetstillsyn över socialnämndens utredningar enligt 11 kap 
2 § SoL 
 
Länsrapport på alkohol- och tobaksområdet 2004 
 
Länsstyrelsen 
Tillsyn 2005-06-07 701-3493-05 
-”- -”- 701-3495-05 
Beslut 2005-05-31 704-2757-05 
-”- -”- 704-2759-05 
-”- 2005-06-07 704-2756-05 
-”- 2005-06-07 704-2758-05 
-”- 2005-06-28 701-4025-05 
-”- -”- -”- 
-”- -”- -”- 
-”- -”- -”- 
-”- -”- -”-  
-”- -”- -”- 
-”- 2005-07-11 701-1956-05 
 
 
Länsrätten i Östergötlands län 
Dom 2005-07-14 301-05 E 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-05-30 1361-04 E 
-”- 2005-06-07 342-05 
-”- 2005-06-13 307-05 
-”- 2005-06-29 516-05 
-”- 2005-07-04 384-05 
-”- -”- 408-05 
-”- -”- 415-05 
-”- 2005-07-12 83-05 
-”- -”- 490-05 
-”- -”- 528-05 
-”- -”- 552-05 
-”- -”- 578-05 
-”- -”- 587-05 E 
-”- 2005-07-14 726-05 
-”- 2005-07-15 622-05 
-”- -”- 636-05 
Dom 2005-07-20 548-05 
-”- 2005-07-29 530-05 
Beslut 2005-06-07 563-05 E 
-”- 2005-06-09 546-05 E 
-”- 2005-06-17 391-05 E 



	 	 29 augusti 2005 9	

  

-”- 2005-07-13 714-05 E 
-”- 2005-07-20 240-05 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2005-06-13 1412-05 
Dom 2005-06-29 1649-05 
 
Regeringsrättens  
Underrättelse 2005-06-16 2561-05 
Beslut 2005-07-04 3197-05 

 
 
§ 77 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande gällande detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området 
 kring färjeläget), Karlskrona kommun , Blekinge län 
b) Yttrande gällande detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, 
 Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län 
c) Yttrande gällande detaljplan för Flundran 3 m.fl, Saltö, Karlskrona kommun, 
 Blekinge län 
d) Yttrande gällande detaljplan för Gulin 1, Trossö, Karlskrona kommun, 
 Blekinge län 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
f) Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
g) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för 
 servering av alkoholdrycker 
h) Dödsboanmälningar 

 
 
§ 78 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-06-20, 2005-07-07, 2005-07-22, 2005-08-15.. 
______________ 
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§ 79 
Öppna frågor 
 
Inger Dahlgren (fp) efterlyste redovisning av situationen angående hemlösa. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
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§ 80 
Förslag till budget för år 2006 och plan för åren 2007 och 2008 
 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden ekonomisk ram med 117 344 tkr 
för år 2006 och 115 344 tkr för år 2007-2008 (uttryckt i prisnivån per juni 2005 
samt i den lönenivå som gällde januari 2005) 
 
Förslag till effektivisering med 1,0 % är tillgodosett under individ- och familje-
omsorg och 0,5 % under socialbidrag. Frigjorda medel föreslås bli en reserv för 
ofrånkomliga volymökningar under kommande år. 1 % av individ- och familje-
omsorgens budget är också avsatt till en säkerhetsmarginal för socialnämnden. 
 
I sitt tilläggsförslag har socialnämnden tagit upp 2 350 tkr per år 2006-2008. 
 
Tilläggsförslag  2006 2007 2008 
1. Ökade insatser för utsatt ungdomsgrupper -900 -900 -900 
2. Implementering av Resurshuset -1 000 -1 000 -1 000 
3. Konsumentvägledning  -450 -450 -450 
Summa tilläggsförslag  -2 350 -2 350 -2 350 
 
Yrkande 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar för den borgerliga alliansen bifall till 
tilläggsförslag 1 och 2 avslag till 3. I övrigt bifall. 
 
Camilla Persson (v) samt Ronny Svedklint (s) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag i sin helhet. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om tilläggsförslagen 1 o 2. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på  förvaltningens tilläggsyrkande nr 3 mot Ann-
Louise Trulssons avslags yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2006 samt plan för åren 2007-
 2008. 
_____________ 
 
Reservation 
Ann-Louise Trulsson (m), Inger Dahlgren (fp), Patrik Magnusson (m) Åse Örgev 
(kd) samt Ingrid Hermansson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 81 
Budgetuppföljning juli 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m juli visar ett underskott på – 5,5 
mkr inkl ankomstregistrerat. 
 
 
Socialnämndens beslut   
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
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§ 82 
Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”  
”Tydlig politisk vilja”. 
 
Upprättat yttrande daterat 2005-07-13 redovisades. 
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att: 
En barnchecklista utarbetas 
En barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn 
Varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga 
barnkonventionsmål 
Inom varje nämnd och styrelse skall en person med särskilt ansvar för 
barnkonventionens efterlevande/genomförande utses 
En referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska nämndernas 
och styrelsernas ansvariga för bankonventionen ingå samt en referensgrupp av 
barn och ungdomar. 
 
Hela socialförvaltningens personal har haft utbildning i barnkonventionen. I 
socialnämndens verksamhetsplan för år 2000 ingick att ta fram en plan för att 
stärka barnperspektivet och införliva barnkonventionen i samtliga beslut och 
verksamheter inom förvaltningen. Arbetet med att ta fram en sådan plan pågick 
under hösten 2000 och resulterade i en plan som togs på socialnämndens samman-
träde i december år 2000 och är fortfarande aktuell. Denna plan innehåller hur 
socialnämnden i olika beslutssituationer och i arbetet på olika nivåer ska beakta 
barnkonventionen. I de politiska målen finns det med att socialnämnden ska arbeta 
utifrån barnkonventionen. 
 
Socialförvaltningen har under flera år aktivt arbetat med att förankra barnkonven-
tionen och arbetat utifrån den i det dagliga arbetet. Därför behövs inte någon sär-
skild barnchecklista, barnkonsekvensanalys eller målbeskrivningar utifrån barn-
konventionen då det finns med i de politiska målen. 
 
Sedan den 1 januari 2004 har Karlskrona kommun anställt en samordnare för 
socialnämnden, idrott och fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och ungdoms-
nämnden, utbildningsnämnden, handikappnämnden samt äldrenämnden. Det ingår 
i samordnarens arbetsuppgifter att bevaka att barnkonventionen efterlevs. 
 
I Karlskrona finns ett ungdomsråd som håller på att arbetas om och bildandet av en 
referensgrupp bör hänvisas till ungdomsrådet. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande. 
______________ 
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§ 83 
Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”  
”Utbildningsinsatser” 
 
Upprättat yttrande daterat 2005-07-13 redovisades. 
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att: 
Innehållet och innebörden av barnkonventionen skall vara känd för alla inom 
kommunen (personal såväl som politiker) 
Kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs (personal och 
förtroendevalda). 
Alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning (ex skolmatspersonal, 
vaktmästare, parkförvaltare) få gå en kurs i ”barnkunskap”. 
 
Innehållet och innebörden av barnkonventionen är känd för all personal inom 
socialförvaltningen och arbetet görs utifrån barnkonventionen. Det finns därför 
inte behov av kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen. Den plan som 
gjordes 2000 är fortfarande aktuell och i arbetet med att göra planen framkom att 
socialförvaltningen redan då i stora delar arbetade enligt barnkonventionen. 
 
Att ge politiker och förtroendevalda kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen 
och att alla som indirekt arbetar med barn får utbildning i barnkunskap är något 
som skulle vara positivt och bra. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande. 
______________ 
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§ 84 
Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
”Det skall synas vad vi gör/inte gör”. 
 
Upprättat yttrande daterat 2005-07-13 redovisades. 
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att: 
Kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån barnkonven-
tion/barnperspektiv/barnchecklista 
Det tydligt anges i budgeten i vilka pengar som gått till barn och ungdomar 
Varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med barn-
checklista som ledning. 
 
Det är svårt att utskilja vad som gynnar eller är avsatt till barn och ungdomar i 
budgeten. Att revidera utifrån barnkonventionen eller göra ett barnbokslut blir 
svårt eftersom alla barn och ungdomar också är en del av samhället i övrigt. Barn 
är t ex beroende av att det fungerar för föräldrarna. 
 
Karlskrona kommun ger idag ut en broschyr ”Vart går dina skattepengar” till 
samtliga hushåll där man visar skattemedlens fördelning. 
 
Yrkande 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar följande tillägg. Att protokollsutdrag ur social-
nämndens protokoll den 1 mars 2005 § 19 angående bokslut 2004 bifogas 
yttrandet. Där framgår att ett stycke lagts till i bokslutskommentarerna som 
handlar om barn perspektivet. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Eva Strömqvist (s) samt Ann-Louise Trulsson (m) yrkar avslag på Åsa Gyberg-
Karlssons tilläggs yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Åsa Gyberg-Karlssons yrkande mot avslags 
yrkande och fann avslags yrkande antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande. 
______________ 
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§ 85 
Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
”Barn som kunskapskällor” 
 
Upprättat yttrande daterat 2005-07-13 redovisades. 
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att: 
En enkät genomförs ”Vilken fråga är viktigast för dig som barn/ungdom i 
Karlskrona” 
Barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och 
ungdomar skal tas fram 
En referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska nämnderna 
och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt en referensgrupp av 
barn och ungdomar. 
 
Socialförvaltningen gör enkäter som berör vår verksamhet, drogvaneenkäter 
vartannat år, även andra förvaltningar genomför enkätundersökningar bland barn 
och ungdomar. Frågan skulle kunna ingå i någon av de enkäter som genomförs i 
Karlskrona. Det skulle vara bra att få mer kunskap om vad som är viktigt för barn 
och ungdomar i Karlskrona kommun. 
 
Karlskrona kommun har ett ungdomsråd som man håller på att arbeta om. Frågor-
na om att använda barn och unga som kunskapskällor och att en referensgrupp 
bildas bör hänvisas till ungdomsrådet. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande. 
______________ 
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§ 86 
Angående kommunal utvecklingsersättning för ungdomar 
 
Ann-Helen Trolle redovisade upprättat ärende daterat 2005-08-05. 
Bakgrund 
Socialförvaltningen fick i mars i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att 
lämna förslag om åtgärder för att ingen ungdom under 25 år i Karlskrona skall 
behöva uppbära socialbidrag.  
Enligt uppdraget från kommunstyrelsens ordförande skall ungdomar i Karlskrona 
inte uppbära socialbidrag. Uppdraget från kommunstyrelsens ordförande 
förutsätter att socialnämnden beslutar om en schabloniserad form av ersättning till 
ungdomar som i dag har behov av socialbidrag. Kommunen kan inte utge ersätt-
ning till enskilda som inte har stöd i lagstiftningen. Ersättningen måste därför 
också fortsättningsvis ges enligt socialtjänstlagen.  
 
Yrkande 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar ändring av namnet kommunal utvecklings-
ersättning till kommunal ekonomisk ersättning. I övrigt bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ann-Louise Trulsson yrkande mot förvalt-
ningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag angående kommunal utvecklingsersättning för 
 ungdomar. 
______________ 
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§ 87 
Ansökan om utvecklingsersättning hos länsstyrelsen i Blekinge avseende 
vårdkedja i missbruksvården 2005-08-30 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättad ansökan daterad 2005-08-23. 
Länsstyrelsen i Blekinge län inbjuder Blekinges kommuner att ansöka om 
utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården 2005. 
Socialförvaltningens alkohol- och drogsektion ansöker om utvecklingsmedel för 
att utveckla en vårdkedja för kvinnor med beroendeproblematik kopplat till 
alkohol- och drogmissbruk 
 
Syfte 
Att under projekttiden tillägna verksamheten fördjupad kunskap och kompetens 
om könsperspektiv på missbruk.  
Att med kunskap och kompetens om könsperspektiv på missbruk utveckla en 
sammanhållen och heltäckande vårdkedja, inom ramen för socialförvaltningens 
missbruksvård, för gruppen kvinnor med beroendeproblematik kopplat till 
alkohol- och drogmissbruk 
 
Att utveckla fungerande samverkanskontakter med andra, för målgruppen, berörda 
aktörer  
 
Mål 
Att erbjuda kvalitativ missbruksbehandling med tydligt könsperspektiv för kvinnor 
med beroendeproblematik kopplat till alkohol- och drogmissbruk. 
 
Målgrupp 
Kvinnor, med beroendeproblematik kopplat till alkohol- och drogmissbruk, 
bosatta i Karlskrona kommun. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att hos Länsstyrelsen i Blekinge ansöka om utvecklingsmedel för genomförandet 
 av ovanstående projekt med ett sammantaget belopp av 570 000 kronor 
______________ 
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§ 88 
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge avseende 
vårdkedja i missbruksvården 2005. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättad ansökan daterad 2005-08-23. 
Länsstyrelsen i Blekinge län inbjuder Blekinges kommuner att ansöka om 
utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården 2005.  
Socialtjänsten i samtliga Blekingekommuner ansöker om utvecklingsmedel för att 
starta upp en samverkansmodell tillsammans med polismyndigheten, vägverket 
och övriga samverkansparter. 
Tanken är att erbjuda snabb hjälp och stöd i samband med rattfylleri.  
 
Syfte 
Att bygga upp en samarbetsmodell mot rattfylleri i Blekinge Län enligt den så 
kallade ”Skellefteåmodellen”. 
 
Mål 
Att minska antalet påverkade förare genom minskat antal återfall bland ratt-
fyllerister. 
Att öka möjligheten för de som ertappas för rattfylleri att ta itu med sina problem 
 
Målgrupp 
Rattfyllerister bosatta i länet som ertappas i polisens trafiknykterhetskontroller i 
länet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  tillsammans med socialtjänsten i övriga Blekingekommuner ansöka om 
 utvecklingsmedel, hos länsstyrelsen, med ett sammantaget belopp på 125 000 
 kronor för ovanstående projekt under perioden 060101-061231. 
_____________ 
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§ 89 
Översyn riktlinjer socialbidrag 
 
Yrkande 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar  
att endast se över delar av socialbidraget som ej rör barn o barnfamiljer samt 
att undersöka att eventuella neddragningar kan undvikas med hänvisning av ej 
 utbetalt föreningsbidrag och/eller del av socialnämndens reserv. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) samt Eva Strömqvist (s) yrkar avslag på Åsa Gyberg-
Karlssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Åsa Gyberg-Karlssons yrkande mot Ann-
Louise Trulsson (m) samt Eva Strömqvists (s) avslags yrkande och fann avslags 
yrkandet antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag 
 
att sektionschefen för ekonomisektionen får i uppdrag till socialnämndens 
 sammanträde i oktober se över riktlinjerna för socialbidrag. 
_____________ 
 
 
Reservation 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 26 september, 2005 
 
§ 90 Redovisningsärende  sid 4 
§ 91 Redovisning av situationen angående hemlösa sid 5 
§ 92 Redovisning av överklagan flyktingärende sid 6 
§ 93 Redovisning av drogvaneenkät sid 7 
§ 94-96 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 97 Öppna frågor  sid 9 
§ 98 Delårsbokslut per 2005-08-31 sid 10 
§ 99 Budgetuppföljning augusti 2005 sid 11 
§ 100 Angående hemlösa i Karlskrona sid 12 
§ 101 Serveringstillstånd  sid 14 
§ 102 Halvårsuppföljning av projekt Trappan sid 15 
§ 103 Halvårsuppföljning av projekt för att öka insatserna för ut- 
 satta ungdomsgrupper  sid  16 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.45 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) gick 15.55 § 90-97 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Patrik Magnusson (m) § 98-103 
    
     
Övriga närvarande ersättare Åse Örgev (kd) gick 16.10  § 90 -97 
tjänstemän  Åsa Gyberg-Karlsson (v)gick 16.35 § 90-100 
  Göran Bohman, socialchef  
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef kom kl 15:50 § 97-103 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Sören Trolle, utredningssekreterare 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare/utredare 
  Mona Johansson, socialsekreterare § 90 
  Helene Schmidt, socialsekreterare § 90 
  Annika Johansson, socialsekreterare § 90 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare § 97-98 
  Maria Stivèn, ekonom 97-99   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Andreas Reinholdson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson  Paragraf: 90-103 
    §§ 97-103 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 90 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 15 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 91 
Redovisning av situationen angående hemlösa 
 
Sören Trolle redovisade hemlösas situation. I nuläget finns det cirka 20 st 
personer fördelat på 2 grupper. 
Där den första gruppen på ungefär 10-15 personer konstant figurerar i 
kommunen. Dessa löser sitt boende med tillfälliga lösningar i form av 
vandrarhem, kompisar, behandlingshem etc. 
Den andra gruppen på ca: 5-10 personer har mycket svåra problem med sitt 
boende där det för närvarande inte finns några andra bra lösningar. Gruppen 
löser sitt boende som ovan men med det tillägget att de figurerar inom 
kriminalvården med både korta och långa straff samt inom den slutna 
psykiatrin med korta och långa behandlingstider. 
Det finns även andra personer som vräks från sin bostad av andra orsaker än 
kriminalitet, missbruk eller psykisk störning, exp.utebliven hyra.  
Den här situationen är likvärdig i andra kommuner med ungefär samma 
storlek. Det kommer alltid finnas människor som av olika orsaker inte klarar 
ett eget boende. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 92 
Redovisning av överklagan flyktingärende 
 
Tore Svensson redogjorde för läget när det gäller överklagande till migra-
tionsverket. Socialnämnden väntar på att kammarrätten ska fatta beslut i 2 
ärenden. Socialförvaltningen har fått avslag i första instans – Länsrätt. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 



	 	 26 september 2005 7	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 93 
Redovisning av drogvaneenkät 
 
Börje Svensson samt Sören Trolle redovisade drogvaneenkäten. 
Blekinge är ett utsatt län med hög införsel av alkohol och tobak vilket ger 
en ökad tillgänglighet för ungdomar. Karlskrona kommun har genomfört 
drogvaneenkät-undersökningen bland kommunens niondeklassare samt 
elever i årskurs två på gymnasiet. Motsvarande undersökning gjordes också 
1998 och 2003 så resultaten kan jämföras och det drogförebyggande arbetet 
värderas. Jämfört med tidigare år så är det på flertalet områden en positiv 
förändring. Drygt 1500 elever är med i undersökningen och svarsfrekvensen 
är drygt 80 %.  
Det finns dock ett fåtal kurvor som pekar uppåt, bland annat unga pojkars 
inställning och nyttjande av narkotiska preparat. 
 
Undersökningen talar tydligt om att vi har en bättre drogsituation hos ung-
domar i Karlskrona idag än för två år sedan. På senare år har förvaltningarna 
i Karlskrona kommun arbetat med att samordna sina insatser i det drogföre-
byggande arbetet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 94 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  16 
 
Kommunstyrelsen  
§ 117 
Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:64 2005-06-27 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-08-08 714-05 
-”- 2005-08-18 472-05 
-”- -”- 680-05 
-”- 2005-08-29 529-05 
-”- -”- 617-05 
-”- -”- 635-05 
-”- -”- 637-05 
-”- -”- 744-05 
Beslut 2005-08-15 285-05 E 
-”- 2005-08-24 650-05 E 
 
 
§ 95 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden 
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m.fl. 
b) Detaljplan för Bastasjö del av Avelsgärde 1:3 m.fl 
c) Yttrande gällande detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö), 
 Karlskrona kommun, Blekinge län. 
d) Ansökan om extra anslag ”Fria Sällskapet Länkarna 50 år den1 oktober  
 2005” 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap 
 
§ 96 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-09-12. 
______________ 
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§ 97 
Öppna frågor 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan angående svar på formulering i 
socialnämndens reglemente i § 5. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
 
 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan om TV-boxen skall ingå som skälig 
levnadsnivå. 
 
Tore Svensson svarade 
______________ 
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§ 98 
Delårsbokslut per 2005-08-31 
 
Resultatet för socialnämndens verksamheter uppgick till – 5,5 mkr inkl 
ankomstregistrerat (0,7 mkr). Av underskottet stod socialbidrag för 3,0 mkr 
och individ och familjeomsorg för 1,8 mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättad skrivelse daterad 2005-09-26 
angående personal nycketal. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2005. 
_____________ 
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§ 99 
Budgetuppföljning augusti 05 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m augusti visar ett underskott 
på -5,5 mkr ink ankomstregistrerat. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningsrapporten.  
_____________ 
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§ 100 
Angående hemlösa i Karlskrona 
 
Sören Trolle redovisade upprättad skrivelse daterad 2005-09-05. 
 
Katarina Möller och Eva-Britt Dahlström, ordförande samt styrelseledamot  
S-kvinnor, Karlskrona har inkommit med en motion om hemlösa i 
Karlskrona. 
 
I motionen belyser man det goda resultatet från flera håll i landet där man 
med hjälp av barackliknande bostäder erbjudit missbrukare som genomgått 
behandling ett försöksboende. Med hjälp och med stöd av personal har 
missbrukarna som genomgått behandling fått stöttning och kunnat avhålla 
sig från fortsatt missbruk. Efter ca: ett år har man slussats ut till eget boende. 
 
Motionärerna vill föreslå att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att göra ett liknande permanent projekt i Karlskrona kommun 
samt be-räkna kostnaderna för ett sådant. 
 
Sammanfattning 
Under förutsättning att Karlskronahem ställer sig bakom förslaget och får 
ägardirektiv att investera i ett genomgångsboende ställer sig socialförvalt-
ningen positiv till förslaget. 
För socialförvaltningen skulle ett genomgångsboende likt Per-Albin i stort 
sätt vara kostnadsneutralt vid exempelvis 20 års avskrivning.  I underhands-
kontakter med Hela människan ställer man sig positiv till att bidra med 
personal i ett genomgångsboende likt Per-Albin. 
 
Allmänna utskottet föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att  ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och Karlskronahem i 
 uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar, samt 
 
föreslås socialnämnden besluta för egen del 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
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Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar att stycket ”kostnad” i förvaltningens upprättade 
skrivelse stryks. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons yrkande att stycket 
”kostnad” stryks mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag 
antaget. 
 
Socialnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och Karlskronahem i 
 uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar, samt 
 
beslutade socialnämnden för egen del 
 
att motionen därmed anses besvarad 
______________ 
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§ 101 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 102 
Halvårsuppföljning av projekt Trappan 
 
Familje- och ungdomssektionen har under perioden 2004-09-01 – 2005-08-31 
bedrivit projekt Trappan. 
Trappan, är en verksamhet där barn som utsatts för eller bevittnat våld får 
hjälp att bearbeta sina upplevelser. 
Projektet som drivs med stöd av Länsstyrelsen i Blekinge kommer på pågå 
under två år, varav det första avslutades i augusti 2005. 
 
Länsstyrelsen har begärt en halvårsredovisning av projektet innan utbetal-
ning av beviljade projektmedel kan göras. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
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§ 103 
Halvårsuppföljning av projekt för att öka insatserna för utsatta 
ungdomsgrupper 
 
Familje- och ungdomssektionen har under perioden 2004-08-01 – 2005-07-31 
bedrivit projekt för att öka insatserna för utsatta ungdomsgrupper. 
Projektet som drivs med stöd av Länsstyrelsen i Blekinge kommer att pågå 
under två år, varav det första avslutades i juli 2005. 
 
Länsstyrelsen har begärt en halvårsredovisning av projektet innan utbetal-
ning av beviljade projektmedel kan göras.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att   godkänna rapporten 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 24 oktober, 2005 
 
§ 104 Information angående Kungsmarksprojektet sid 4 
§ 105 Beslutsärende  sid 5 
§ 106 Redovisningsärende  sid 6 
§ 107 KKKHV jämförelse  sid 7 
§ 108-110 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 111 Yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva 
 hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen- för barn och  
 ungdomar med psykosociala problem, hörselrelaterade problem och/eller  
 neuropsykiatriska diagnoser. sid 9 
§ 112 Öppna frågor  sid 10 
§ 113 Angående riktlinjer för socialbidrag sid 11 
§ 114 Budgetuppföljning september 2005 sid 14 
§ 115 Fördelning av socialnämndens reserv sid 15 
§ 116 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgiro- 
 konton  sid 16 
§ 117 Förslag till sammanträdesplan för 2006 sid 17 
§ 118 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Trantorp Fest & 
 konferens, Trantorps Gård, Karlskrona sid 18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) gick 15.00 § 104-110 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Patrik Magnusson (m) § 111-117   
    
     
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) § 104-110 
tjänstemän  Per-Erik Karlsson (fp) gick 14.50 § 104-110 
  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Sören Trolle, utredningssekreterare 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare/utredare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Ann Stridmark, socialsekreterare 
  Angeli Larsson, socialsekreterare  
  Urban Lundqvist, socialsekreterare  
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Camilla Persson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Camilla Persson  Paragraf: 104-117 
    §§ 111-117 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 104 
Information angående Kungsmarksprojektet 
 
Lennart Nilsson informerade projektet som nu varit igång ca 1 år. Samverkan 
mellan skola, fritidsgård, föreningar m.fl. fungerar bra. Ungdomssituationen i 
mellanstaden har förbättrats1§  
___________ 
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§ 105 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
 Bilaga: 17                             
 Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 106 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 18 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 107 
KKKHV jämförelse 
 
Malin Frej redovisade nyckeltalsjämförelserna i nätverk IFO för 2004. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 108 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  19 
 
Kommunstyrelsen  
§ 142 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-09-05 756-05 
-”- -”- 781-05 
-”- 2005-09-12 760-05 
-”- -”- 843-05 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2005-09-15 1776-05 
 
 
§ 109 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande gällande detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl. 
 Karlskrona kommun 
c) Detaljplan för Hästö 2:2 m fl Karlskrona kommun 
d) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering  av 
 alkoholdrycker till allmänheten. 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap 

  
 
§ 110 
 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-10-10. 
______________ 
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§ 111 
Yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem för 
vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen – för barn och ungdomar 
med psykosociala problem, hörselrelaterade problem och/eller neuropsykiat-
riska diagnoser. 
 
Tommy Davidsson och Veronica Larsson var närvarande vid socialnämndens 
sammanträde. Ordförande gav Tommy Davidsson möjlighet att kommentera 
utredningen. 
 
Sören Trolle redovisade upprättat yttrande daterat 2005-10-07. 
 
Anledning till yttrande 
Emmagården AB, orgnr 556674-7498, genom Veronica Larsson, Södra Gårda 
Tjurkö 370 43 Sturkö, har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att driva ett Hem 
för vård eller boende. Verksamheten avser att rikta sig till barn och ungdomar från 
13-18 år med psykosociala problem, hörselrelaterade problem och/eller neuro-
psykiatriska diagnoser med max 10 platser och 4 utslussningsplatser. Enligt 4 kap 
2 § Socialtjänstförordningen bereds Socialnämnden i Karlskrona möjlighet att 
yttra sig över ansökan. 
 
Yrkande 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors yrkar att handikappnämnden bör ges möjlighet 
att yttra sig. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande daterat 2005-10-07 samt 
 
att handikappnämnden bör ges möjlighet att yttra sig. 
______________ 
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§ 112 
Öppna frågor 
 
Patrik Magnusson (m) bad om en förklaring på vad dessa ord betyder: 
psykosociala-, hörselrelaterade problem samt neuropsykiatriska diagnoser. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
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§ 113 
Angående riktlinjer för socialbidrag 
 
Redovisade upprättad skrivelse daterad 2005-10-03 angående riktlinjer för 
socialbidrag. 
 
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde i augusti sektionschefen för ekonomi-
sektionen i uppdrag att se över riktlinjerna för socialbidrag.  
 
Enligt lagtext och rättspraxis har en person som uppbär socialbidrag rätt till kost-
nad för resor om han/hon behöver åka buss för att komma till sitt arbete, för att 
söka arbete om personen är arbetslös eller för att komma till läkare, sjukvårds-
behandling eller apotek. Det kan också i andra fall vara nödvändigt för den en-
skilde att få bidrag till bussresa, t ex om han/hon har lång väg till affär för mat-
varor. 
 
De riktlinjer som beslutats av socialnämnden i Karlskrona innebär att personer i 
Karlskrona som uppbär socialbidrag får busskort utöver kommunens skyldigheter 
enligt. En person som bor i centrala Karlskrona och som inte behöver busskort för 
att komma till sitt arbete får i dag bidrag till busskort. Möjligheter finns att göra 
besparingar på kostnaderna för socialbidrag genom förändring ar av riktlinjerna 
beträffande busskort.  
 
Det finns möjligheter för socialnämnden att göra besparingar på kontot social-
bidrag genom att ändra riktlinjerna för busskort. En del av besparingen kan an-
vändas till fortsatt projektanställning av en socialkonsulent under ytterligare ett år. 
Socialkonsulenten skulle tillföras sektionen utöver de tjänster som har begärt i 
budgetförslaget för 2006. Därigenom skulle möjligheterna att utveckla arbetet 
enligt Resurshusets metoder avsevärt förbättras. 
 
Förvaltningens förslag 
 
Att följande riktlinjer skall gälla för ekonomiskt bistånd till arbetsresor från och 
med 2006 01 01 
 
1. Bidrag till arbetsresa utgår om den enskilde behöver åka buss för att 
 komma till arbetsplats eller skola. Ett riktmärke är att ekonomiskt 
 bistånd utgår om avståndet till arbetsplats eller skola är minst två 
 kilometer. 
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2. Personer som är arbetslösa erhåller vid behov bidrag till resa till arbets-
 förmedling, socialförvaltning eller till arbetsplats för att söka arbete. 
 
3. Bidrag till resa till läkare eller apotek utgår vid behov. 
 
4. Om matvaruaffär inte finns i närheten av bostaden erhåller den enskilde 
 bidrag till resa till affär. 
 
5. En individuell bedömning av hushållets behov av resekostnader skall 
 alltid göras 
 
Att medge socialförvaltningen göra projektanställning av socialkonsulent under 
2006  
 
Att kostnaden för tjänsten som socialkonsulent skall belasta verksamheten social-
bidrag (verksamhet 750) 
 
Att ge socialförvaltningen i uppdrag att göra översyn av riktlinjerna för kommunal 
utvecklingsersättning för ungdomar med anledning av nya riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd till arbetsresor. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att sista meningen i punkt 1 stryks. Ett riktmärke är 
att ekonomiskt bistånd utgår om avståndet till arbetsplats eller skola är minst två 
kilometer. 
Bifall till punkt 2, och 5. Punkt 3 och 4 stryks. I övrigt bifall till förslaget. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag till förvaltningens förslag.   
 
Camilla Persson (v) samt Bengt-Olof Karlsson (s) yrkar bifall till Jan-Anders 
Lindfors yrkande. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) samt Inger Dahlgren (fp) yrkar bifall till Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på att bifalla förvaltningens förslag eller avslå det 
samma och fann att socialnämnden avslår förslaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som avslår det samma 
röstar nej” Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
Ja röstade: Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), 
Inger Dahlgren (fp) samt Patrik Magnusson (m). 
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Nej röstade: Walla Carlsson (s) Ronny Svedklint (s), Sergio Ruano (s) Bengt-Olof 
Karlsson (s), Camilla Persson (v) samt Jan-Anders Lindfors. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om 
extrapengar till jul och examen. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag på Ingrid Hermanssons yrkande 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons yrkande mot Jan-Anders 
Lindfors avslags yrkande och fann avslags yrkandet antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att avslå förvaltningens förslag angående riktlinjer för socialbidrag. 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) samt Patrik Magnusson reserverar sig till förmån för Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
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§ 114 
Budgetuppföljning september 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m september visar ett underskott på  
-5,2 mkr inklusive ankomstregistrerat. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
_____________ 
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§ 115 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningens förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt ombudgete-
ring av verksamheter. 
 
Socialnämndens reserv 
Budgetvärde 2005-01-01 800 000 kr 
Enligt tidigare beslut till konsumentrådgivning -200 000 kr 
Mötesplats Sunnadal -15 000 kr 
Kansliet, vht personal, lokaler & allmänna omk -110 000 kr 
FUS, Roslunden -70 000 kr 
FUS, vht HVB barn o ungdom -130 000 kr 
FUS, vht Familjehem -130 000 kr 
ADS, vht HVB för vuxna -95 000 kr 
Kvar efter fördelning 50 000 kr         
  
 
Ombudgetering 
Ej utfördelat föreningsbidrag -200 000 kr 
Ekonomisektionen 200 000 kr 
 
Totalt kommer 200 000 kronor att fördelas om till ekonomisektionen, för att täcka 
delar av utlagd besparing som inte realiserats med anledning av omorganisationen. 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förslaget 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
 ombudgetering. 
______________  
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§ 116 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgirokonton 
 
Med anledning av att ordinarie ekonom återträder i tjänst behöver förvaltningens 
teckningsrätt revideras. 
 
Följande personer föreslås fr o m 2005-10-03 ha teckningsrätt till socialförvalt-
ningens plusgiro och bankgirokonton: 
 
Göran Bohman, socialchef Tills vidare 
Tore Svensson, ersättare socialchef Tills vidare 
Malin Frej, ekonom Tills vidare 
Maria Stivén, ersättare ekonom Tills vidare 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ovanstående personer får teckningsrätt till socialförvaltningens plus- och 
 bankgirokonton. 
______________ 



	 	 24 oktober 2005 17	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 117 
Förslag till sammanträdesplan för 2006 
 
Förslaget på sammanträdestider för allmänna utskottet och socialnämnden har 
översänt till ledamöter och ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna sammanträdesplan för socialnämnden 2006. 
______________ 
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§ 118 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid TRANTORP Fest & 
konferens, Trantorps Gård, 371 91 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Göran Jephson har tillsammans med makan Helene Jephson hos Socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att 
servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Ansökan avser stadigvarande servering till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd.  
Sökta serveringstider: året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Konferenslokalerna är belägna i en restaurerad och moderniserad anläggning, en 
villa belägen på Trantorps gård, Karlskrona. Lokalerna är moderna och smakfullt 
inredda och väl lämpade för verksamheten. Avsedda serveringslokaler är matsal 
med tillhörande sällskapsrum, konferenslokal/festlokal, altan samt relaxdel inkl 
mindre uteterass. 
Ritning ankommen 2005-09-23. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Här erbjuds dagskonferanser och möjligheter till andra arrangemang som bröllop, 
personalfester med mera. Anläggningen kan ta emot upp till 40 gäster. 
Övernattning i tre sovrum med separata badrum kan erbjudas. Med natur i när-
heten marknadsförs även anläggningen som en plats för aktiviteter.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Makarna har ingen tidigare erfarenhet av restaurangverksamhet med serverings-
tillstånd. Helene Jephson genomgår nu utbildning i alkohollagstiftning som gäller 
för tillståndsinnehavare. 
Vid prövning av sökandes övriga lämplighet/vandel finns inga erinringar. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan. (samtal med Claes Nicklasson 
Räddningstjänsten 2005-10-04). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har givit sitt tillstånd/bygglov för verksamheten. 
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Utredarens överväganden 
Under förutsättning att Helene Jephson styrker att hon genomgått utbildning i 
alkohollagstiftning som gäller för tillståndsinnehavare är alkohollagens 
bestämmelser uppfyllda. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  delegera till alkoholhandläggaren at besluta i ärendet efter att sökande visat  
 intyg på godkänd utbildning. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 21 november, 2005 
 
§ 119 Redovisningsärende  sid 4 
§ 120 Information angående föreningarnas nattvandring i centrala Karlskrona sid 5 
§ 121 Information angående överklagan flyktingärenden. sid 6 
§ 122 Utvärdering av F+ (förstärkt familjestöd) sid 7 
§ 123-124 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 125 Öppna frågor  sid 10 
§ 126 Budgetuppföljning oktober 2005 sid 11 
§ 127 Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion sid 12 
§ 128 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
 Varvsterrassen, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona sid 13 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Andreas Reinholdson (kd) gick 15.40 §§ 119-126  
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande  ersättare Sture Nilsson (c)  
  Sergio Ruano (s) 
  Åse Örgev (kd) 
 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s)  
tjänstemän  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Tore Svensson, sektionschef §§ 119-128  
  Margaretha Jansson, sektionschef §§ 119-128 
  Christine Held, sektionschef §§ 119-128 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare §§ 119-128 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare §§119-124 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare §§ 119-124 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare/utredare §§ 119-128 
  Gerd Björnbäck, socialsekreterare §§ 119-124 
  Heidi Melbye, socialsekreterare § 119 
  Roy Rexeke, socialsekreterare § 119 
  Anette Gladher, socialsekreterare §119-122 
  Malin Frej, ekonom §§ 119-128 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Walla Carlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 119--128 
    §§125-128 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 119 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 20 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 120 
Information angående föreningarnas nattvandring i centrala Karlskrona 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2005 att vidta åtgärder för att öka 
tryggheten och minska våldet i centra Karlskrona genom att erbjuda föreningslivet 
att nattvandra i centrala Karlskrona under perioden Valborg till och med sista 
september 2005. 
 
45 olika föreningar har nattvandrat. Ca 200 personer är det som har varit 
engagerade. 60 % anser att det varit lugnt och städat. 2 st föreningar har upplevt att 
det var stökigt. Föreningarna upplever att de har gjort nytta. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 



	 	 21 november 2005 6	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 121 
Information angående överklagan flyktingärenden. 
 
Tore Svensson redogjorde för läget när det gäller överklagande till migra-
tionsverket. Socialnämnden har väntat på svar från kammarrätten angående 
beslut i ärenden. Socialnämnden har fått rätt i sak och kommer att få 
ersättning för 2 ärenden. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 122 
Utvärdering av F+ (förstärkt familjestöd). 
 
Förstärkt familjestöd har funnits sedan november 2002. Insatsen riktar sig till 
barnfamiljer med omfattande social problematik. Biståndet innebär att familjen får 
intensiva insatser under en kortare period i syfte att skapa långsiktiga förändringar. 
 
I utvärderingen har det framkommit att det främst är familjer bestående av mor och 
barn som fått insatsen. Ofta är det familjer där modern lider av psykisk ohälsa, det 
råder konflikter mellan familjemedlemmarna, bristande skolgång, frånvarande 
fäder, bristfälligt nätverk och dålig ekonomi. 
 
De vuxna i familjen har upplevelse av att vara väl bemötta av socialarbetarna och 
de tycker att relationen dem emellan varit bra. Det har framkommit att förändringar 
sker i familjerna då de får insatsen förstärkt familjestöd. De flera bistånd avslutas 
med att målen ä helt eller delvis uppfyllda. Barnen har uppskattat kontakten med 
socialarbetarna och önskar mer av den. Barnen upplever sig inte delaktiga i 
utformandet av kontakten och vet inte heller varför familjen har kontakt med 
socialarbetarna. Fäderna är oftast frånvarande i familjerna och beskrivs ofta i 
negativa sammanhang såsom missbruk, våld och kriminalitet. 
 
Socialarbetarna beskriver att det viktigaste för att nå framgång i behandlingsarbetet 
är att samarbete uppstår mellan dem och klienterna. Ödmjukhet, respekt och tid är 
variabler man anser har ett högt värde för att en förändringsprocess ska komma till 
stånd.  Socialarbetarna arbetar både med kompenserande insatser och förändrings-
insatser. Man arbetar alltid på familjernas uppdrag. Socialarbetarna använder både 
sig själva som verktyg, men även en lång rad andra insatser för att skapa föränd-
ring. Socialarbetarna betonar början och slutet på insatsen. Man arbetar med 
arbetsplaner och utvärderingar tillsammans med klienterna i behandlingsarbetet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 123 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  21 
Kommunstyrelsen  
§ 157 
Slutrapport Migrering IT-infrastruktur 
 
§ 166 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005-10-31 
 
Kommunfullmäktige 
§ 111 
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för 
Krisledningsnämnden 
 
§ 130 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 131 
Kommunala val 
 
§ 136 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
 
§ 137 
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006 
 
§ 138 
Ändring av socialnämndens reglemente 
 
§ 140 
Komplettering till Policy för representation och gåvor 
 
§ 141 
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona 
Kommun 
och Landstinget Blekinge. 
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Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 050906 701-03898-05 
Beslut 051018 704-5239-05 
Tillsynsbeslut 050930 701-3375-05 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting KLF service 
Cirkulärförteckning 2005 2005-10-10 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-09-26 753-05 
-”- -”- 828-05 
-”- 2005-09-27 752-05 
-”- 2005-10-14 822-05 
-”- -”- 852-05 
-”- 2005-10-24 869-05 
Beslut 2005-10-12 975-05 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2005-10-19 1064-05 
 
 
§ 124 
 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-11-01, 2005-11-07. 
______________ 
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§ 125 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson ställde frågan hur situationen ser ut i Kronotorpsområdet samt  
hur samverkan är mellan polis, fältgrupp samt fritidsgård. 
 
Jesper Björnsson svarade 
______________ 
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§ 126 
Budgetuppföljning oktober 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m oktober visar ett underskott på 4,6 
mkr inklusive ankomstregistrerat och kompensation för utbetalda retroaktiva 
löneökningar. 
 
Malin Frej, ekonom informerade att socialnämnden blivit ålagda av kommunal-
råden att spara 500 000 kronor under resterande del av året.  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningsrapporten samt 
 
att justera ner prognosen med 500.000 kronor. 
_____________ 
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§ 127 
Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att återremittera ärendet. 
______________ 
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§ 128 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
Varvsterrassen, Amiralitetsgatan 25, 371 82 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Sodexho AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första 
stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd 
för slutna sällskap s.k. festvåningstillstånd. 
Sökta serveringstider: alla dagar året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Varvsterassen är personalmatsal för företrädesvis anställda vid 
Kockums AB. Restaurangen är belägen inne på varvsområdet. Restaurangen 
drivs av ett privat aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har även annan 
verksamhet i landet. 
Restaurangen består av två större matsalar med vardera 160 sittplatser. 
Restaurangen uppfyller de krav som alkohollagen föreskriver och är lämplig för 
den verksamhet som ansökan avser. Ritning ankommen 2005-07-08. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Restaurangverksamheten bedrivs idag i första hand som personalmatsal. 
Ansökan avser att restaurangen i framtiden skall kunna ta emot för servering slutna 
sällskap vid julbord, födelsedagskalas, giftermål och i vissa delar konferensverk-
samhet. Sällskapen avser företrädesvis kockumsanställda med familjer och en-
skilda grupper med anknytning till varvsverksamheten. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Inga erinringar har framkommit betr. bolaget. Driftsanvarig på Varvsterassen 
är 711025-4914, Fredric Karlsson. Denne har enligt alkohollagens bestämmelser 
vandelsprövats. Inga erinringar framkommer. Karlsson har erfarenhet från 
restaurangverksamhet, dock ej flerårig med alkoholservering, varför Karlsson 
måst genomgå utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”. Detta har nu skett 
och han har godkänts i denna. 
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BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Försvarsmakten/marinbasen har inga erinringar. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda och 7 kap.5 § alkohollagen tillämplig. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap s.k. 
festvåningstillstånd  alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 december, 2005 
 
§ 129 Beslutsärende  sid 4 
§ 130 Redovisningsärende  sid 5 
§ 131 Redovisning Resurshuset  sid 6 
§ 132 Redovisning av rapport 2004 inom alkohol- och tobaksområdet 
 Blekinge län  sid 7 
§ 133-135 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 136 Öppna frågor  sid 10 
§ 137 Budgetuppföljning november 2005 sid 11 
§ 138 Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion sid 12 
§ 139 Interbudget 2006  sid 15 
§ 140 Angående ändring av riktlinjer för socialbidrag sid  16 
§ 141 Angående öppettider på Ekonomisektionen sid 18 
§ 142 Uppföljning av verksamhetsplan för 2005 sid  19 
§ 143 Förslag till verksamhetsplan för 2006 sid  20 
§ 144 Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2006-01-01-12-31 sid  22 
§ 145 Förslag till projekt för förebyggande friskvårdsinsatser för social- 
 förvaltningens personal under 2006 sid  23 
§ 146 Tack  sid 25 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.20—17.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Camilla Persson (v) gick 16.25 §§ 129-141 
    
Tjänstgörande  ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c)  
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, vik. sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Maj-Lis Jonasson, handläggare 
  Kristina Axelsson, socialsekreterare 
  Maria Rudelius, socialsekreterare 
  Pernilla Collin, socialsekreterare 
  Ann-Katrin Thornéus-Persson, socialsekreterare 
  Kajsa Zettergren, socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ronny Svedklint 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ronny Svedklint  Paragraf: 129--146 
    §§ 136-146 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 129 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  22 
     Ärende: 01-03 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 130 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 23 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 131 
Redovisning Resurshuset 
 
Projektet har riktat sig till dem som ”faller mellan stolarna”  
• Arbetsförmedlingen 
• Försäkringskassan  
• Socialförvaltningen 

 
Det har varit ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt 
arbetsmarknadsenheten.  
 
Huvudmålen för Resurshuset har varit att hitta andra vägar till försörjning för 
människor som idag är beroende av socialbidrag. 
 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 132 
Redovisning av rapport 2004 inom alkohol- och tobaksområdet Blekinge län. 
 
Börje Svensson redovisade upprättad rapport från Länsstyrelsen. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________
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§ 133 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  24 
 
Kommunfullmäktige 
§ 153 
Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern. 
 
§ 158 
Balansföreteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 
1 september 2005. 
 
Sveriges kommuner och Landsting KLF service 
Cirkulärförteckning 2005 2005-11-14 Grupp 1 uts.nr: 8 
 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 05-11-15 701-05101-05 
-”- 05-11-16 704-5240-05 
Utbetalning 04-08-09 704-3922-04 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-10-24 755-05 
-”- 2005-10-31 921-05 
-”- 2005-11-08 888-05 E 
-”- 2005-11-10 285-05 
-”- -”- 915-05 
-”- 2005-11-14 1110-05 
-”- 2005-11-17 975-05 
-”- 2005-11-23 911-05 
-”- -”- 977-05 
-”- -”- 1007-05 
 
Kammarätten i Jönköping 
Protokoll 05-11-11 3329-05 
-”- -”- 3330-05 
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§ 134 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering  av 
 alkoholdrycker/festvåningstillstånd till slutna sällskap. 
c) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
______________  
 
 
§ 135 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-12-05. 
______________ 
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§ 136 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) vill ha information om JobbIntro gärna göra studiebesök hos 
dem samt information angående XP. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan om någon frivillig organisation i Karlskrona gör 
något för barn till jul. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) svarade 
_____________ 
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§ 137 
Budgetuppföljning november 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m november visar ett underskott 
på - 4,9 mkr inkl ankomstregistrerat. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljning för november 2005. 
______________ 
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§ 138 
Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion 
 
Enligt beslut från kommunfullmäktige i november 2005 kommer social-
nämnden att erhålla utökad budgetram med 2 400 000 kronor i förhållande 
till budgeten för innevarande år. Förstärkningen är i första hand avsedd att 
täcka kostnader för permanentning av Kungsmarksprojektet och till tjänst 
som konsumentvägledare. Dessutom anvisas i budgetberedningens förslag 
till budget att viss del av de tillkommande medlen skall användas till stöd till 
kvinnojourens verksamhet. Kvar att fördela av tillkommande medel för nästa 
år finns 485 000 kronor. 
 
Socialnämnden äskade i sitt förslag till budget för 2006 medel till två tjänst-
er vid Ekonomisektionen för implementering av Resurshusets verksamhet. 
Kommunfullmäktige har emellertid ej anslagit särskilda medel till förstärkta 
resurser vid ekonomisektionen. Sektionen kommer därför vid årsskiftet 
2005/2006 att förlora fem tjänster i förhållande till nuvarande bemanning – 
de fyra projekttjänsterna som socialkonsulenter vid Resurshuset samt en 
projekttjänst som socialbidragshandläggare. Möjlighet finns emellertid för 
socialnämnden att besluta om medel från den utökade budgetramen och från 
nämndens reserver till tjänster vid ekonomisektionen. 
 
Den utökade budgetramen enligt budgetberedningens förslag möjliggör att 
485 000 kronor kan tas i anspråk till förstärkning i ekonomisektionens 
personalbudget. Socialnämnden kommer dessutom nästa år att ha samman-
lagt 1 720 000 kronor i kvalitetsreserv och säkerhetsreserv (1 % vardera av 
programmets totala budget). Dessutom finns för 2006 155 000 kronor i 
säkerhetsreserv i programmet socialbidrag. 
 
Socialnämnden föreslås beslutar att tillföra ekonomisektionen 840 000 
kronor för två projektanställningar under 2006.  
 
Projektanställningarna motiveras av en förhöjd ambitionsnivå i arbetet med 
ungdomar genom jobbintro och med behovet att implementera Resurshusets 
arbetsmetoder. Projekttjänsterna föreslås få finansiering enligt följande: 
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Utökad budgetram individ- och familjeomsorg 485 000 kronor 
Säkerhetsreserv socialbidrag 155 000 kronor 
Säkerhetsreserv individ- och familjeomsorg 200 000 kronor 
 
Förvaltningens förslag 
 
1. att  tillföra ekonomisektionen 840 000 kronor under 2006 för att möjlig-

 göra två projektanställningar 
 
2. att  485 000 kronor skall finansieras av utökad budgetram i programmet 

 individ- och familjeomsorg 
 
3. att  155 000 kronor skall finansieras från socialnämndens säkerhets-

 reserv i programmet socialbidrag 
 
4. att  200 000 kronor skall finansieras från socialnämndens säkerhets-

 reserv i programmet socialbidrag. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag på attsats 1, 3 och 4. Bifall till attsats 2 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar för den socialdemokratiska 
gruppen bifall till förvaltningens förslag 
 
Camilla Persson (v) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till Jan-
Anders Lindfors yrkande. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag i attsats 1 och 
Ingrid Hermanssons avslags yrkande i attsats 1 och fann förvaltningens 
förslag antaget. Därmed faller Ingrid Hermansson övriga yrkande 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermansson avslags yrkande röstar nej. Vid votering avgavs 6 ja-röster och 
5 nej röster. 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ronny Svedklint (s), Bengt-Olof 
Karlsson (s), Camilla Persson (v), Eva Strömqvist (s) samt Åsa Gyberg-
Karlsson (v). 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva 
Abramsson (m), Inger Dahlgren (fp) samt Åse Örgev (kd). 
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Socialnämndens beslut 
 
att  tillföra ekonomisektionen 840 000 kronor under 2006 för att möjlig-
 göra två projektanställningar 
 
att  485 000 kronor skall finansieras av utökad budgetram i programmet 
 individ- och familjeomsorg 
 
att  155 000 kronor skall finansieras från socialnämndens säkerhetsreserv i 
 programmet socialbidrag 
 
att  200 000 kronor skall finansieras från socialnämndens säkerhetsreserv  i 
 programmet socialbidrag. 
______________ 
 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) samt Åse Örgev (kd) reserverar sig till förmån för Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
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§ 139 
Internbudget 2006 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på 
117,8 mkr, varav 86,5 mkr avser individ- och familjeomsorg och 31,3 mkr 
avser socialbidrag. Beloppen är uttryckta i den lönenivå som gäller vid in-
gången av 2005 och i 2005 års prisnivå. 
 
Budgetramen är utökad med 2,4 mkr i förhållande till 2005. Förstärkningen 
är avsedd att finansiera en permanent satsning av projektet. Insatser för ut-
satta ungdomsgrupper, utökning av en ny konsumentvägledare, stödet till 
Kvinnojouren ska motsvara 10 kr per invändare samt kompensation för 
JobbIntros lokalkostnader. 
 
I underlaget finns tre reserver inrättade, varav två uppgår till 1 % av netto-
budgeten för programmet individ och familjeomsorg och en reserv uppgår 
till 0,5 % av nettobudgeten för programmet socialbidrag. 
 
Nivån för kompensation av löneökningar för 2005 och upphandlade tjänster 
för 2006 uppgår till 2,3 tkr vilket medför att budgetramen för Individ- och 
familjeomsorgen uppgår till 88,8 tkr. Prisökningar för 2006 på material, 
främmande tjänster, lokaler samt intäktsökningar är inte fastställda i dags-
läget. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2006 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2006 
______________ 
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§ 140 
Angående ändring av riktlinjer för socialbidrag 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till ändring av riktlinjer för 
socialbidrag daterat 2005-11-29. 
 
Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att barnbidraget höjs med 100 
kronor per barn från den 10 oktober 2005. Samtidigt har regeringen föreslagit en 
ändring av reglerna för flerbarnstillägg så att 100 kronor per månad utgår för det 
andra barnet samt en höjning av tillägget från och med barn nummer tre med 100 
kronor per månad. 
 
Regeringens har således föreslagit höjning med flerbarnstillägget med 100 kronor 
per barn från det andra barnet. 
Enligt socialnämndens riktlinjer utgår ett extra bidrag till familjer till jul med 200 
kronor per barn. Om socialnämnden beslutar att undanta höjningen av barnbidrag 
från inkomst som skall reducera socialbidraget innebär det att familjer utöver 
julbidraget på 200 kronor per barn under 16 år får en förhöjning av det ordinarie 
barnbidraget med 300 kronor. Varje familj skulle alltså få ett extra bidrag på 500 
kronor per barn i december utöver riksnormen.  
 
Förvaltningen förslag till ändring i riktlinjerna 
 
1. Ett extra bidrag på skall utbetalas till familjer med barn som får del av 

det förhöjda barnbidraget från oktober 2005. Det extra bidraget skall 
utbetalas från och med januari 2006 med 100 kronor per barn som får 
förhöjt barn-bidrag. I december 2005 skall det extra bidraget utbetalas 
med 300 kronor för varje barn som får förhöjt barnbidrag. 

 
2. Ovanstående bidrag skall utbetalas jml sol kap 4 § 2. 

 
3. Enligt gällande riktlinjer skall ett extra bidrag utbetalas till jul till 

barnfamiljer om 200 kronor per barn utöver riksnormen. För barn som i 
december 2005 får del av förhöjt barnbidrag skall dock särskilt julbidrag 
ej utgå. 

 
4. Höjningen av flerbarnstillägget från oktober 2005 skall räknas som 

inkomst. 
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Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) samt Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag. 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till punkterna 1,2 och 4. Vill göra en ändring i 
punkt 3 enligt följande: 
Enligt gällande riktlinjer skall ett extra bidrag om 200 kronor per barn utöver 
riksnormen utbetalas till jul till barnfamiljer. För barn som i december 2005 får 
del av förhöjt barnbidrag skall endast 100 kronor i särskilt julbidrag utgå för 
december 2005. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) samt Åsa Gyberg-Karlsson yrkar bifall till  
Camilla Perssons yrkande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om punkterna 1,2 och 4. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag i punkt 3 och Camilla 
Perssons ändrings yrkande och fann Camilla Perssons yrkande antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ett extra bidrag på skall utbetalas till familjer med barn som får del av det 
 förhöjda barnbidraget från oktober 2005. Det extra bidraget skall utbetalas 
 från och med januari 2006 med 100 kronor per barn som får förhöjt barn-
 bidrag. I december 2005 skall det extra bidraget utbetalas med 300 kronor för 
 varje barn som får förhöjt barnbidrag. 
 
att  ovanstående bidrag skall utbetalas jml sol kap 4 § 2. 
 
att enligt gällande riktlinjer skall ett extra bidrag om 200 kronor per barn utöver 
 riksnormen utbetalas till jul till barnfamiljer. För barn som i december 2005 
 får del av förhöjt barnbidrag skall endast 100 kronor i särskilt julbidrag utgå 
 för december 2005. 
 
att  höjningen av flerbarnstillägget från oktober 2005 skall räknas som inkomst. 
______________ 
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§ 141 
Angående öppettider på Ekonomisektionen 
 
Sektionens lokaler på Norra Kungsgatan har för närvarande följande 
öppettider: 
 
Måndagar 9.00 – 12.00 
                Sept t o m april   16.00 – 17.45 
                Maj t o m aug       13.00 – 15.30 
 
Tisdag – Torsdag  9.00 – 12.00 
 13.00- 15.30 
 
Fredag 9.00 – 12.00 
 13.00 – 15.00 
 
I receptionen arbetar huvudsakligen två assistenter En tredje assistent av-
löser i viss omfattning de andra två. Arbetssituationen för assistentgruppen 
har förändrats hösten 2005 genom att JobbIntro startade. En av assistenterna 
har knutits till JobbIntro halvtid. Det innebär att pressen på assistentgruppen 
har ökat. Assistentgruppen har mycket stora svårigheter att klara sina arbets-
uppgifter med nuvarande öppettider. Fråga har därför uppkommit om juste-
ring av öppettiderna vid sektionens lokaler på Norra Kungsgatan. 
 
Ändrade öppettider på förmiddagen till kl 09.45 – 11.45, det vill säga en 
reducering från tre till två timmars öppettid på förmiddagar, skulle vara av 
stor betydelse för planeringen av arbetet för assistenterna. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna ändrade öppettider för ekonomisektionen genom att öppet-
 tiden på förmiddagen ändras till 09.45-11.45. 
______________ 
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§ 142 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2005 
 
Socialnämnden antog i december 2004 en verksamhetsplan för 2005. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som 
angavs i planen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna uppföljningen 
______________ 
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§ 143 
Förslag till verksamhetsplan för 2006 
 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för nästkommande 
år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året. 
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genomföras 
utan att de upptas i planen. 
 
I upprättad skrivelse daterad den 29 november 2005 lämnas förslag till upp-
gifter som kommer att ledas från kansliet och beröra hela eller delar av för-
valtningen. Dessutom lämnas förslag till uppgifter som kommer att genom-
föras inom respektive sektion. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar från alliansen kompletteringar till föreliggande 
förslag till verksamhetsplan under rubrikerna 
Övergripande  
1. Under året arbeta fram några områden där en tjänstegaranti kan införas. 
Ekonomisektionen 
2. Upparbeta ett samarbete med de olika bemanningsföretagen 
3. Införa en arbetsgaranti inom 7 dagar vid arbetslöshet 
Familj o Ungdomssektionen 
4. Utarbeta metoder för att ge stöd till unga brottsoffer. 
 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt 
att avslå Ingrid Hermanssons tilläggsyrkande 1, 2,3 samt bifall till tilläggsyrkande 
4. 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om att bifall förvaltningens 
förslag samt Ingrid Hermanssons tilläggsyrkande punkt 4. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde därefter proposition på Ingrid Hermanssons (c) 
tilläggsyrkande punkt 1, 2 och 3 och Jan-Anders Lindfors (s) avslags yrkande och 
fann Jan-Anders Lindfors yrkande antaget. 
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Socialnämndens beslut 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2006 med tillägget under 
 Familj o Ungdomssektionen  
att utarbeta metoder för att ge stöd till unga brottsoffer. 
_____________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c) reserverar sig till förmån för förslag från alliansen. 
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§ 144 
Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2006-01-01—12-31 
 
Göran Bohman redovisade upprättad jämställdhetsplan daterad den 16 december 
2005. 
Kommunfullmäktige antog 2005-09-22 Karlskrona kommuns jämställdhets-
program för 2006. 
Under året har en mall tagits fram att användas vid förvaltningarnas jäm-
ställdhetsplaner.  
 
Mallen utgår i likhet med jämställdhetsprogrammet i från de fyra hörnstenarna och 
har använts i framtagandet av socialförvaltningens plan. 
 
Förslag till ny jämställdhetsplan har tagits fram av Göran Bohman tillsammans 
med jämställdhetsombuden och fackliga representanter. 
Förslaget har behandlats och godkänts vid förvaltningens övergripande 
samverkansgrupp.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2006-01-01—12-31 
______________ 
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§ 145 
Förslag till projekt för förebyggande friskvårdsinsatser för social-
förvaltningens personal under 2006 
 
Socialförvaltningen har under flera år kunnat erbjudas hälsoprofilsbe-
dömningar genom kommunhälsan. Detta har varit en uppskattad före-
byggande personalvårdande insats som personalen efterfrågar åter-
kommande. Kommunhälsan har vid förfrågan om att åter genomföra 
hälsoprofilsbedömningar för socialförvaltningen svarat att detta tyvärr inte 
kommer att kunna erbjudas därifrån längre. 
 
Socialförvaltningens personal har önskemål om att även i fortsättningen 
kunna få genomföra regelbundet återkommande hälsoprofilsbedömningar 
och därför har ett förslag om hur detta skulle kunna tillgodoses arbetats 
fram.  
 
Hälsa är en resurs som socialförvaltningen vill utveckla och förstärka hos 
personalen. Att få kunskap och stöd för att själv aktivt ta tag i sin hälso-
situation är ofta det som behövs för att åstadkomma en bestående förbättring 
och undvika långtidssjukskrivning.  
 
Socialförvaltningen vill under 2006, inom ramen för den egna verksamheten, 
erbjuda personalen återkommande hälsoprofilsbedömning med uppföljning 
som en förvaltningsnära friskvårdsinsats. 
 
Socialförvaltningen har en egen resurs med sjukvårdsutbildad personal på 
Alkohol- och drogsektionens alkohol- och narkotikamottagning. Personalen 
där har undersköterske- respektive sjuksköterskekompetens. Utöver sjuk-
vårdsutbildning har personalen tillägnat sig kompetens inom NADA-
akupunktur och energimassage. Denna kompetens används i nuläget inom 
missbruksvården som ett komplement till övriga insatser.  
 
Under senare tid har även både öronakupunktur och energimassage, i be-
gränsad omfattning, erbjudits som förebyggande insats till personal inom 
socialförvaltningen. Detta har visat sig vara en mycket uppskattad frisk-
vårdsinsats. 
 
Personalen på alkohol- och narkotikamottagningen har en adekvat grund-
läggande kompetens för att kunna tillgodogöra sig nödvändig utbildning för 
att sedan kunna utföra hälsoprofilsbedömningar. 
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NADA-akupunktur och energimassage ska även kunna erbjudas i begränsad 
omfattning i de fall dessa insatser bedöms som angelägna. 
 
Projektet genomförs på följande sätt: 
 
o Projektet ska organisatoriskt tillhöra socialförvaltningens kansli. 
 Närmsta samarbetspartner är socialförvaltningens personalsekreterare. 
 
o 100 % tjänst fördelat på två personer frigörs från Alkohol- och narko-
 tikamottagningen för att under 2006 arbeta med projektet. Kostnaden för 
 resursen fördelas proportionerligt inom socialförvaltningens enheter. 
 Personalen kommer parallellt att arbeta med ordinarie arbetsuppgifter.  
 
o Personalen utbildas av Hälsoprofilsinstitutet för att kunna genomföra 
 hälsoprofilsbedömningar.  
 
o Alkohol- och narkotikamottagningen ryms i lokaler som är ändamåls-
 enliga för att kunna ta emot personal och genomföra hälsoprofilsbe-
 dömningar.  
 
o Projektet pågår under 2006. Projektet ska kontinuerligt följas upp av 
 socialförvaltningen i samråd med personal och fackliga representanter. 
 
o Projektet ska utvärderas av socialförvaltningen. Formerna för ut-
 värdering bestäms i ett senare skede. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra ovanstående personal-
 vårdande friskvårdsprojekt under 2006.  
______________ 
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§ 146 
Tack 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för det gångna året och önskar 
alla en God Jul och Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 januari, 2006 
 
§ 1 Redovisningsärende  sid 4 
§ 2 Redovisning JobbIntro  sid 5 
§ 3-5 Meddelande/Delegation  sid 6 
§ 6 Öppna frågor  sid 9 
§ 7 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd sid 10 
§ 8 Inrättande av 1,0 tjänst som planeringssekreterare vid social-
 förvaltningens kansli. sid 11 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.10—16.25 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) kom kl 13.15 § 2-8 
  Ann-Louise Trulsson (m) kom kl 13.15 § 2-8 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) § 1 
  Patrik Magnusson (m) § 1 
 
Övriga närvarande ersättare Åse Örgev (kd) § 1-6 
tjänstemän  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, vik. sektionschef , § 6-8 
  Mikael Hedström, socialsekreterare § 1 
  Mona Johansson, socialsekreterare § 1 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Eva Abramsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 1--8 
    §§ 6--8 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 
 
 
 



	 	 23 januari 2006 4	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 1 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 2 
Redovisning JobbIntro 
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare var inbjudna på studiebesök till JobbIntro 
på förmiddagen dagens datum. De politiker som var där tyckte det var intressant 
och att verksamheten fungerade bra. 
 
Socialnämnden kommer att få en muntlig redovisning av JobbIntro till 
sammanträdet den 27 februari 2006. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 2 
 
Kommunstyrelsen 
§ 209 
Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för Karlskrona 
kommunkoncern år 2006 
 
§ 210  
Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 
§ 176   
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun  
 
§ 177  
Avsägelser av kommunala uppdrag   
 
§ 178  
Kommunala val 
 
§ 186  
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Tydlig politisk vilja  
 
§ 187 
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Det ska synas vad vi  
gör/inte gör    
     
§ 188  
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som 
kunskapskällor   
 
§ 189  
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Utbildningsinsatser   
 
§ 232  
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 
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§ 233  
Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona 
 
§ 234  
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005  
 
§ 235  
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommunkoncern 
 
§ 237 
Svar på motion om hemlösa i Karlskrona 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Karlskrona kommun i siffror 
 
Landstinget Blekinge 
Uppsägning av avtalet om Blekinge FoU-enhet 
 
Datainspektionen 
Beslut 2005-12-09 256-2005 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2005-12-09 851-6990-05 
-”- -”- 851-6991-05 
Tillsynsrapport/beslut 2005-12-19 701-5424-05 
Beslut 2005-12-20 701-3495-05 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-11-25 885-05 
-”- 2005-11-28 953-05 
-”- -”- 1037-05  
-”- 2005-12-12 920-05 
-”- -”- 970-05 
-”- -”- 972-05 
-”- -”- 1077-05 
-”- -”- 1078-05 
-”- -”- 1092-05 
-”- 2005-12-16 1096-05 
-”- 2005-12-19 1093-05 
-”- 2005-12-20 973-05 
-”- 2005-12-28 952-05 
-”- 2005-12-30 824-05 
-”- -”- 825-05 
Beslut 2005-12-30 827-05 
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Kammarätten i Jönköping 
Dom 2005-12-22 1776-05 
-”- 2005-12-27 3329-05 
Protokoll 2005-12-05 1595-05 
-”- 2005-12-06 3923-05 
 
 
Regeringsrättens underrättelse 
Beslut 2005-11-25 7619-04 

 
 
 
 
§ 4 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering  av 
 alkoholdrycker. 
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
c) Dödsboanmälningar 
______________  
 
 
§ 5 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-12-19, 2006-01-09. 
______________ 
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§ 6 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (s) ställde frågan hur socialförvaltningen agera när det flyttar in 
många olika människor med dvs problem i ett område. Där de boende runt om 
kring exempelvis gamla samt barn känner sig rädda och oroliga. 
 
Margaretha Jansson svarade 
____________ 
 
Åsa Gyberg-Karlsson ställde frågan angående en annons på platsbanken. Det 
gäller en 1:e socialsekreterare tjänst. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
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§ 7  
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 2006, daterat den 4 januari 2006. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att  anta förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006 
 
2. att  med ändring av socialnämndens beslut i december 2005 att inget 

särskilt bidrag skall utgå till barnfamiljer motsvarande höjningen av 
barnbidrag, då familjer med behov av ekonomiskt bistånd får höjd 
levnadsstandard genom höjning av riksnormen. 

 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar följande tillägg under punkt 6.2 andra skulder 
Bidrag utgår ej till skuld till försäkringskassan avseende för högt utbetalt 
bostadsbidrag, samt ska även innefatta skulder till CSN. Den enskilde bör 
hänvisas att söka anstånd med återbetalning. 
 
Camilla Persson (v) yrkar följande tillägg under punkt 9.3.2 Skäl för 
innehav av bil och motorcykel. 
Även barnfamiljer ska ingå som skäligen behövande till innehav av bil. 
Bidrag kan dock inte sökas för inköp, reparation eller andra tillbehör samt 
att det ska framgå i texten att bidrag inte gäller för inköp, reparation eller 
inköp av tillbehör till bil. 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall i övrigt till förvaltningens förslag till 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006. 
 
Ingrid Hermansson (c), Elin Håkansson (kd), Ann-Louise Trulsson (m), Eva 
Abramsson (m) Inger Dahlgren (fp) yrkar avslag på Camilla Perssons 
tilläggsyrkande under punkt 6.2 andra skulder. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar för den socialdemokratiska 
gruppen avslag till Camilla Perssons tilläggsyrkande under punkt 6.2 andra 
skulder. 
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons tilläggsyrkande under 
punkt 6.2 andra skulder mot avslag och fann avslagsyrkanden antaget. 
 
Ingrid Hermansson (c), Elin Håkansson (kd), Ann-Louise Trulsson (m), Eva 
Abramsson (m) Inger Dahlgren (fp) yrkar avslag på Camilla Perssons 
tilläggsyrkande under punkt 9.3.2 Skäl för innehav av bil och motorcykel. 
 
Eva Strömqvist (s) yrkar för den socialdemokratiska gruppen avslag till 
Camilla Perssons tilläggsyrkande under punkt 9.3.2 Skäl för innehav av bil 
och motorcykel. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons tilläggsyrkande under 
punkt 9.3.2 Skäl för innehav av bil och motorcykel mot avslag och fann 
avslagsyrkanden antaget. 
 
Camilla Persson (v) yrkar avslag på attsats 2. 
 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), 
Inger Dahlgren (fp), Elin Håkansson (kd), yrkar bifall till förvaltningens 
förslag attsats 2. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons avslagsyrkande i attsats 
2 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  anta förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006 
 
att  med ändring av socialnämndens beslut i december 2005 att inget 
 särskilt bidrag skall utgå till barnfamiljer motsvarande höjningen av 
 barnbidrag, då familjer med behov av ekonomiskt bistånd får höjd 
 levnadsstandard genom höjning av riksnormen. 
______________ 
 
Reservation 
Camilla Persson (v) reservera sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 8 
Inrättande av 1,0 tjänst som planeringssekreterare vid socialförvalt-
ningens kansli. 
 
I socialförvaltningens personalbudget har tidigare funnits 1,0 tjänst som 
planeringssekreterare/alkoholhandläggare. I samband med att ordinarie 
befattningshavare gick i pension 2005-06-30 ändrades innehållet i tjänsten. 
Flera arbetsuppgifter, inom alkoholhandläggningen, som tidigare handlagts 
av olika befattningshavare inom kansliet, koncentrerades därmed till tjänsten 
som även ändrade titel till alkoholhandläggare/utredare. 
 
De uppdrag som tidigare utfördes inom ramen för planeringssekreterarens 
arbetsuppgifter som t e x utrednings- och utvecklingsarbete, arbete med 
lagstiftningsfrågor, intern kontroll och bidragsansökningar från EU och 
Länsstyrelsen har därmed inte hunnits med i samma omfattning som 
tidigare. Mot bakgrund av detta föreslås att 1,0 tjänst som planerings-
sekreterare inrättas tillsvidare. Tjänsten finansieras inom socialförvalt-
ningens befintliga ramar. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att inom befintlig budget inrätta 1,0 tjänst som planeringssekreterare vid 
 socialförvaltningens kansli from 2006-02-01. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 27 februari, 2006 
 
§ 19 Beslutsärende  sid 4 
§ 20 Redovisningsärende  sid 5 
§ 21 Redovisning JobbIntro  sid 6 
§ 22-24 Meddelande/Delegation  sid 7 
§ 25 Öppna frågor  sid 9 
§ 26 Mål och riktlinjer för god hushållning sid 10 
§ 28 Bokslut 2005 sid 12 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.10 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Patrik Magnusson (m)  
 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
tjänstemän  Åse Örgev (kd) 
  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Anita Karlsson, socialsekreterare § 19-20 
  Helen Sjöblom Andersson, socialsekreterare § 19-20 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare § 19-20 
  Malin Frej, ekonom § 25-28 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare § 27-28 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Elin Håkansson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Elin Håkansson  Paragraf: 19--28 
    §§ 25--28 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 19 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 3 
     Ärende: 01 
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§ 20 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 4 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Kopia till: 
CR 

 
 
 
 
 
 
§ 21 
Redovisning JobbIntro 
 
Ann-Helen Trolle informerade om JobbIntro. 
JobbIntro startade upp den 10 oktober 2005. Totalt hade JobbIntro i mitten av 
december månad 235 hus aktuella. Av dessa fick 159 hushåll bifall på sina 
ansökningar bistånd i form av kommunalutvecklings ersättning (KUE) för januari 
månad. 22 avslagsbeslut har fattas i 22 olika ärenden 
 
I slutet av december gjorde undertecknad en genomgång av alla de personer som 
fanns aktuella på JobbIntro. Totalt rörde det sig om 253 ungdomar.  Av de 253 
ungdomarna har 77 av dem gymnasiekompetens. 
Inriktning på JobbIntro måste dock vara att utbildning är något som är nödvändigt 
och förmå att leda ungdomen dithän i takt med samklang med varje ungdom 
individuellt. Sammanfattningsvis kan konstateras efter 2 ½ månad att JobbIntros 
socialsekreterare få arbeta mycket individuellt med varje individs behov, 
möjligheter kunskaper och drömmar för att var och en ska nå målet egen 
försörjning. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 22 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 5 
 
 
Kommunstyrelsen 
§ 5 
Inriktningsbeslut inför upphandling av leasingbilar 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2006-01-02 2006:2 
-”- 2006-01-10 2006:1 
Cirkulärförteckning 2006-01-12 Grupp 1 uts.nr 9 
-”- 2006-01-17 Grupp 1 uts.nr 1  
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-01-12 1293-05 
-”- 2006-01-16 1089-05 
-”- -”- 1094-05  
-”- -”- 1140-05 
-”- -”- 1169-05 
-”- 2006-01-17 1091-05 
-”- 2006-01-25 17-06 E 
Beslut 2006-01-03 1318-08 E 
-”- 2006-01-16 1266-05 
-”- -”- 17-06 
 
Kammarätten i Jönköping 
Protokoll 2006-01-10 69-06 
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§ 23 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Godkännande av ny PBI (person med betydande inflytande) 
c) Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:10 m.fl. (Vämöstrand) 
d) Yttrande över detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, K-na kommun 
e) Yttrande över detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens 
 Gästgivaregård, m.fl, K-na kommun 
f) Dödsboanmälningar 
______________  
 
 
§ 24 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-01-23, 2006-02-06, 2006-02-15. 
______________ 
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§ 25 
Öppna frågor 
Camilla Persson ställde frågan angående lördagsverksamheten på Mariedalsgården 
angående umgänge. 
 
Information kommer på socialnämndens sammanträde i mars 2006. 
____________ 
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Kopia till: 
CR 
KF 

 
 
 
 
 
 
 
§ 26  
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
 
Malin Frej redovisade upprättade mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning daterad 2006-01-30. 
 
Den nya lagen om god ekonomisk hushållning innebär bl a att kommuner 
och landsting för verksamheten ska ange mål och riktlinjer som är av be-
tydelse för en god ekonomisk hushållning. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) samt Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att   föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa nedanstående verk-
 samhetsmål  fr.o.m. 2006-01. 
 
att andelen vårddygn på interna institutioner och i familjehem för 
 barn/ungdom ska uppgå till minst 90 % av totala antalet vårddygn och 
 andelen vårddygn på interna institutioner för vuxna missbrukare ska 
 uppgå till minst 60 % av totala antalet vårddygn.  
 
att fler än 97 % av Karlskronas invånare ska vara självförsörjande eller 
 uppbära annan ekonomisk ersättning än ekonomiskt bistånd. 
______________ 
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Kopia till: 
CR 

 
 
 
 
 
 
 
§ 27 
Anställning av sektionschef 
 
Socialnämndens presidium har efter samråd med fackliga organisationer 
(MBL § 11) och tjänstemannagrupp genomfört rekryteringsarbetet. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fr o m 2006-02-13 tillsätta Margaretha Jansson, 590801-3328, som 
 sektionschef i Karlskrona kommun med placering vid Socialförvalt-
 ningen. 
______________ 



	 	 27 februari 2006 12	

  

 
Kopia till: 
CR 

 
 
 
 
 
 
§ 28 
Bokslut 2005 
 
Det ekonomiska utfallet för 2005 visar ett underskott av -5 020 tkr. Utfallet 
för Individ- och familjeomsorgen uppgår -1 973 tkr och socialbidrag  
-3 047 tkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsbokslutet för 2005 samt 
 
att begära hos kommunstyrelsen att få årets resultat täckt i bokslutet. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 27 mars, 2006 
 
§ 29 Redovisningsärende  sid 4 
§ 30 Redovisning angående grupphemmet XP sid 5 
§ 31-33 Meddelande/Delegation  sid 6-7 
§ 34 Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2005 sid 8 
§ 35 Öppna frågor  sid 9 
§ 36 Budgetuppföljning februari 2006 sid 10 
§ 37 Halvårsrapport projekt Trappan sid 11 
§ 38 Feriearbete Karlskrona kommun 2006 sid  12 
§ 39 Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänst- 
 handläggning sid 13 
§ 40 Angående förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge sid 14 
§ 41 Bilinnehav för hushåll med ekonomiskt bistånd sid 15 
§ 42 IT-plan sid 16 
§ 43 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Boda Borg, Arena 
 vägen, Arena Rosenholm, Karlskrona sid 17 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Åse Örgev (kd) 
    
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
tjänstemän  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Katrin Thornéus-Persson, socialsekreterare § 29 
  Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare § 29 
  Ann-Louise Bender, föreståndare § 29-30 
  Ajvazi Ekrem, grupphemsassistent § 29-30 
  Mastilo Ruza, grupphemsassistent § 29-30 
  Lena Wik, utredningssekreterare § 29-34 
  Maria Rudelius, socialsekreterare § 34-38 
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare § 34-43 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Camilla Persson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Camilla Persson  Paragraf: 29--43 
    §§ 34--43 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 29 
Redovisningsärende 
 
1 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 6 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 30 
Redovisning angående grupphemmet XP 
 
Personal från grupphemmet XP informerade om sin verksamhet. 
I dagsläget har de 5 pojkar boende på grupphemmet.  
 
Övergripande mål/uppdrag 
• att arbeta i linje med/utifrån nationella och kommunala mål vad gäller 

flyktingintroduktion och integration. 
• att introducera ensamkommande flyktingbarn i det svenska samhället på ett 

sådant sätt att de kan försörja sig själva och bli delaktiga i vårt samhälle. 
• att förmedla god omvårdnad till dessa barn – ge stöd, råd och vägledning. 
• att vi samarbete med god man/särskild förordnad vårdnadshavare bevaka den 

unges rättigheter samt verka för att eftersökning av anhöriga sker. 
 

Delmål 
klara ett eget boende 
kunna hantera och planera sin egen ekonomi 
ha en fungerande sysselsättning – utbildning/praktik/arbete 
skaffa sig kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället 
skaffa sig kunskaper om kost, hälsa och motion 
ha en aktiv och meningsfull fritid 
utvecklas personligt – självkänsla/identitet 
utveckla sin empatiska förmåga 
bygga ett socialt nätverk 
 
Socialnämnden var överens om att XP får i uppdrag att utreda ungdomars fortsatt  
integration efter 18-års ålder. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 31 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 7 
 
Kommunfullmäktige 
§ 10 
Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för 2005-2006 för 
Karlskrona kommunkoncern 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2006-02-03 2006:9 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsynsrapport/Beslut 2006-02-15 701-05785-05 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-01-25 1212-05 
-”- -”- 1217-05 
-”- -”- 1275-05  
-”- -”- 1230-05 
-”- -”- 1272-05 
-”- 2006-02-06 1318-05 
-”- 2006-02-13 1218-05  
-”- -”- 1319-05 
-”- 2006-02-20 22-06 
-”- -”- 1227-05 
-”- 2006-02-22 108-06 
-”- 2006-03-01 1095-05 
-”- -”- 1090-05 
-”- -”- 1273-05 
-”- -”- 1323-05 
Beslut 2006-01-30 17-06 E 
-”- 2006-02-02 84-06 E 
-”- 2006-02-10 108-06 E 
-”- 2006-03-01 60-06 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2006-02-15 284-06 
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§ 32 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Bevis- Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
c) Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m.fl, K-na kommun. 
d) Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret Wattrang, K-na 
 kommun. 
e) Dödsboanmälningar 
______________  
 
 
§ 33 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-03-13. 
______________ 
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§ 34 
Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2005 
 
Under 2005 har det inkommit 20 synpunkter eller klagomål till socialförvalt-
ningen. Sedan rutinen infördes 2001 har antalet klagomål/synpunkter halverats. 
Det första året bestod dock ca en tredjedel av klagomålen av flyktingar som var 
missnöjda med sitt boende. De bodde många personer på mycket liten yta och 
tyckte inte att de fick hjälp att förbättra sina boendeförhållanden. 
 
Huvuddelen av klagomålen rör brister i handläggningen. De allra flesta av dessa 
tycks vara föräldrar i konflikt med den andra föräldern angående barnen eller i 
konflikt med handläggare angående sådant som rör barnets placering. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna rapporten 
______________ 
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§ 35 
Öppna frågor 
 
Ronny Svedklint (s) ställde frågan angående en tidningsartikel i Dagens samhälle 
som gällde att när kommunerna nu kan få bidrag för missbrukarvården ökar antalet 
placeringar markant, visar siffror från Statens institutionsstyrelse. Hur stor har 
ökningen varit angående placeringar här i Karlskrona. 
 
Sören Trolle svarade 
__________  
 
Camilla Persson (v) tog upp frågan angående ett studiebesök på Karlskrona 
behandlingshem. 
 
Sören Trolle undersöker frågan. 
__________ 
 
Eva Abramsson (m) ställde frågan om Svarte Petter fortfarande är i gång. 
 
Göran Bohman samt Christine Held svarade 
__________ 
 
Sture Nilsson (c) ställde frågan hur långt man kommit med medling i kommunen. 
Arbetar man offensivt för att få igång medling. 
 
Jesper Björnsson svarade 
__________ 
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§ 36 
Budgetuppföljning februari 2006 
 
Socialförvaltningens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av -4,5 
mkr från budget år 2006. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningen för februari månad 2006. 
______________ 
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§ 37  
Halvårsrapport projekt Trappan 
 
Christine Held redovisade upprättad halvårsrapport för projekt Trappan.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna upprättad halvårsrapport för projekt Trappan. 
______________ 
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§ 38 
Feriearbete Karlskrona kommun 2006 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under 
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med feriearbete för 
denna åldersgrupp kom till då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, 
skolpersonal, socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var 
problematiskt att just denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning 
under sommarloven. Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först 
samma år de fyller 17 år. Det är även svårt för ungdomar i den yngre 
åldersgruppen att få arbete inom den privata sektorn. 
 
Syfte och mål med feriearbeten 
Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön 
• Känna stolthet över att de åstadkommit något 
• Lära sig praktiska arbetsuppgifter 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
 
Tidsplan 
Verksamheten beräknas pågå under hela sommarlovet, det vill säga från och 
med 0606020 till och med 060818.  
30 ungdomar erbjuds feriearbete under 2 veckor var.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att anordna feriearbete i kommunen 
 
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever 
 
att anslå 230 510 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen 
 
att kostnaderna för verksamheten i likhet med övriga sysselsättnings-
 projekt belastar kontot 750, socialbidrag 
 
_____________ 
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§ 39 
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthand-
läggning. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad delegeringsordning daterad 22 mars 2006. 
I förhållande till gällande delegeringsordning föreslås följande ändringar utöver 
redaktionella förändringar. 
 
Socialnämndens AU och angivna ledamöter –  
beslut jml LVM § 45, stycke 1   Utgår 
 
1:e socialsekreterare Ekonomisektionen –  
SoF 5 kap § 2 och 3   Utgår 
 
Socialsekreterare fältgruppen  Särskilt avsnitt 
 
Sektionschef ADS- 
Sol 16 kap §§ 1-2   Tillägg 
 
1:e socialsekreterare ADS  
LVM § 8    Utgår 
 
1:e socialsekreterare ADS- 
Sol 4 kap § 1 – beslut bistånd egen institution Annan nivå 
 
Socialnämndens beslut 
 
att   anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt 
 socialtjänstlagarna, alkohollagen samt med flera angivna lagar och 
 förordningar att gälla fr o m 1.4 2006 
 
att  till socialchefen delegerar rätten att besluta i samtliga ärenden som kan 
 delegeras till tjänstemän samt rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå 
 enligt socialnämndens politiska mål 
 
att   till protokollet notera socialchefens beslut om delegationsnivåer, som 
 framgår av bifogad delegeringsordning. 
______________ 
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§ 40 
Angående förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge 
 
Tore Svensson redovisade upprättat yttrande daterat 2006-03-06. 
 
Direktionen för vårdförbundet Blekinge VfB har vid sammanträde 051020 beslutat 
föreslå VfB:s medlemskommuner ändringar i nu gällande förbundsordning. VfB 
har översänt förslaget till Karlskrona kommun för yttrande. Socialnämnden har 
därefter fått ärendet för yttrande till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till yttrande över förslaget till ny förbundsordning för VfB 
 Blekinge. 
______________ 
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§ 41 
Bilinnehav för hushåll med ekonomiskt bistånd. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet. 
______________ 
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§ 42 
IT-plan 
 
Siamak Zolfeghari redovisade upprättad IT-plan för 2006. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta IT-plan för 2006 
______________ 
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§ 43 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Boda Borg, Arena 
vägen, Arena Rosenholm, 371 55 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Cajam Äventyr AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla 
för slutet sällskap s k festvåningstillstånd året runt mellan  12.00-01.00. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT: 
Socialnämnden föreslås besluta 
Att delegera till alkoholhandläggare att besluta i ärendet efter att erforderligt 
bygglov inkommit, ytterligare kommunikation mellan polismyndigheten och 
tillstånd sökanden erfordras, intyg om branschvana och kunskaper inom 
alkohollagstiftningen för tillståndsökanden har ej inkommit. 
 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget i Arena Rosenholm. Servering skall äga rum i särskilt 
anpassade serveringslokaler som har direkt anknytning till äventyrshuset . 
Äventyrshuset Boda Borg, Karlskrona är det åttonde stället i landet och kommer 
att bli det för närvarande största av dessa anläggningar. Hela 2.500 kvm kommer 
att förfoga över på den nya Arena Rosenholm  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Cajam Äventyr AB målsättning är att sysselsätta privatpersoner, företag , familjer, 
kompisgrupper, skolklasser, kalas mm med olika aktiviteter. Aktiviteterna i 
äventyrshuset handlar om samarbete, laganda, problemlösning och humor. 
Uppgiften är att hela laget ska klara sig igenom en bana- genom att lösa olika 
uppgifter. Boda Borg kommer erbjuder sina besökande och förhandsbeställa slutna 
sällskap även mat, drycker inkl alkoholdrycker 
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Sökandens personliga lämplighet 
 
Cajam Äventyr AB består av 2 personer Peter Eriksson 581004-2530 och Christer 
Eriksson 561227-7895. Bolaget och dess företrädare har inga anmärkningar från 
myndigheter för att få stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 
(festvåningstillstånd) 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ej ansökan för slutet sällskap! 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 298 personer får vistas 
samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav och kommunens egna riktlinjer för alkoholservering är 
uppfyllda. 
 
Yrkande           
Camilla Persson (v) yrkar återremiss av ärendet. 
 
Ann-Louise Trulsson (m), Ingrid Hermansson (c) samt ordföranden Jan-Anders 
Lindfors (s) yrkar bifall till utredarens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
återremitteras. Ordförande fann att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering  
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som bifaller utredarens förslag röstar ja. Den som stöder Camilla Perssons 
yrkande röstar nej.” 
 
Vid votering avgavs 9 ja-röster och 1 nej-röst. 1 avstod. 
 
Ja-röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ingrid Hermansson (c), Walla Carlsson (s), 
Ronny Svedklint (s) Bengt-Olof Karlsson (s), Ann-Louise Trulsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) Sergio Ruano (s), Åse Örgev (kd) 
 
Nej-röstade: Camilla Persson (v) 
 
Avstod: Eva Abramsson (m)     
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Socialnämnden beslutade således 
 
att  delegera till alkoholhandläggare att besluta i ärendet efter att erforderligt  
 bygglov inkommit, ytterligare kommunikation mellan polismyndigheten och   
 tillstånd sökanden erfordras, intyg om branschvana och kunskaper inom 
 alkohollagstiftningen för tillståndsökanden har ej inkommit. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 24 april, 2006 
 
§ 44 Redovisningsärende  sid 4 
§ 45 Redovisning angående Karlskrona behandlingshem sid 5 
§ 46-48 Meddelande/Delegation  sid 6 
§ 49 Öppna frågor  sid 7 
§ 50 Budgetuppföljning mars 2006 sid 8 
§ 51 Riktlinjer för bilinnehav sid 9 
§ 52 ”Projekt mellanstaden” sid  11 
§ 53 Sommarpraktik sid 13 
§ 54 Feriearbete Karlskrona kommun sid 14 
§ 55 Förslag till ändring – under prövotid – av särskilda föreskrifter för 
 servering av alkoholhaltiga drycker vid tillfälliga serveringstill- 
 stånd till allmänheten under SAIL och liknande arrangemang. sid 15 
§ 56 Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot 
 barn och ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i 
 riskzonen för detta. sid 17 
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Plats och tid: Gullberna Park, kompetenscentrum  kl. 13.10—17.10 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
   
    
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s), kom kl 13.15 § 45-56 
tjänstemän  Ali Abu Iseifan (s) 
  Åse Örgev (kd) 
  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v), gick 17.10 § 44-55 
  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Ketty Gustavsson, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare § 44 
  Barbro Lund, socialsekreterare § 44 
  Göran Mattsson, föreståndare § 44-48 
  Morgan Karlsson, behandlare § 44-48 
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare § 49-56 
  Malin Frej, ekonom § 49-53 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ingrid Hermansson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ingrid Hermansson  Paragraf: 44--56 
    §§ 49 – 56 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 44 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 8 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 45 
Redovisning angående Karlskrona behandlingshem 
 
Göran Mattsson samt Morgan Karlsson berättade om Karlskrona behandlingshem. 
Personalen består av 8 behandlare som arbetar på ett rullande schema med 
bemanning dygnet runt, 1 behandlingsansvarig och tillika alkohol- och 
drogterapeut och 1 föreståndare vilka båda arbetar dagtid.  
Behandlingshemmet, har 16 platser för män och kvinnor. 
 
De tar emot vuxna personer, från 18 år, med varierande beroendeproblematik. 
Behandlingstiden är individuell.  
Klienten ansöker själv om plats via sin handläggare och som i sin tur kontaktar 
behandlingshemmet för ett informationssamtal. 
Innan inskrivning kan ske ska klienten vara avgiftad. Drogfrihet under behand-
lingstiden kontrolleras genom drogtester.  
 
Karlskrona behandlingshem verkar utifrån ett grupp och individanpassat 
arbetssätt.  
Bland de olika verksamhetsgrenarna ryms 12-stegs-behandling, socialterapi, 
kvinnobehandling och aktivitetsgrupp.  
I veckoschemat ingår även friskvård/fysiska aktiviteter, bildterapi och akupunktur. 
 
Hur det har gått efter avslutade behandlingarna för klienterna 
25 %  drogfria 
25 %  lever bättre än tidigare 
50 %  återfaller i missbruk 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 46 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 9 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tillsyn 2006-03-23 701-1184-06 
   
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-03-06 59-06 
-”- -”- 78-06 
-”- -”- 1322-05  
-”- -”- 1324-05 
-”- 2006-03-07 1320-05 
-”- 2006-03-09 69-06 
-”- 2006-03-16 1321-05  
-”- 2006-03-23 63-06 
-”- -”- 157-06 
-”- -”- 172-06 
Beslut 2006-03-06 126-06 E 
 
 
 
§ 47 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, K-na 
 Kommun. 
c) Yttrande av detaljplan för del av Mursleven 6 m.fl. K-na kommun. 
______________  
 
 
§ 48 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-04-10. 
______________ 
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§ 49 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan angående att ta upp omprövningar av 
placeringar vid två samlade tillfällen per år. 
 
Christine Held tar med sig frågan tillbaka. Återkommer till socialnämndens 
sammanträde i maj 06. 
______________ 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan om fortsatta studiebesök. Önskemål att besöka 
Roslunden innan socialnämndens sammanträde i maj 06. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
  
Elin Håkansson (kd) ställde frågan om samarbetet mellan polis samt socialtjänsten. 
I Växjö har de något projekt som heter ”Torrlägg Växjö” där polis samt 
socialtjänsten samarbetar tätt. 
 
Jesper Björnsson fick i uppdrag att samla in information om projektet i Växjö och 
redovisa detta till socialnämnden. 
______________ 
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§ 50 
Budgetuppföljning mars 2006 
 
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av  
– 4,5 mkr från budget år 2006. Utfallet för perioden uppgår till – 1,9 mkr. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för mars månad 2006. 
______________ 
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§ 51 
Riktlinjer för bilinnehav 
 
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad 2006-03-22 gällande 
bilinnehav för hushåll med ekonomiskt bistånd. 
 
Förutsättningar för rätt till bistånd framgår av socialtjänstlagen kap 4 § 1: 
 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” 
 
Den grundläggande förutsättningen för ekonomiskt bistånd är således att 
individen eller hushållet inte själv kan tillgodose sina behov. Har 
hushållet tillgångar skall de användas innan rätt till bistånd föreligger. 
Om den enskilde har en bil som tillgång måste han/hon sälja bilen och 
använda de pengar som försäljningen inbringar innan han/hon har rätt till 
bistånd om tillgång till bil inte är nödvändigt för hushållet. 
 
Socialnämnden i Karlskrona har i sina riktlinjer angett tre olika 
situationer då hushåll som innehar bil kan ha rätt ekonomiskt bistånd. 
Dessa är: 
Arbetsresor, Medicinska skäl, Sociala skäl 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  kvarstå vid nuvarande riktlinjer beträffande bilinnehav. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) Elin Håkansson (kd), Inger Dahlgren (fp), Sergio 
Ruano (s), Ann-Louise Trulsson (m) samt Eva Abramsson (m) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag att nuvarande riktlinjer beträffande 
bilinnehav kvarstår. 
 
Camilla Persson (v) yrkar avslag på förvaltningens förslag att nuvarande 
riktlinjer beträffande bilinnehav kvarstår. 
Yrkar att ärenden gällande bilinnehav för barnfamilj och umgänges-
förälder beslutats av Allmänna utskottet. 
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot Camilla 
Perssons yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  nuvarande riktlinjer beträffande bilinnehav kvarstår. 
______________ 
 
Reservation 
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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§ 52 
”Projekt mellanstaden” 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har lämnat ansökan till 
ungdomsstyrelsen om ekonomiskt bidrag till ett demokratiprojekt i området 
”Mellanstaden”. Projektet har utarbetats i samverkan med idrottsföreningen 
Karlskrona AIF.  
 
Projektet har arbetsnamnet ”Projekt Mellanstaden” 
 
Idrotts- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen föreslår att respektive 
nämnd godkänner ansökan till ungdomsstyrelsen om projektbidrag till ”Projekt 
Mellanstaden” samt beslutar att tillskjuta ekonomiska medel till projektet under 
åren 2006 – 2008. 
 
I ansökan till ungdomsstyrelsen anges följande syften med ”Projekt Mellan-
staden”: 
• Demokratiutveckling 
• Ökad mångfald av fritidsaktiviteter 
• Förbättrad samhörigheten mellan de boende i området och att en bra och aktiv 
 boendemiljö ska utvecklas 
• Att stärka individer, få fler positiva ledare och ökad kunskaper om samhälls- 
 och fritidslivet. 
 
Den centrala målsättningen i projektet är att öka aktiviteten bland ungdomar och 
deras föräldrar i området Mellanstaden. 
 
Projektet är planerat att pågå under tiden 2006 07 01 – 2008 12 31. Ett stort antal 
aktiviteter kommer att utföras inom ramen för projektet, exempelvis utbildningar, 
föreläsningar, kulturella aktiviteter, studiebesök och läger. Aktiviteterna kommer 
att utformas i nära samverkan med deltagande ungdomar. 
 
Projektet kommer att förfoga över lokaler i Sunnadalsskolan till vissa av sina 
aktiviteter. 
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”Projekt Mellanstaden” är budgeterat till en kostnad om 445 000 kronor 2006, 
720 000 kronor 2007 samt 725 000 kronor år 2008, det vill säga sammanlagt.1 
890 000 kronor under 2 ½ år.  
 
Ingrid Hermansson (c), Camilla Persson (v), Elin Håkansson (kd), Inger Dahlgren 
(fp) samt Ann-Louise Trulsson (m) tillstyrker ärendet 
 
Socialnämndens beslut 
 
Idrotts- och fritidsnämnden och socialnämnden föreslås var och en för 
sig besluta 
 
att  godkänna ansökan om projektmedel från ungdomsstyrelsen till 
 ”Projekt Mellanstaden” 
 
att  från vardera nämnd till projektet tillskjuta 12 500 kronor år 2006, 
 25 000 kronor år 2007 samt 25 000 kronor år 2008. 
 
Socialnämnden föreslås för egen del besluta 
 
att  medel till ”Projekt Mellanstaden” skall belasta verksamhet kontakt-
 personer (verksamhet 753) 
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§ 53 
Sommarpraktik 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har sedan 1997 från kontot för ekonomiskt bistånd bekostat 
verksamhet med sommarpraktik, i någon form, för studerande ungdomar. Detta 
har arrangerats i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltning-
ens ekonomisektion.  
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten har varit att 
begränsa behovet av ekonomiskt bistånd, under sommaren, bland studerande med 
studiemedel. 
 
Sommarpraktik för studerande 
Sommarpraktik riktar sig i första hand till ungdomar som studerat med studie-
medel under våren och som har behov av ekonomiskt bistånd under sommaren. 
Ungdomarna anvisas till sommarpraktik enligt 4 kap § 4 Socialtjänstlagen. En 
ansökan om ekonomiskt bistånd med påföljande biståndsprövning föregår 
anvisningen. Endast ungdomar som bedöms vara berättigade till ekonomiskt 
bistånd anvisas till sommarpraktiken. 
 
Verksamheten sommarpraktik har riktat sig till ungdomar som har studiemedel 
under våren och som har studieuppehåll under sommaren. De senaste åren har 
ungdomarna haft sommarpraktik 4 – 6 veckor. Sommarpraktikanterna har fått 
arbetspraktik vid arbetsmarknadsenhetens verksamheter eller vid kommunens 
förvaltningar.  
 
Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande, som inte 
fått arbete under sommaren, passivt uppbär ekonomiskt bistånd under sommaren. 
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska 
behovet av ekonomiskt bistånd bland studerande ungdomar under ferier.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ge socialförvaltningens ekonomisektion uppdraget att i samarbete med arbets-
 marknadsenheten ordna sommarpraktik för studerande under sommaren  2006 
 under förutsättning att arbetsmarknadsenheten ger klartecken om samarbete 
 även detta år. 
 
att avsätta en kostnad av 10 000 kronor för sommarpraktik för studerande från 
 kontot ekonomiskt bistånd (verksamhet 750). 
______________ 
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§ 54 
Feriearbete Karlskrona kommun 2006 
 
Diskussioner fördes angående beslut från mars månad angående ersättning till 
ungdomarna. 
Beslutet angående ungdomarnas ersättning har varit omskrivet i dagstidningarna.  
 
Ordföranden föreslog en höjning av ungdomarnas ersättning från 30:- till 40:-. 
  
Yrkande 
Elin Håkansson (kd), Camilla Persson (v), Eva Abramsson (m) yrkar avslag till 
ordförandens förslag. Bifall till tidigare beslut av socialnämnden i mars angående 
ersättning till ungdomarna. 
 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m) deltog ej i beslutet. 
 
Ordföranden tar tillbaka sitt förslag angående höjning av ersättningen. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att ungdomarnas ersättning skall vara i enlighet med socialnämndens 
 beslut den 27 mars 2006 § 38. 
_____________ 
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§ 55 
Förslag till ändring - under prövotid - av särskilda föreskrifter för servering 
av alkoholhaltiga drycker vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
under SAIL och liknande arrangemang. 
 
Vid arrangemang enligt ovan har Karlskrona kommun särskilda föreskrifter. 
Alkoholhandläggaren har uppdraget att under 2006 initiera och efter samråd och 
samverkan med berörda intressenter föreslå eventuella revideringar av 
drogpolitiska programmets handlingsplan där serveringsbestämmelser är en del. 
 
Förslag till ändring nr 1.  
En föreskrift som på önskemål av restauratörer med flera föreslås ändrad är att 
volymprocenten för starköl höjs från 4,5 till 5,0 volymprocent. Det är svårigheter 
att finna ett utbud av ”bra” sortiment med en begränsning av volymprocenten till 
4,5. 
Dessutom är det stora svårigheter att från partihandlare kunna köpa starköl på 
plastflaska till en volymprocent av 4,5. Plastflaska är att föredra ur miljö och 
säkerhetssynpunkt. Att hyra ölpumpar är för dyrt för enstaka tillfälliga 
arrangemang. 
Vid tillåten servering av max 5,0 volymprocent ges förutsättningar för ett bättre 
utbud betr. olika smakinriktningar för öl. Ett särskilt utbud av s.k. festivalöl finns 
och brukas av många kommuner vid liknande arrangemang. 
 
Blekiges kommuner strävar efter en samstämmighet betr. starkölets volymprocent 
och efter samråd med polismyndigheten tillstyrker de 5,0 volymprocent vilket bör 
vara inriktningen över hela Blekinge. Vid omräkning utgör en höjning med 0,5 
volymprocent cirka en halv centiliter starksprit per halv liter öl. 
 
Noteras bör att det är tillåtet att servera vin under denna typ av arrangemang,  
 
Bedömning. 
Det kan finnas betänkligheter i ovan angivna förslag. Volymprocenten ökar i 
starkölen med 0,5 volymprocent och konsumtion av starksprit tillåts under vissa 
förutsättningar. Detta är en svår avvägning. 
 
Socialförvaltningens uppfattning är att kopplingen mellan alkohol och mathållning 
bör förstärkas och med beskrivna särskilda föreskrifter har socialförvaltningen 
uppfattningen att föreslagna förändringar ej bör vara av negativ alkoholpolitisk 
karaktär. Strävan bör vara att finna ett utbud av serveringsställen som ej upplevs 
som öltält. 
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En höjning av volymprocenten med 0,5 % betr. starkölen är av sådan begränsad 
omfattning att negativa effekter ej bör uppkomma. Vin finns med nuvarande 
föreskrifter som konsumtionsalternativ. 
 
Vid berörda arrangemang skall antalet serveringställen och storlek granskas noga. 
Särskilda samtal skall föras mellan evenemangsansvarige, polismyndighet, 
alkoholhandläggare och tillståndsinnehavare. Polismyndighetens bedömning om 
ordning och säkerhet skall tillmätas största betydelse. 
 
Genom förslaget – under en prövotid- ges restauratörerna möjligheter att utveckla 
ett mera varierat serveringskoncept där ”öltältsprofilen” minskar. Ett stort ansvar 
läggs på tillståndsinnehavarna att följa föreskrifter och alkohollagens be-
stämmelser. 
 
Prövoperiod 
Socialförvaltningen föreslår att ovan beskrivna förändringar tillåts under en 
försöksperiod t o m oktober innevarande år. Härigenom ges förutsättningar att få 
ett underlag med eventuellt förslag till förändring av serveringsbestämmelserna i 
anslutning till revideringen av det drogpolitiska programmets handlingsplan. 
 
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c) samt Ann-Louise Trulsson (m) yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  starköl max 5,0 volymprocent får serveras. 
 
att  bedömning/utvärdering av föreslagna förändringar redovisas särskilt efter 
 prövoperioden. 
______________ 
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§ 56 
Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och 
ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta. 
 
Inledning 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka utvecklings-
medel till förebyggande insatser och behandlingsinsatser.  
 
Projektets målgrupp 
Projektets målgrupp är barn och ungdomar upp till 25 år som påbörjat ett miss-
bruk av droger, eller befinner sig i riskzonen för detta, då de rör sig i en um-
gängeskrets där det förekommer droger. Projektet vänder sig även till dessa barn 
och ungdomars anhöriga.  
 
Mål för den planerade verksamheten 
Projektet har som mål  
 
Ø att verka för ökad kunskap om barn och ungdomars drogvanor i syfte att 
 stärka det förebyggande arbetet  
Ø att utveckla bättre metoder för tidiga insatser 
Ø att inom förvaltningen verka för ökad kompetens bland socialarbetare i 
 allmänhet 
Ø att upparbeta ett bra och brett utbud av evidensbaserade behandlingsinsatser 
 på hemmaplan 
Ø att utveckla föräldrastödjande arbete med utgångspunkt från 
 kunskapsbaserade föräldrastödsprogram, COPE och Bättre föräldraskap 
Ø att förbättra samarbete, framför allt internt men även externt, kring 
 målgruppen 
Ø att samordna arbetet så att insatserna präglas av helhetssyn på 
 barnet/ungdomens liv 
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Förväntade resultat av projektet 
Vid projektets slut förväntas socialförvaltningen på ett tidigt stadium nå flera av 
de ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta och 
kunna erbjuda bättre hjälp. Det ska erbjudas evidensbaserade insatser på 
hemmaplan för barn, ungdomar och anhöriga. Socialarbetarna förväntas ha en 
ökad kompetens i att motivera ungdomar till att söka hjälp i ett tidigare skede än 
idag. 
Förvaltningen kommer att ha en ökad kunskap om barn och ungdomars drog-
användande. Denna kunskap kommer att utveckla det förebyggande arbetet 
riktat mot barn och ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk. 
Socialförvaltningen förväntas kunna leva upp till socialtjänstlagens närhets-
princip vid vård och behandling av ungdomar upp till 25 år med missbruks-
problem. Projektet kommer att ha upparbetat former både för intern och extern 
samverkan i syfte att ha ett helhetsperspektiv på barnet/ungdomens liv.  
Projektets förväntade resultat kommer att införlivas i socialförvaltningens 
ordinarie verksamhet och bidra till ökad kvalitet i arbetet riktat mot barn och 
ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk. 
 
Tidsplan 
Projektet beräknas starta 2006-09-01 och drivas ett år i taget med ev. förläng-
ning. 
 
Utvärdering 
En extern utvärderare kommer att knytas till projektet. Det är önskvärt att ut-
värderarens roll såväl blir att granska projektets utveckling som att vara aktiv i 
en självreflekterande process. Utvärderare är ännu inte kontrakterad. 
Budget 
Löner 4,0 tjänst 1.600.000:- 
Utbildning  Haschavvänjningsprogrammet      25.000:- 
  Motiverande samtal 
  8 dagar à 10.000:-   80.000:- 
  DOK, 2 dagar á 10.000:- 20.000:- 
Utbildning, handledning för  
ett kvalificerat familjehem      20.000:- 
Handledning, ungdomsteam      25.000:- 
Utvärdering      40.000:- 
Summa 1.810.000:-  = totalkostnad   
  (exkl OH-kostnader) 
Egen finansiering:  
50% av verksamhet samt lokalkostnad  
och OH-kostnader  905.000:-    
 
Sökta utvecklingsmedel  
(exklusive OH- och lokalkostnad) 905.000:- 
 
Camilla Persson (v) samt Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till förslaget. 
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Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till 
 förebyggande insatser och behandlingsinsatser, riktade mot barn och 
 ungdomar som missbrukar droger eller befinner i riskzonen för detta, 
 för perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 med 905.000:- samt att egen-
 finansiering sker med motsvarande belopp (exklusive OH-kostnader) 
 
att föreslår Kommunstyrelsen att bifalla ansökan till Länsstyrelsen om ansökta 
 projektmedel 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 22 maj, 2006 
 
§ 57 Redovisningsärende  sid 4 
§ 58 Redovisning angående familj- och ungdomssektionens arbete. sid 5 
§ 59 Redovisning av enkät angående psykosocial arbetsmiljö 2005 sid 6 
§ 60-62 Meddelande/Delegation  sid 7 
§ 63 Öppna frågor  sid 9 
§ 64 Delårsbokslut sid 10 
§ 65 Fördelning av föreningsbidrag för år 2006 sid 11 
§ 66 Finansiell samordning i Blekinge sid  12 
§ 67 Årsredovisning för donationsfonderna 2005 sid 13 
§ 68  Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid  
  Melkers Pizzeria, Riksvägen, Holmsjö    sid 14 
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Plats och tid: Gullberna Park, kompetenscentrum  kl. 13.00—16.30 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s) jäv § 65 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m), gick 16.00 § 57-62 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v) , gick 16.00 § 57-64 
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) § 65 
    
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s), gick 15.50 § 57-62 
tjänstemän  Åse Örgev (kd), gick 15.00 § 57-62 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v), gick 16.00 § 57-64 
  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Sofie Olsson, 1e socialsekreterare 
  Stig Carlsson, socialsekreterare 
  Eva Fransson, socialsekreterare 
  Josefin Andersson, socialsekreterare 
  Anette Hansson, föreståndare 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Malin Frej, ekonom § 63-64 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Walla Carlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 57--68 
    §§ 63 – 68 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 57 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 10 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 58 
Redovisning angående familj- och ungdomssektionens arbete. 
 
Anette Hansson samt Ann-Sofie Olsson informerade om familj- och 
ungdomssektionens arbete. Där Roslunden, råd- och stödgruppen samt ungbo 
ingår. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 59 
Redovisning av enkät angående psykosocial arbetsmiljö 2005 
 
Eva-Britt Norrman redovisade enkäten.  
 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 
 
 
 



	 	 22 maj 2006 7	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 60 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 11 
 
Kommunstyrelsen 
§ 170  
Taxor för kommunarkivets tjänster 
 
Kommunfullmäktige 
§ 26 
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona 
kommunkoncern 
 
Karlskrona kommun i siffror 
Befolkningsprognos för Karlskrona Kommun 2006-2015 
    
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-04-05 206-06 
-”- -”- 207-06 
-”- -”- 258-06  
-”- 2006-04-10 193-06 
-”- 2006-04-18 16-06 
-”- -”- 42-06 
-”- -”- 92-06  
-”- -”- 142-06 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2006-04-11 2702-05 
-”- 2006-04-27 69-06 
Protokoll 2006-04-10 1260-06 
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§ 61 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
______________  
 
 
§ 62 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-05-08, 2006-05-19. 
______________ 
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§ 63 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan efter att ha lyssnat på ett debatt program i 
radion som gällde att romska barn och ungdomars livssituation i Sverige.  
 
Göran Bohman och Jesper Björnsson svarade. 
______________ 
 
 
Eva Strömqvist (s) ställde frågan har upplägget är inför skolavslutningarna. 
 
Jesper Björnsson svarade 
______________ 
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§ 64 
Delårsbokslut 
 
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa ett negativ avvikelse av  
- 4.5 mkr från budget år 2006. Utfallet för perioden uppgår till – 3,8 mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslutet med prognos per den 30 april 2006. 
______________ 
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§ 65 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2006 
 
Socialnämnden har i 2006 års budget 985 000 kronor att fördela till 
föreningar med social verksamhet. 14 föreningar har ansökt om bidrag 
alternativt tillgång till lokaler. 
 
Förvaltningens förslag att fördela 984 830 kr till föreningar enligt nedanstående 
förslag. 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  130 000:- 
2.  Anonyma alkoholister/AA, Lokalkostnad max  17 000:- 
3.    Alanon, ACOA, Spelberoendes förening, Lokalkostnad max     56 000:-                
4.  Hela människan/RIA i Karlskrona 170 000:-     
5.  Verdandi Pantern  83 000:- 
6.  Kvinnojouren Frideborg  363 830:- 
7.  Brottsofferjouren Boj  62 000:- 
8.  AC-sydöst  2 000:- 
9.  FMN  30 000:-                   
10. BRIS  3 000:- 
11. BoH kvinnoföreningen respekt                      5 000:- 
12.  Mansjouren i Kronoberg                                                                    63 000:- 
13.  KRIS                                 0:- 
14.  Riksföreningen Osteoporotiker i Blekinge    0:-   
  Totalt         984 830:-
   
 
 Socialnämndens beslut 
 
att fördela 984 830 kr till föreningar enligt ovanstående förslag. 
______________ 
 
 
Ronny Svedklint (s) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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§ 66 
Finansiell samordning i Blekinge 
 
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad 2006-05-02. 
Försäkringskassan i Blekinge har 2006 04 10 till Karlskrona kommun över-
sänt förslag från arbetsgruppen för finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet. Arbetsgruppen föreslår bildande av ett samordningsför-
bund i Blekinge enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210). Förslaget har översänts till socialnämnden för 
yttrande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka att Karlskrona kommun skall 
 ingå i förbund för finansiell samordning inom rehabilitering i Blekinge 
 
att   föreslå att medel till verksamheten i samordningsförbundet under 2006 
 skall belasta kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov, samt 
 
att  föreslå att kommunfullmäktige bland sina ledamöter utser en ordinarie 
 representant och en suppleant att ingå i samordningsförbundets 
 styrelse. 
______________ 
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§ 67 
Årsredovisning för donationsfonderna 2005 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Major John Jeanssons donationsfond 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder. 
______________ 
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§ 68 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Melkers Pizzeria, 
Riksvägen, 370 34 Holmsjö 
 
ÄRENDET 
 
Mochine, Amrani Henchi har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
serveringstider: året runt mellan klockan 11.00 -01.00.. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna i bottenvåningen i en fastighet (gamla sparbankens lokaler) i 
centrala Holmsjö. Pizzerian har karaktär av restaurang och är lämplig för 
verksamheten utifrån kökskrav, utrustning och lokaler. Restaurangen har 32 
sittplatser. Bardisk finns. 
Lokalerna är inspekterade av såväl miljöförvaltning, räddningstjänst som under 
tecknad. Ett uppförande av uteservering är under planering(c:a 20 sittplatser) Se 
ritning ankommen 2006-05-08. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Lunchservering samt a´ la carte för områdets boende och turister. Sökande har  
i över två år drivit restaurangen utan serveringstillstånd, vilket visar på att 
verksamheten har bärighet. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökande har såväl branschvana som godtagbar utbildning i alkohollagens 
bestämmelser för tillståndsinnehavare. 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan efter att mindre tillägg/kontroll gjorts i 
lokalen. 
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Utredarens överväganden 
 
Alkohollagens krav och bestämmelser är efter brandskyddskomplettering 
uppfyllda. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  delegera till alkoholhandläggaren att besluta i ärendet efter att sökande 
 visat att resterande brandskyddsåtgärder vidtagits. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 juni, 2006 
 
§ 69 Beslutsärende  sid 4 
§ 70 Redovisningsärende  sid 5 
§ 71-73 Meddelande/Delegation  sid 6 
§ 74 Öppna frågor  sid 8 
§ 75 Budgetuppföljning maj 2006 sid  9 
§ 76 Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009 sid 10 
§ 77 Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta sid 11 
 kvinnor och deras barn  
§ 78 Ansökan om tillstånd att servera alkohol på Storebro Royal Cruiser sid 12 
 410 Commander, Karlskrona  
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—14.55 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v) 
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd)    
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
tjänstemän  Ali Abu Iseifan (s) 
  Sture Nilsson (c) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Urban Lundqvist, 1:e socialsekreterare 
  Hanna Gunnergård, socialsekreterare 
  Eva Berg, socialsekreterare 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare 
  Bengt Nilsson, stf ekonomichef 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ronny Svedklint 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ronny Svedklint  Paragraf: 69--78 
    §§ 74 – 78 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 69 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  12 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 70 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 13 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 71 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
§ 48  
Befolkningsprognos 2006-2015 
 
Kommunfullmäktige 
§ 53 
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006 
 
§ 60 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgareförslag den 1 mars 
2006 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Information 2006-05-03 701-3390-2006 
    
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-05-02 337-06 
-”- 2006-05-08 62-06 
-”- -”- 1274-05  
-”- 2006-05-23 359-06 
-”- -”- 379-06 
-”- -”- 419-06 
-”- 2006-05-26 507-06  
Beslut 3006-05-15 510-06 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2006-05-08 979-05 
-”-  2006-05-24
 1089-06 
Protokoll 2006-05-05 946-06 
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§ 72 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl. 
c)  Dödsboanmälningar 

 
 

______________  
 
 
§ 73 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-06-07. 
______________ 
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§ 74 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan om studiebesöken för nämnden kommer att 
fortsätta till hösten. 
 
Göran Bohman svarade 
__________ 
 
 
Eva Abramsson (m) ställde frågan hur det såg ut i centrum på kvällen vid 
skolavslutningen. 
 
Christine Held svarade 
__________ 
 
 
Ali Abu Iseifan (s) ställde frågan om skolavslutningarna i fortsättningen kommer 
att vara på olika dagar. 
 
Göran Bohman svarade 
__________ 
 
Ronny Svedklint informerade om föreningar på stan. Verdandi Pantern har varit 
och nattvandrat. Det var relativt lugnt.  
__________



	 	 19 juni 2006 9	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 75 
Budgetuppföljning maj 2006-06-20 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m maj visar ett underskott på 
- 3 060 tkr inkl ankomstregistrerat. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________  
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§ 76 
Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009. 
 
Bengt Nilsson redovisade upprättat förslag till budget år 2007 och plan för åren 
2008 och 2009. 
 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden ekonomisk ram med 117 344 tkr 
för år 2006 och 115 344 tkr för år 2008-2009. 
 
I sitt tilläggsförslag, exkl ekonomiskt bistånd, har socialnämnden tagit upp 2 870 
för 2007, 2 610 för 2008 samt 3 210 för 2009. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Kopia till: 
20/6 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
§ 77 
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor 
och deras barn.  
 
Christine Held redovisade upprättad ansökan daterad 2006-05-30. 
 
Projektets syfte/mål 
Såväl kvinnojouren Frideborg som socialförvaltningens Råd och stödgrupp 
kommer i kontakt med misshandlade kvinnor. Projektets mål är  
 
att gemensamt utforma gruppverksamhet för kvinnor med båda våra verksamheter 
som rekryteringsbas.  
Genom gruppverksamheten ges kvinnorna möjlighet att såväl träffa andra kvinnor 
med liknande erfarenheter av misshandel och våld som möjlighet att samtala om 
barnen och sitt föräldraskap.  
 
att med utgångspunkt från gruppverksamheten vidareutveckla metoder och insatser 
i syfte att ge barnet och kvinnan stöd och hjälp i ett vidare och längre perspektiv.   
 
att fördjupa kunskapen inom detta område samt utarbeta metoder för att utveckla 
kompetensen i mötet med familjer där våld förekommer/har förekommit.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att tillsammans med Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona ansöka om 
 utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till arbete med stöd till 
 våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 
 med 332.000:- samt att egenfinansiering sker med motsvarande belopp 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
______________ 
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§ 78 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Storebro Royal Cruiser 
410 Commander, Box 8037, 37108 Karlskrona. Ansökan gäller permanent 
serveringstillstånd till slutna sällskap s.k. festvåningstillstånd ombord på 
på yacht i chartertrafik. 
 
 
ÄRENDET 
 
FantaSea Cruisers AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Ansökan avser servering till slutet 
sällskap årligen under perioden april – oktober. Sökta serveringstider är 11.00 – 
01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
 
Lokalerna är belägna på en båt av yachttyp (Storebro Royal Cruiser Commander). 
Båten kommer att gå som båtcharter och är ämnad till bl.a. representation. Den är 
utrustad för dessa ändamål. Företaget vänder sig i första hand till företag. Såväl 
kall som varm mat kommer att serveras ombord efter gästernas önskemål. Maten 
tillagas i godkänt eget kök på restaurang i Karlskrona. Om fler än fem gäster finns 
ombord äter dessa på lämplig restaurang under charterturen. 
Serveringslokaler ombord är salongen, akterdäck samt flybridge /”övre däck”). 
Då båten ännu ej är helt färdigbyggd har besiktning av denna ej kunnat ske av 
sjöfartsverket. Registrering av båten som charterbåt kommer då också att ske till 
sjöfartsverket. Förhandsgodkännande finns. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
  
Antalet gäster/passagerare som skall serveras mat och dryck ombord beräknas bli 
mellan 2-5 personer. Företaget planerar att köra en tur vid lunchtid och en senare 
tur under eftermiddagen. Maximalt kan båten enligt den behörighet som finns hos 
skepparen ta maximalt 12 personer. 
Båten kommer endast att användas i beskriven verksamhet.  
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Sökandens personliga lämplighet 
 
Av företaget anställd serveringsansvarig/företrädare för restaurangen ombord har 
genomgått den utbildning i alkohollagen som krävs för tillståndsinnehavare. 
Skeppare/företrädare/och ägare till bolaget har genomgått den utbildning och fått 
den behörighet/sjöbefälsutbildning som krävs för verksamheten.  
Bevis på godkänd examen har ej ännu inkommit. 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är i denna del uppfyllda 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  delegera till alkoholhandläggaren att besluta i ärendet efter att sökande visat 
 intyg på godkänd sjöbefälsutbildning, godkänt besiktningsbevis av båten samt  
 att bifall till registrering av denna båt i chartertrafik finns. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 28 augusti, 2006 
 
§ 79 Beslutsärende  sid 4 
§ 80 Redovisningsärende  sid 5 
§ 81-83 Meddelande/Delegation  sid 6 
§ 84 Öppna frågor  sid 9 
§ 85 Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009 sid 10 
§ 86 Budgetuppföljning juli 2006 sid 11 
§ 87 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgiro- 
 konton sid 12   
§ 88 Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsut- 
 satta kvinnor och deras barn sid 13 
§ 89 Ansökan om ekonomiskt stöd från ”BRÅ” till uppstart av medlings- 
 verksamhet sid 14 
§ 90 Anmälan om interimistiskt beslut av socialnämndens ordförande samt 
 förslag till ändring betr. volymprocent för starköl vid tillfälliga  
 serveringstillstånd till allmänheten från 5,0 volymprocent. sid  16 
§ 91 Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården sid 17 
§ 92 Mål för god ekonomisk hushållning sid 19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.00 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v) §§ 81-92 
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) §§ 81-92 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
      
Övriga närvarande ersättare Åse Örgev (kd) 
tjänstemän  Sture Nilsson (c) 
  Tore Svensson, sft socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Astrid Eriksson, socialsekreterare §§ 79-80 
  Mikael Wickström, socialsekreterare §§ 79-80 
  Maria Haag, socialsekreterare §§ 79-80 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare §§ 84-90 
  Peter Arkeklint, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ann-Louise Trulsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Ingrid Hermansson    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ann-Louise Trulsson  Paragraf: 79--92 
    §§ 84 – 92 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 79 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  14 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 80 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 15 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 81 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsens  
§ 118  
Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och 
ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta. 
 
§ 119 
Förslag till förstudie av nytt satsbibliotek i Karlskrona kommun. 
 
§ 129 
Uppföljning av Volontärbyrån 
 
§ 138 
Kommunala val 
 
Kommunfullmäktige 
§ 80 
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
§ 81 
Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun. 
 
§ 100 
Beslut om att ingå i ett finansiellt samordningsförbund samt val av ledamot och 
ersättare i samordningsförbundets styrelse 
 
§ 102 
Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009 
 
Blekinge FoU-enhet 
Protokoll fört vid sammanträde 2006-05-31 på Trantorp konferens i Nättraby med 
styrelsen för Blekinge FoU-enhet. 
 
Sveriges kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:35 2005-06-15 
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Länsrätten i Blekinge län 
Protokoll 2006-07-03 709-06 
Dom 2006-05-29 194-06 
Dom 2006-05-29 224-06 
-”- -”- 310-06  
-”- 2006-05-31 508-06 
-”- 2006-06-07 339-06 
-”- 2006-06-13 68-06 
-”- -”- 398-06  
-”- -”- 1009-05 
-”- 2006-06-27 560-06 
-”- 2006-07-17 544-06 
-”- -”- 464-06 
-”- -”- 465-06 
-”- -”- 506-06 
-”- -”- 567-06 
-”- -”- 643-06 
-”- 2006-07-18 671-06 
-”- 2006-07-27 741-06 
-”- 2006-07-31 652-06 E 
Beslut 2006-05-30 560-06 E 
-”- 2006-07-13 741-06 E 
-”- 2006-07-31 546-06 E 
-”- 2006-08-02 810-06 E 
 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2006-06-20 1672-06 
-”- 2006-07-11 1727-06 
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§ 82 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl. 
c)  Dödsboanmälningar 

 
 

______________  
 
 
§ 83 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-06-15, 2006-07-07, 2006-07-19 samt 
2006-08-14. 
______________ 
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§ 84 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan om grupphemmet XP är på väg att läggas ner. 
 
Christine Held svarade. 
______________ 
 
 
Ronny Svedklint (s) ställde frågan hur ofta de omhändertagna barnen besöks av sin 
socialsekreterare. 
 
Christine Held svarade. 
_______________ 
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§ 85 
Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009. 
 
Kommunfullmäktige har enligt budgetdirektiven tilldelat socialnämnden 
ekonomisk ram med 117 879 tkr för år 2007, 2008 och 2009 (uttryckt i 
den lönenivå och prisnivå som gällde i maj 2006). 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden gör tilläggsförslag i bud-
get för 2007 och i planen för 2008 – 2009 med 6 630 tkr för 2007, 5 510 
tkr 2008 och 5 210 tkr 2009. 
 
Socialnämnden föreslås göra tilläggsförslag för följande behov  
 
  2007 2008 2009 
1. Länsövergripande beroendeenhet 1 770 1 310 2 010 
2. Utveckling av JobbIntro 860 860 860 
3. Särskilt boende och omvårdnadsteam för 
 personer med mångfacetterad problematik  340 340 
4. Budgetanpassning ekonomiskt bistånd 4 000 3 000 2 000 
 
Summa tilläggsförslag tkr 6 630 5 510 5 210  
 
Yrkande  
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar för den borgerliga alliansen bifall till tilläggs-
förslag 1, 3 avslag till 2 och 4. I övrigt bifall 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag till budget mot Ann-
Louise Trulssons yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2007 samt plan för åren 2008 - 
  2009. 
______________ 
 
Reservation 
Ann-Louise Trulsson (m) Inger Dahlgren (fp), Elin Håkansson (kd), Patrik 
Magnusson (m) samt Ingrid Hermansson (c) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
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§ 86 
Budgetuppföljning juli 2006 
 
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av  
– 4,5 mkr från budget år 2006. Utfallet för perioden januari till juli uppgår 
till – 3,0 mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för juli månad 2006. 
______________ 
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§ 87 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgirokonton 
 
Med anledning av ordinarie ekonom kommer att gå på mammaledighet 
behöver förvaltningens teckningsrätt revideras 
 
Följande personer föreslås fr.o.m. beslutsdatum ha teckningsrätt för 
socialförvaltningens plusgiro och bankgirokonton: 
 
Göran Bohman, socialchef tills vidare 
Tore Svensson, ersättare socialchef tills vidare 
Peter Arkeklint, vikarierande ekonom tills vidare 
Maria Stivén, ersättare ekonom tills vidare 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ovanstående personer får teckningsrätt till socialförvaltningens plusgiro samt 
 bankgirokonton. 
______________ 
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§ 88 
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor 
och deras barn.  
 
Christine Held redovisade upprättad ansökan daterad 2006-05-30. 
 
Projektets syfte/mål 
Såväl kvinnojouren Frideborg som socialförvaltningens Råd och stödgrupp 
kommer i kontakt med misshandlade kvinnor. Projektets mål är  
 
att gemensamt utforma gruppverksamhet för kvinnor med båda våra verksamheter 
som rekryteringsbas.  
Genom gruppverksamheten ges kvinnorna möjlighet att såväl träffa andra kvinnor 
med liknande erfarenheter av misshandel och våld som möjlighet att samtala om 
barnen och sitt föräldraskap.  
 
att med utgångspunkt från gruppverksamheten vidareutveckla metoder och insatser 
i syfte att ge barnet och kvinnan stöd och hjälp i ett vidare och längre perspektiv.   
 
att fördjupa kunskapen inom detta område samt utarbeta metoder för att utveckla 
kompetensen i mötet med familjer där våld förekommer/har förekommit.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att tillsammans med Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona ansöka om 
 utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till arbete med stöd till 
 våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 
 med (332 000 + 160 000) kronor 492 000 samt egenfinansiering med 1/3 av 
 samma belopp 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
______________ 

 



	 	 28 augusti 2006 14	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 89 
Ansökan om ekonomiskt stöd från ”BRÅ” till uppstart av medlings-
verksamhet. 
 
Bakgrund 
Med medling avses att gärningsman och brottsoffer möts under strukturerade 
former inför en opartisk ”medlare” för att tala om brottet och följderna av detta. 
Framförallt verksamt är detta bland unga personer. Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) har därför regeringens uppdrag att stimulera utvecklandet av medlings-
verksamhet i landet, bl a genom ekonomiskt stöd. Sista ansökningsdatum avseende 
ekonomiskt stöd under 2006 till uppbyggnad av medlingsverksamhet är 1 sep-
tember. Enligt proposition 2005/06:165 skall samtliga kommuner fr o m  
2008-01-01 kunna erbjuda ”medling” då unga personer begått brott. 
 
Ekonomi 
En tjänst på 50 % av en heltid behövs för att kunna genomföra projektet i den form 
som beskrivs i projektansökan till BRÅ, där samtliga brott ska kunna medlas. Fr o 
m 2008-01-01 kommer statsbidrag att utbetalas till kommunerna avseende just 
medlingsverksamhet och storleken på Karlskronas del avseende medling bör 
hamna på knappt 200 000 kr. För att kunna täcka denna kostnad fram tills lagen 
träder i kraft, behöver tjänsten således finansieras på annat sätt. Projektet beräknas 
kosta 215 000 kr plus vissa OH-kostnader. 
 
Projektkostnad 
Lön 0,5 tjänst 200 000 kr 
studiebesök/resor 15 000 kr 
Summa 215 000 kr  exkl. OH-kostnader  
 
Hälften av detta belopp söks från BRÅ, och den andra häften har vi redan 
inkomster för genom att fältgruppen i nuläget säljer delar av en tjänst till 
Nättrabyskolan. Något tillskott utöver ordinarie budget behövs alltså inte för att 
kunna driva verksamheten, under förutsättning att de sökta medlen beviljas från 
BRÅ. 
 



	 	 28 augusti 2006 15	

  

 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna bifogade ansökningshandlingar och därmed ansöka hos BRÅ om 
 verksamhetsbidrag avseende uppbyggnad av medlingsverksamhet  
 070101-071231 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_________________ 
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§ 90 
Anmälan av interimistiskt beslut av socialnämndens ordförande samt förslag 
till ändring betr. volymprocent för starköl vid tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten från 5,0 volymprocent till 5,2 volymprocent. 
 
Socialnämnden beslutade 2006-04-24 att under en prövotid (t o m oktober 
innevarande år) tillåta servering av starköl med max 5,0 volymprocent vid 
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. 
 
I anslutning till tillståndsansökan och prövning av dessa avseende SAIL.et 
uppdagades att alla partihandlare (leverantörer) ej hade motsvarade 5,0 
volymprocent i sortimentet. 
 
Ställföreträdande socialchef, Tore Svensson föredrog ärendet för socialnämndens 
ordförande Jan-Anders Lindfors som beslutade att bejaka servering av starköl med 
max 5,2 volymprocent vid SAIL:et. 
 
Beslutet om max 5,2 volymprocent bör gälla under perioden t o m oktober 2006. 
Drogpolitiska programmet och därmed riktlinjer för alkoholservering skall 
revideras inför 2007. Då aktualiseras även detta och en utvärdering av förhöjd 
volymprocent skall enligt tidigare beslut gälla. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ta ordförandes interimistiska beslut till protokollet 
 
att  med ändring av socialnämndens beslut 06-04-24 tillåta servering av starköl 
 med max 5,2 volymprocent vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
 under prövoperioden t o m oktober innevarande år. 
______________ 
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Kopia till: 
28/8 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
§ 91 
Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården 
 
Sören Trolle redovisade upprättad ansökan daterad 2006-08-23. 
 
Bakgrund 
Med tanke på alkohol- och narkotikaproblemets stora betydelse för folkhälsan, det 
stora personliga lidandet och de avsevärda kostnaderna finns all anledning att 
sträva efter en mera effektiv vård för denna målgrupp. En outvecklad eller 
repressiv hållning gentemot beroendeproblematik och dess behandling leder inte 
på något sätt till att problemen minskar – tvärtom. 
Av hävd anses att behandling, ekonomi, bostad och sysselsättning faller under 
kommunens ansvarsområden medan slutenvårdsavgiftning och medicinsk 
utredning (diagnostik) tillhör landstinget. 
Landstinget i Blekinge tog initiativ till att utreda förutsättningar och behov av en 
beroendeenhet i länet. Två projektledare, en från landstinget och en från 
kommunen har utrett och presenterat ett förslag till beroendeenhet. Förslaget har 
tagits fram efter diskussion med representanter från alla fem kommuner, de fyra 
sektorerna samt en representant från primärvården.  
 
Syfte 
Att stärka upp 1:a ledet i en vårdkedja genom att bygga upp en beroendeenhet i 
Blekinge med uppgift att ansvara för avgiftning, tillnyktring och medicinsk 
utredning. En beroendeenhet skulle tillföra kommunerna den extra kompetens och 
stabila samarbetspartner som behövs för att säkerställa en fungerande vårdkedja. 
F.n. bedrivs idag det första steget i vårdkedjan genom psykiatriska intensiv-
vårdsavdelningen (PIVA)  
Emellertid gör de flesta experter på området den bedömningen att det inte är en 
god lösning att blanda psykiatriska patienter med missbrukare. Missbrukare får 
inte den plats eller tid som krävs och det är svårt att utveckla ett fullgott 
vårdkoncept under dessa betingelser. Missbrukaren möts också av olika läkares 
varierande inställningar. Därmed finns utrymme för godtycklighet som på ett 
olyckligt sätt drabbar den enskilde missbrukspatienten. Det skulle därför innebära 
en kvalitativ förbättring om psykiatriska patienter och missbrukspatienter kunde 
särskiljas dock eventuellt med sådan lokalmässig närhet att akuta intagningar, 
personell samverkan etc. kan ske på ett smidigt sätt. Det medicinska ansvaret bör 
innehas av en läkare som helst också har ett intresse för denna patientgrupp. 
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Målgrupp 
Samtliga personer boende i länet med behov av avgiftning eller tillnyktring 
 
Samarbete/samverkan 
Landstinget i Blekinge och samtliga kommuner. Landstinget har i en 
avsiktsförklaring sagt sig vara med och finansiera en beroendeenhet till 50% 
 
Utvärdering 
En extern utredare kommer att knytas till projektet under förutsättning att projektet 
kommer igång. 
Fortsättning 
I utredningsförslaget är målsättningen att en beroendeenhet skall byggas upp och 
sjösättas under två år för att sedan permanentas under år tre 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att underförutsättning att landstinget i Blekinge bidrar med 50 % av 
 kostnaderna samt att övriga kommuner bidrar med resterande 50 % 
 fördelat efter kommunstorlek 
 
att socialnämnden i förslag till budget 2007, äskar och beviljas medel 
 motsvarande 1 769 000 skr till kommunens del av kostnaderna för en 
 länsövergripande beroendeenhet. 
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen till att bygga en 
 gemensam och specialiserad beroendeenhet med 1 200 000 skr 
______________ 
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§ 92 
Mål för god ekonomisk hushållning 
 
Tore Svensson redovisade upprätta mål daterade 2006-08-21. 
 
Bakgrund 
Efter en ändring i kommunallagen 2004 åläggs kommunerna att ange mål 
och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. Mål och riktlinjer antas i Karlskrona av kommunfullmäktige på 
förslag från nämnderna. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden läm-
nar följande förslag på mål för ekonomisk hushållning för socialnämndens 
verksamheter. 
 
Socialförvaltningen föreslår ett konkret mål för var och en av verksamhet-
erna vid förvaltningens tre sektioner. Följande mål föreslås: 
 
Mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i 
Karlskrona kommun skall få hjälp inom kommunen (verksamheten vid 
familj- och ungdomssektionen) 
 
Mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får insats av 
socialtjänsten i Karlskrona skall få hjälp inom kommunen (verksamheten vid 
alkohol- och drogsektionen) 
 
Mer än 97 % av innevånarna i Karlskrona kommun skall vara oberoende av 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (verksamheten vid ekonomi-
sektionen). 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Socialnämndens beslut 
 
att  föreslå kommunfullmäktige fastställa nedanstående verksamhetsmål att 
 gälla för en god ekonomisk hushållning från och med 2007 01 01 
 
att  mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i 
 Karlskrona kommun skall få hjälp inom kommunen  
 
att  mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får insats 
 av socialtjänsten i Karlskrona skall få hjälp inom kommunen  
 
att  mer än 97 % av innevånarna i Karlskrona kommun skall vara 
 oberoende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 
______________ 
 
Reservation 
Ann-Louise Trulsson (m) Inger Dahlgren (fp), Elin Håkansson (kd), Patrik 
Magnusson (m) samt Ingrid Hermansson (c) reserverar mot beslutet. 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 25 september, 2006 
 
§ 93 Redovisningsärende  sid 4 
§ 94-96 Meddelande/Delegation  sid 6 
§ 97 Öppna frågor  sid 7 
§ 98 Delårsbokslut per 2006-08-31 sid 8 
§ 99 Budgetuppföljning augusti 2006 sid 9 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.20—15.40 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v) 
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
   
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
tjänstemän  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) 
  Sture Nilsson (c) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Annika Börjesson, socialsekreterare 
  Sofia Hallström, socialsekreterare  
  Peter Arkeklint, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Eva Abramsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 93--99 
    §§  97–99  offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 93 
Redovisningsärende 
 
1 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 16 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 94 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsens  
§ 142 A  
Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar (Budgetprocessen, 
Kommunens miljöstyrning, Turistverksamheten, Bisysslor och Upphandlings-
verksamheten) 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-08-17 514-06 
Dom -”- 626-06 
-”- 2006-08-21 466-06  
-”- -”- 551-06 
-”- -”- 653-06 
-”- 2006-08-30 870-06 
Beslut -”- 810-06 E  
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2006-06-27 1862-06 
-”- 2006-08-21 1236-06 
 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Beslut 2006-08-30 704-4111-2006 
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§ 95 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl. 
c)  Dödsboanmälningar 
d) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
e) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs, 
 Karlskrona Kommun, Blekinge län 

 
 

______________  
 
 
§ 96 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-09-11. 
______________ 
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§ 97 
Öppna frågor 
 
Elin Håkanssn (kd) ställde frågan angående Svarte Petter. 
 
Göran Bohman svarade. 
______________ 
 
 



	 	 25 september 2006 8	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 98 
Delårsbokslut per 2006-08-31 
 
Resultatet för socialnämndens verksamheter uppgick till -4,3 mkr inkl 
ankomstregistrerat. Av underskottet stod ekonomiskt bistånd för -5,9 mkr och 
individ- och familjeomsorg för +1,6 mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättad skrivelse daterad 2006-09-25 angående 
personal nyckeltal. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2006. 
______________ 
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§ 99 
Budgetuppföljning augusti 2006  
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m augusti visar ett underskott 
på -4,3 mkr inkl ankomstregistrering 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningsrapporten.  
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 oktober, 2006 
 
§ 100 Redovisning angående alkohol- och drogsektionens arbete sid 4 
§ 101 Redovisningsärende  sid 5 
§ 102 Omsättning/försäljning av alkoholhaltiga drycker på restauranger 
 med serveringstillstånd i Karlskrona 2005 sid 6 
§ 103-105 Meddelande/Delegation  sid 7 
§ 106 Öppna frågor  sid 9 
§ 107 Budgetuppföljning september 2006 sid 10 
§ 108 Fördelning av socialnämndens reserv sid 11 
§ 109 Avtal om familjerådgivning sid 12 
§ 110 Angående motion om stöd till brottsofferjouren sid 13 
§ 111 Förslag till sammanträdesplan för 2007 sid  14 
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Plats och tid: Stenbergsgränd 4 kl. 13.00—15.25 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v) kom kl 15.00 § 108-111 
    
Tjänstgörande ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) kom kl 13.25 § 106-107 
  Åse Örgev (kd) 
  Åsa Gyberg-Karlsson § 100 
   
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c) jäv § 110 
tjänstemän  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Urban Lundqvist, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, föreståndare 
  Marie Netterström, föreståndare 
  Mona Johansson, socialsekreterare 
  Britt-Marie Sundahl, socialsekreterare    
  Peter Arkeklint, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Elin Håkansson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Elin Håkansson  Paragraf: 100--110 
    §§ 106 –111  offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 100 
Information angående Alkohol- och drogsektionens arbete 
 
Urban Lundqvist, Bengt-Erik Eriksson samt Marie Netterström informerade om 
Alkohol- och drogsektionens olika arbetsgrupper och dess arbete. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 101 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 18 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 102 
Omsättning/försäljning av alkoholhaltiga drycker på restauranger med 
serveringstillstånd i Karlskrona 2005 
 
Försäljningen redovisas med uppgifter från restaurangrapporter som är inlämnade 
under 2006. 
 
Den totala omsättningen för rubricerade restauranger var år 2005  ca 158 miljoner. 
Spridningen i omsättningen är i intervallet under 50 000 kr och upp till dryga 10 
miljoner i enstaka fall. 
 
Omsättningen beräknas på 81 st permanenta serveringstillstånd såväl till allmän-
heten som till slutna sällskap. 
 
Den totala försäljningen för 2005 har minskat med cirka en miljon kronor jämfört 
med 2004. Minskning föreligger beträffande starkölsförsäljning med ökning 
beträffande omsättning av mat. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 103 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  19 
 
Kommunfullmäktige 
§ 112  
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona Kommun 
 
§ 120 
Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för åren  
2006-2010. 
 
Socialstyrelsen 
Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-08-31 1202-05 
-”- 2006-09-18 549-06 E 
-”- -”- 647-06 E 
-”- -”- 650-06 E 
-”- -”- 775-06 E 
-”- -”- 787-06 E 
Beslut -”- 972-06 E  
-”- 2006-09-29 1014-06 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2006-09-19 2987-06 
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§ 104 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Dödsboanmälningar 

 
 

______________  
 
 
§ 105 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-09-25, 2006-10-09, 2006-10-17. 
______________ 
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§ 106 
Öppna frågor 
 
Christine Held informerade angående flickslagsmålen i Hoglandspark. 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 107  
Budgetuppföljning september 2006. 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-september uppvisar en 
negativ avvikelse med – 4,8 MSEK (inkl. ankomstregistrerade fakturor om 
300 KSEK) jmf med budget för motsvarande period. Prognos för helår 2006 
visar på ett negativt utfall jmf med budget på – 6,5 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för september månad 2006. 
______________ 
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§ 108 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningens förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
ersättning från migrationsverket för asylsökande barn. 
 
Belopp att fördela ut 
Socialnämndens reserv 1 520 000 kr 
Ersättning Migrationsverket                 580 000 kr 
Summa 2 100 000 kr 
 
Fördelas enligt följande 
FUS Vht Familjehem - 580 000 kr 
FUS Vht Roslunden - 400 000 kr 
ADS Vht HVB Vuxna - 520 000 kr 
Ekonomisektionen - 600 000 kr 
Summa - 2 100 000 kr 
 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag av socialnämndens reserv 
 och ersättning från migrationsverket.  
______________ 
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§ 109 
Avtal om familjerådgivning 
 
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda familjerådgivning. 
Socialnämnden tecknade i september 2004 avtal med Lyckå församling i Lyckeby 
om familjerådgivning under perioden 2005-01-01 – 2006-12-31. 
Familjerådgivningen sker under namnet ”Familjerådgivning i Karlskrona – i 
samverkan mellan Svenska kyrkan och Karlskrona kommun”. 
 
Gällande avtal om familjerådgivning upphör vid kommande årsskifte. Enligt 
avtalet har socialnämnden option på förlängning av avtalet i två år. Kostnaden för 
socialnämnden skall då enligt nuvarande avtal uppräknas med konsumentpris-
index. 
 
Enligt socialförvaltningens uppfattning fungerar familjerådgivningen i Karlskrona 
mycket väl. Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden utnyttjar 
nämndens möjligheter till förlängning av valet med Lyckå församling och beslutar 
om nytt avtal för 2007 och 2008.  
 
Förvaltningens förslag 
att teckna avtal med Lyckå församling och familjerådgivning under perioden 
 2007-01-01—2008-12-31. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att teckna avtal med Lyckå församling och familjerådgivning under perioden 
 2007-01-01—2008-12-31. 
______________ 
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§ 110 
Angående motion om stöd till brottsofferjouren 
 
Tore Svensson redovisade svar på motion om stöd till brottsofferjouren daterad 
2006-10-02. 
 
Mats Lindbom, centerpartiet, har lämnat motion till kommunfullmäktige 
angående stöd till brottsofferjouren i Blekinge. I motionen föreslår 
Lindbom att kommunen avsevärt ökar sitt stöd till brottsofferjouren, att 
brottsofferjouren bör ingå som fullvärdig part i kommunens 
brottsförebyggande råd, att brottsförebyggande rådet och socialnämnden 
fokuserar på ungdomar i sitt förebyggande arbete och att socialnämnden 
inbjuder brottsofferjouren till samtal. 
 
Ingrid Hermansson (c) samt Camilla Persson (v) ställer sig bakom 
yttrandet. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses 
 besvarad. 
______________ 
 
 
Sture Nilsson (c) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
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§ 111 
Förslag till sammanträdesplan för 2007. 
 
Förslaget på sammanträdestider för allmänna utskottet och socialnämnden 
har översänts till ledamöter och ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2007. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 20 november, 2006 
 
§ 112 Redovisningsärende  sid 4 
§ 113 Beslutsärende  sid 5 
§ 114 Information angående Örebro Preventionen sid 6 
§ 115-117 Meddelande/Delegation  sid 7 
§ 118 Öppna frågor  sid 9 
§ 119 Budgetuppföljning oktober 2006 sid 10 
§ 120 Angående rapporteringsskyldighet av icke verkställda 
 beslut enligt socialtjänstlagen sid 11 
§ 121 Yttrande till länsstyrelsen angående remiss ”Barn och ung- 
 domar i samhällsplaneringen” sid 13 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.25—15.00 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
   
Tjänstgörande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Patrik Magnusson (m)   
  Åsa Gyberg-Karlsson (v)   
 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
tjänstemän  Åse Örgev (kd) 
  Sture Nilsson (c)  
  Göran Bohman, socialchef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Anneli Öhman, socialsekreterare 
  Roy Rexeke, socialsekreterare 
  Björn Jönsson, socialsekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare  
  Peter Arkeklint, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ingrid Hermansson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ingrid Hermansson  Paragraf: 112--121 
    §§ 118 –121 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 112 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 20 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 113 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 21 
     Ärende 01-01 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 114 
Information angående Örebro Preventionen 
 
Anneli Öhman informerade angående arbetet med Örebro Preventionen.  
Örebro Preventionsprogram, ÖPP, är en forskningsbaserad föräldra-
mötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut och 
berusningsdrickande, men som även visat sig vara effektiv när det gäller att 
förebygga andra normbrytande beteenden som skolk, snatteri och skade-
görelse. 
Programmet består av korta föräldraträffar (15–20 minuter) en gång per 
termin i anslutning till ordinarie föräldramöten under skolår 7–9. 
Forskningsbaserade argument presenteras som visar att barn som blir 
bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer alkohol under ungdoms-  
åren. Vidare har det stor betydelse för ungdomarnas alkoholvanor att 
föräldrarna markerar för sina barn att det inte är okej att dricka när man är 
tonåring. Föräldrarna uppmanas att diskutera detta med varandra och att 
göra överenskommelser inom föräldragruppen när det gäller regler och 
normer kring alkoholdrickande, liksom kring andra frågor som föräldrar 
tycker är angelägna, till exempel vilka tider som ska gälla för barnen eller 
hur man hanterar föräldrafria fester. 
Förklaringen till att programmet är verksamt när det gäller att förebygga 
inte bara tidig alkoholdebut och berusningsdrickande, utan även mobbning, 
snatterier och andra normbrott antas vara att föräldrarna, genom att ta del 
av programmet, stärks att bli tydligare i sitt föräldraskap. Det ger i sin tur 
effekter på barnens beteende. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 115 
MEDDELANDE 
 
Kommunfullmäktige 
§ 137  
Revidering av energiplan 
 
§ 138 
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun. 
 
Socialstyrelsen 
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga 
SOSFS 2006:12 (s) Allmänna råd 
 
Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn  
och unga 
SOSFS 2006:14 (S) Allmänna råd 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2006-10-04 702-5408-2006 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-09-29 844-06 
-”- 2006-10-03 972-06  
-”- 2006-10-17 709-06  
-”- -”- 819-06  
-”- -”- 554-06 
-”- 2006-10-18 552-06  
-”- 2006-10-25 861-06  
-”- -”- 943-06  
-”- -”- 1014-06 
-”- -”- 1017-06 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2006-10-03 2678-06 
-”- 2006-10-17 1727-06 
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§ 116 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap sk klubbrättighet. 
c) Dödsboanmälningar 
d) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
______________  
 
 
§ 117 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-11-06. 
______________ 
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§ 118 
Öppna frågor 
 
Göran Bohman informerade att socialnämnden samt några tjänstemän åker på 
internat till Öland den 1-2 februari 2007. 
 
 
Informationen togs till protokollet. 
______________ 
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§ 119 
Budgetuppföljning oktober 2006. 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-oktober uppvisar en negativ 
avvikelse med -5,3 MSEK (inkl ankomstregistrerade fakturor om 266 KSEK) jmf 
med budget för motsvarande period. Prognos för helåret 2006 visar på ett negativt 
utfall jmf med budget på -6,5 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningen för oktober månad 2006. 
______________ 
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§ 120 
Angående rapporteringsskyldighet av icke verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 
 
Riksdagen har beslutat om ändringar i socialtjänstlagen från och med  
2006-07-01, vilket innebär att kommunerna åläggs att rapportera icke verk-
ställda beslut enligt socialtjänstlagen till länsstyrelsen. Ansvarig nämnd skall 
dessutom rapportera icke verkställda beslut till kommunens revisorer och 
statistikuppgifter om icke verkställda beslut till fullmäktige. Motivet till 
ändringen i socialtjänstlagen är att stärka rättssäkerheten för personer som 
beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen. 
 
Enligt socialtjänstlagen kap 16 § 6f skall socialnämnden eller motsvarande 
nämnd rapportera till länsstyrelsen och till kommunens revisorer alla 
gynnande nämndbeslut enigt socialtjänstlagens som inte har verkställts inom 
tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut skall nämnden ange 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kort-
fattat uppge skälen för dröjsmålet. Nämnden skall också rapportera beslut 
vars verkställighet har avbrutits om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. 
 
Statistikuppgifter till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut skall 
lämnas av socialnämnden eller motsvarande nämnd enligt bestämmelserna i 
sol kap 16 § 6 h. 
 
Rapportering till länsstyrelse, revisorer och till kommunfullmäktige 
skall göras var tredje månad. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  i protokollet anteckna att socialnämnden vid utgången av tredje 
 kvartalet inte hade något gynnande beslut som ej verkställts inom 
 tre månader att rapportera till länsstyrelsen eller kommunens 
 revisorer enligt bestämmelserna i sol 16 kap § 6f, stycke 1 
 
att i protokollet anteckna att socialnämnden vid utgången av tredje 
 kvartalet inte hade något gynnande beslut som ej verkställts inom 
 tre månader från att verkställigheten avbrutits att rapportera till 
 länsstyrelsen eller kommunens revisorer enligt bestämmelserna i 
 sol 16 kap § 6f, stycke 2 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att vid utgången av varje kvartal 
 rapportera till socialnämnden, länsstyrelsen och kommunens 
 revisorer icke verkställda beslut enligt bestämmelserna i sol kap 
 16 § 6f, stycke 1 och stycke 2 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att rapportera till socialnämnd-
 en, länsstyrelsen och kommunens revisorer när verkställighet har 
 skett av ett beslut som anmälts som ej verkställt enligt be-
 stämmelserna i sol kap 16 § 6g  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att vid utgången av varje kvartal 
 anmäla till socialnämnden och till kommunfullmäktige icke verk-
 ställda beslut enligt bestämmelserna i sol kap 16 § 6 h. 
 
att  delegera socialnämndens rapporteringsskyldighet jml sol kap 16 
 §§ 6f – 6h till socialchefen med rätt att vidaredelegera till annan 
 tjänsteman 
______________ 
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§ 121 
Yttrande till länsstyrelsen angående remiss ”Barn och ungdomar i 
samhällsplaneringen” 
 
Lena Wik redovisade upprättat yttrande daterat 2006-11-16. 
 
Länsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2006 i uppdrag att systematiskt 
integrera barnperspektivet i de verksamheter som rör barn, med utgångs-
punkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (prop. 1997/98:182). 
Plan- och bostadsfunktionen ska arbeta för att nå målet på bostadspolitik- 
området. Länsstyrelsen har i oktober 2006 lagt fram rapporten ”Barn och 
ungdomar i samhällsplaneringen”. Kunskapsunderlag och inspirationskällor 
till rapporten är bl a följande böcker: Barnombudsmannen, Röster som 
räknas, Boverket, Unga är också medborgare och Movium, Lek äger rum. 
 
Förslag till yttrande 
 
Det är viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att påverka den miljö de 
lever i. Därför är det också viktigt att låta barnen och ungdomarna delta i 
samhällsplaneringen. 
 
Det kan givetvis vara förenat med svårigheter att inhämta barns synpunkter. 
Det är därför bra att länsstyrelsen tänker sig ett handläggarstöd, både för att 
kunna ge råd och utbildning. 
 
De råd och rekommendationer som lämnas i rapporten är konkreta och bra. 
 
I Karlskrona finns sedan några år Planforum, ett forum där samhällsbygg-
nadsförvaltningen på ett tidigt stadium kan diskutera kommande planer med 
de övriga kommunala förvaltningarna. Planforum bör också kunna vara ett 
viktigt forum för att diskutera när och på vilket sätt barn berörs av plan-
arbetet. 
 
Yrkande 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar att följande mening läggs till på sista stycket 
i förslag till yttrande Ungdomsråd och eller elevråd bör beredas möjlighet 
att medverka. 
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Ingrid Hermansson (c) yrkar att följande tillägg på sista raden sista stycket 
på 1:a sidan. En viktig plattform för att nå barnen och ungdomarna och 
skapa en dialog är skolan och förskolan. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) konstaterade att socialnämnden var 
överens om ovanstående yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom ovanstående yttrande med föreslagna tillägg. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 18 december, 2006 
 
§ 122 Redovisningsärende  sid 4 
§ 123 Utvärdering av ökande insatser för utsatta ungdomsgrupper sid 5 
§ 124 Redovisning av beslut med anledning av ansökan om till- 
 fälligt serveringstillstånd  sid 7 
§ 125-127 Meddelande/Delegation  sid 9 
§ 128 Öppna frågor  sid 10 
§ 129 Budgetuppföljning november 2006 sid 11 
§ 130 Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 
 2007-01-01—12-31  sid 12 
§ 131 Uppföljning av verksamheten vid grupphemmet XP sid 13 
§ 132 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende ”projekt för att öka 
 insatserna för utsatta ungdomsgrupper” sid 14 
§ 133 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende underlag för ut- 
 betalning av utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga in- 
 satser, behandlingsinsatser samt insatser för våldsutsatta kvinnor. 
 ”Trappan”.  sid 15 
§ 134 Tack  sid 16 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—15.35 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 vice ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Elin Håkansson (kd) 
  Camilla Persson (v) 
   
Tjänstgörande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
    
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) kom kl 14.00 § 128-134 
tjänstemän  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) 
  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) kom kl 14.00 § 128-134 
  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare  
  Peter Arkeklint, ekonom 
  Siamak Zolfeghari, alkoholhandläggare 
  Ann-Louise Bender, föreståndare 
  Jonas Lind, socialsekreterare 
  Åsa Jansson, socialsekreterare 
  Helen Schmidt, socialsekreterare 
  Hanna Gunnergård, socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Walla Carlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 122--134 
    §§ 128 –134 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2006  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 122 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 22 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 123 
Utvärdering av ökande insatser för utsatta ungdomsgrupper. 
 
Projektet 
Våren 2004 beslutade Socialnämnden, i enlighet med förslag från Socialförvalt-
ningens Familje- och ungdomssektion, om förstärkning av resurserna i form av två 
projekttjänster samt inrättande av en särskild lokal. 
I projektbeskrivningen framhölls att en ökad oro i kommunens ungdomsgrupper 
var märkbar under åren 2001-2003 och att situationen var särskilt svår i Mellan-
stadsområdet (Kungsmarken med närliggande bostadsområden). Insatser inom 
befintliga ekonomiska och organisatoriska ramar och i ett nära samarbete mellan 
förvaltningens Råd- och stöd – och Fältgrupper gjordes för att bemöta proble-
matiken. Insatserna bedömdes emellertid endast ge begränsade och kortsiktigt 
förbättrade resultat, och situationen förvärrades åter under 2003. Ett tecken på detta 
var att polisanmälningarna till Fältgruppen gällande ungdomar upp till 18 år ökade 
med mer än 50 procent i kommunen från 2001 till 2003.  Som särskilt oroande 
upplevdes det att den grövre brottsligheten ökade. I identifiering av bakomliggande 
orsaker kunde bl.a. bristande omsorg i familjerna samt avsaknad av meningsfulla 
fritidsaktiviteter urskiljas.  
 
Projektets mål och organisation  
Den uttalade målet för projektet är att ”vända den negativa utvecklingen i utsatta 
barn- och ungdomsgrupper” samt att ”utveckla och förankra områdesarbetet i 
utsatta barn och ungdomars miljöer”. En central del av projektets målsättning är 
idén om utökade och förbättrade samverkansformer mellan skola, fritidsverksam-
het, landsting m.fl. En uttalad tanke är också utvecklingen av socialt förändrings-
arbete, bl.a. genom kulturkompetens. 
I beslutsunderlaget uttalas som avsikt med projektet att koncentrera och fokusera 
insatserna på såväl förebyggande som långsiktigt förändringsinriktat socialt arbete 
i de mest utsatta kommundelarna. I beslutet ingår dels projektanställning av två 
socialsekretarere, den ena knuten till Fältgruppen och den andra till Råd- och 
stödgruppen samt inrättande av en särskild lokal (belägen i Kungsmarksområdet) 
att använda till besöksverksamhet, enskilda samtal och även gruppverksamhet. På 
så sätt skapades ett projekt, där de nytillsatta tjänsterna knöts till den i Kungs-
marksområdet befintliga fältsekreterartjänsten.   
Projektet startade sin verksamhet aug 2004  
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Summering och avslutande reflektioner  
 
Av utvärderingen har framkommit att 
 
• Tydliga positiva effekter i förhållande till det formulerade målet kan ses av 
 projektet, såväl utifrån statistiska data som upplevelser hos berörda, såväl 
 boende som samarbetspartners 
 
• Effekterna handlar inte bara om en stabilisering av den sociala situationen för 
 kommunens ungdomar, utan även i form av att förändrade arbetssätt utvecklats. 
 Det har skett en förstärkningen av insatser på det förebyggande och ”före-
 kommande” planet som resulterat i ett minskat behov av anmälningsförfarande 
 och myndighetsutövning. En upplevelse av att det skapats en beredskap i form 
 av etablering av nya arbetsformer, ”verktyg”, är märkbar i intervjuerna.  
 
• Förslag och önskemål har formulerats, dels genom intervjuundersökningen och 
 dels i samtalen med projektets personal. Tydligast framstår  
a. behov av samordning  
b. tydliggörande av tjänsterna inom verksamheten; uppdrag, omfattning etc  
c. långsiktighet i det integrationsskapande arbetet  
d. utveckling av de boendes påverkansmöjligheter 
        
Erfarenheterna av projektets effekter visar på möjligheterna i arbetssätt som kan 
verka både i akuta situationer och med ett längre perspektiv samtidigt, en 
kombination av delaktighet och framtidsutveckling.  
Vidare visar utvärderingen att insatser i en segregerad miljö, när insatserna sker i 
ett långsiktigt helhetsperspektiv, kan utgöra ett led i ett framgångsrikt integrations-
arbete på längre sikt. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 124 
Redovisning av beslut med anledning av ansökan om tillfälligt serverings-
tillstånd 
 
Svensk Nöjesutveckling AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 
kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid Telenor arena 2006 12 02. 
 
Socialnämndens ordförande har, med tanke på arrangemangets karaktär, beslutat 
att bifalla ansökan oaktat formulering i kommunens riktlinjer för alkoholservering 
om att servering av spritdrycker ej skall medges vid tillfälligt serveringstillstånd. 
 
Beslut av socialnämndens ordförande redovisas för socialnämnden. Ansökan om 
serveringstillstånd från Svensk Nöjesutveckling AB aktualiserar frågan om över-
syn av gällande riktlinjer för alkoholservering. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisning av beslut av socialnämndens ordförande 2006 11 23 att 
 bifalla ansökan från Svensk Nöjesutveckling AB om tillfälligt serveringstill-
 stånd till allmänheten 2006 12 02 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av gällande riktlinjer för 
 serveringstillstånd. 
______________ 
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§ 125 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsen 
§ 207 
Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla. 
 
Kommunfullmäktige 
§ 154  
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona Kommun 
 
Socialstyrelsen 
Barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna.  
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2006-11-01 704-5240-05 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-11-13 926-06 
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§ 126 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap sk klubbrättighet. 
b) Dödsboanmälningar 
c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
______________  
 
 
§ 127 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2006-11-20, 2006-12-04, 2006-12-13. 
______________ 
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§ 128 
Öppna frågor 
 
Eva Abramsson (m) ställde frågan angående hur vi agerat på tiggeriet som 
förekommer på stan. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur vi arbetar vidare med ECAD 
 
Sören Trolle svarade 
______________ 
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§ 129 
Budgetuppföljning november 2006. 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-november uppvisar en negativ 
avvikelse med -6,2 MSEK (inkl ankomstregistrerade fakturor om 500 KSEK) jmf 
med budget för motsvarande period. Prognos för helåret 2006 visar på ett negativt 
utfall jmf med budget på -6,5 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningen för november månad 2006. 
______________ 
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§ 130 
Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2007-01-01—12-31 
 
Lena Wik redovisade upprättad jämställdhetsplan. 
 
Förslag till ny jämställdhetsplan har tagits fram av socialchef Göran Bohman 
tillsammans med jämställdhetsombuden och fackliga representanter. 
 
Förslaget har behandlats och godkänts vid förvaltningens övergripande 
samverkansgrupp. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2007-01-01--12-31 
______________ 
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§ 131 
Uppföljning av verksamheten vid grupphemmet XP 
 
Grupphemmet XP för ensamkommande ungdomar med flyktingbakgrund 
startade sin verksamhet sommaren 2004.  
Socialchefen har givit Lena Wik samt Tore Svensson i uppdrag att göra en 
uppföljning av verksamheten vid grupphemmet XP. Uppföljningen har 
huvudsakligen gjorts i form av intervjuer med ungdomar som bott på grupp-
hemmet och som flyttat ut från grupphemmet då de fyllt 18 år. 
 
Tolv ungdomar har skrivits ut från gruppboendet. Av de tolv ungdomarna 
som lämnat gruppboendet har vi intervjuat nio stycken. Vi har avstått från 
intervjuer med tre ungdomar. En av dessa har, efter att han fyllde 18 år, 
flyttat till en ort i Mellansverige. En av ungdomarna avböjde att bli 
intervjuad. Vi har dessutom i samråd med föreståndaren vid XP avstått från 
intervju med en ungdom som lämnat gruppboendet av hänsyn till ungdomen. 
 
De intervjuade ungdomarna kommer från följande länder 
 
Somalia 4  
Afghanistan    3  
Myanmar (Burma)   1  
Burundi 1  
 
Av de intervjuade var sju pojkar och två flickor. Ungdomarna har igenom-
snitt varit 9, 4 månader på XP. Den ungdom av de intervjuade som bott 
längst tid på XP bodde där 17 månader. En ungdom bodde endast två 
månader på XP. Av de nio intervjuade kom sex ungdomar till XP i juni eller 
juli 2004, det vill säga när grupphemmet startade. Ungdomarna var 16 eller 
17 år gamla då de kom till grupphemmet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av uppföljningen av verksamheten vid 
 grupphemmet XP 
______________ 
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§ 132 
Slutrapport till Länsstyrelsen avseende ”projekt för att öka insatserna 
för utsatta ungdomsgrupper” 
 
Verksamheten har till största del bestått i att erbjuda olika sorters stöd till 
utsatta familjer och ungdomar, samt att utveckla socialförvaltningens 
metoder för detta, utifrån de specifika behov som finns i fr a Mellanstads-
området. Inom projektets ramar har man därför genomfört en stor rad 
studiebesök, fr a i storstadsområden, samt startat en del mindre projekt, bl a 
kring hedersvåldsproblematiken, och även anordnat utbildningstillfällen för 
socialförvaltningens och olika samarbetspartners personal. 
 
Målen för projektet har varit att vända den negativa utvecklingen i utsatta 
ungdomsgrupper, och att skapa bättre levnadsvillkor för ungdomar och 
familjer som bor i utsatt miljöer, bl a genom förstärkt samarbete med andra 
organisationer och myndigheter som är verksamma i området. Det har också 
varit projektets uppdrag att vidareutveckla socialförvaltningens arbetsmeto-
der, samt att vid behov, inrätta nya redskap för arbetet med utsatta ung-
domar. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna slutrapporten till länsstyrelsen, för redovisning och utbetal-
 ning av återstående projektmedel. 
______________ 
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§ 133 
Slutrapport till Länsstyrelsen avseende underlag för utbetalning av 
utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser, behandlings-
insatser samt insatser för våldsutsatta kvinnor. ”Trappan”. 
 
Helen Schmidt samt Hanna Gunnergård redovisade upprättad slutrapport 
 
I Karlskrona kommun fanns en verksamhet som enbart riktade sig till miss-
handlade kvinnor.  Mot bakgrund av den forskning som presenteras ville 
Socialförvaltningens Råd och Stödgrupp särskilt uppmärksamma de barn som 
lever i familjer där det förekommer våld. Vi såg ett stort behov av insatser för 
barnen men hade inte resurser eller kompetens att möta behovet. Detta resulterade 
i en ansökan till Länsstyrelsen om medel för att utveckla en verksamhet riktad till 
barn upp till 18 år som har upplevt någon form av fysisk och/eller psykisk våld 
inom familjen. Medel beviljades och i september 2004 startade Råd och Stöd-
gruppen projektet ”Trappan”.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna slutrapporten till länsstyrelsen, för redovisning och utbetal-
 ning av återstående projektmedel. 
______________ 
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§ 134 
Tack 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete under den  
gångna mandatperioden och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
Ett särskilt tack och gåva lämnades till avgående politiker i socialnämnden. 
 
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 8 januari, 2007 
 
§ 1 Information  sid 3 
§ 2 Information angående offentlighet och sekretess sid 4 
§ 3 Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till socialnämndens allmänna 
 utskott  sid 5 
§ 4 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. sid 6 
§ 5 Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för  
 perioden 2007-2010  sid 7 
§ 6 Information angående internat på Öland 1-2 februari 2007 sid 8 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—13.40 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Björklund (sd) 
   
Tjänstgörande  ersättare  
Övriga närvarande ersättare Anna Månsson (m) 
  Ulf Sennerlin (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Linda Ekström (s) 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Jan-Anders Lindfors 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Jan-Anders Lindfors  Paragraf: 1–6 
     
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Ordförande Ingrid Hermansson hälsade gamla och nya ledamöter och ersättare 
välkomna till socialnämndens första sammankomst under denna mandatperioden. 
 
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomfördes. 
______________ 
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§ 2 
Information angående offentlighet och sekretess 
 
Göran Bohman informerade socialnämndens ledamöter och ersättare om 
offentlighet och sekretess. 
 
Nya ledamöter och ersättare skriver därefter under sekretessförsäkran. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till socialnämndens allmänna utskott. 
 
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnades. 
 
Ordinarie ledamöter   Ersättare 
Ingrid Hermansson (c) ordförande  Sture Nilsson (c) 
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande Eva Abramsson (m) 
Birgitta Ståhl (m)    Walla Carlsson (s) 
Andréas Reinholdson (fp) 
Eva Strömqvist (s) 
 
Socialnämndens beslut 

 
att anta ovanstående förslag till ledamöter och ersättare till socialnämndens 
 allmänna utskott. 
______________ 
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§ 4 
Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare (LVM) besluta om omedel-
bara omhändertagande. 
 
Socialnämnden har att jämte socialnämndens ordförande förordna 2 ledamöter ur 
socialnämnden att jämlikt § 6 med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) och § 13 lag om vård av missbrukare, i vissa fall (LVM) fatta beslut om 
omhändertagande där allmänna utskottets beslut om omhändertagande inte kan 
avvaktas. 
 
Följande förslag till ledamöter: 
Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande 
Walla Carlsson (s) 
 
Socialnämndes beslut 
 
att  förutom socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson (c), ge vice ord-
 förande Jan-Anders Lindfors (s) samt ledamoten Walla Carlsson (s) rätt att 
 fatta beslut jml § 6 LVU och § 13 LVM i ärenden där allmänna utskottets 
 sammanträde inte kan avvaktas. 
______________ 
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§ 5 
Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för perioden  
2007-2010. 
 
 
Följande förslag till ledamöter: 
Eva Abramsson (m), ledamot 
Kaj Jansson (s), ersättare 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förslag till ledamöter och ersättare till kommunala 
 handikapprådet för perioden 2007-2010. 
______________ 
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§ 6 
Information 
 
Göran Bohman informerade socialnämnden om internatet på Öland den 1-2 
februari 2007. Där kommer utbildning/information ges bl.a om  
• Socialtjänstlagen 
• Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• Lag om vård av missbrukare 
• Sekretesslagen 
• Personuppgiftslagen 
• Socialförvaltningens verksamhet 
 
Buss kommer att avgå utanför Kommunhuset, Ruthensparre kl 08.00 den 1/2-07. 

 
Anmälan om förhinder lämnas senast till Katarina Lindell den 29 januari 2007. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 29 januari, 2007 
 
§ 7 Redovisningsärende  sid 3 
§ 8-10 Meddelande/Delegering  sid 4 
§ 11 Öppna frågor  sid 6 
§ 12 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Matkult 
 kök och café, Stationsväg 20, 371 51 Karlskrona sid 7
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.15—15.00 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m) 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Per Björklund (sd) 
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Jörgen Anehäll (s) 
Övriga närvarande ersättare Ulf Sennerlin (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Ingrid Trossö (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Siamak Zolfeghari, alkoholhandläggare 
  Ylva Prahl, socialsekreterare 
  Mimmi Odin, socialsekreterare 
  Marit Ramberg Toropainen, socialsekreterare 
  Roy Rexeke 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Abramsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Eva Abramsson  Paragraf: 7–12 
    §§ 11-12 offentliga 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 7 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 1 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 8 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 2 
 
Kommunstyrelsen 
§ 241 
Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås 
  
Kommunfullmäktige 
§ 168  
Kommunala val sam Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till 
Sveriges kommuner och landstigs kongress. 
 
§ 171 
Regler för ersättare 
 
§ 176 
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007. 
 
§ 177 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 
september 2006. 
 
 
Socialstyrelsen 
Riksnorm för försörjningsstöd 2007 – ändring i socialtjänstförordningen 
(2001:937) 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 2006-11-27 851-08140-06 
-”- 2006-12-21 704-8710-2006 



	 	 29 januari 2007 5	

  

 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2006-11-23 901-06 
-”- 2006-11-27 436-06 
-”- -”- 553-06 
-”- -”- 649-06 
-”- -”- 654-06 
-”- -”- 776-06 
-”- -”- 777-06 
-”- -”- 1049-06 
-”- 2006-12-06 1048-06 E 
-”- -”- 1098-06 E 
-”- 2006-12-07 1035-06 
-”- 2006-12-11 1205-06 
-”- -”- 1213-06 
-”- 2006-12-20 1209-06 
-”- 2006-12-27  1212-06 
Beslut 2006-11-29 1212-06 E 
-”- 2006-12-19 1298-06 E 
-”- 2006-12-28 1331-06 E 
 
 
§ 9 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
______________  
 
 
§ 10 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-01-15, 2007-01-19. 
______________ 
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§ 11 
Öppna frågor 
 
Jan-Anders Lindfors (s) ställde frågan angående beroendeenhet i länet samt  
dubbel diagnos boende i kommunen. 
 
Sören Trolle svarade 
_________ 
 
 
Ulf Sennerlin (m) ställde frågan hur samarbetet fungerar mellan landstinget och 
kommunen. 
 
Christine Held svarade 
_________  
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§ 12 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Matkult kök och cafe, 
Stationsväg 20, 371 51 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Matkult i Karlskrona AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
året runt förutom onsdagar, fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen samt 
alla aftnar förutom julafton. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget i Amiralens köpcentrum. De har tidigare använts som 
restaurang (Mac Donalds) och nu är direkt anpassade till sådan verksamhet. 
 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Restaurangen skall vända sig till kunderna i köpcentrum samt  andra besökare och 
locka dessa med enkla goda rätter plus barnpizzor, Kakor och olika sorter kaffe.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökande är väl känd och driver sedan lång tid restaurang med stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten utan anmärkningar. 
Företrädarna för bolaget har styrkt sin branschvana och kunskaper i 
alkohollagstiftningen.  
 
BEDÖMNING 
 
Bolaget och dess företrädare har inga anmärkningar från myndigheter och visar 
tillräcklig branschkunskap för att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 85 personer får vistas 
samtidigt i lokalen 
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Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav och kommunens egna riktlinjer för alkoholservering är 
uppfyllda 
 
 
Socialnämndens beslut     
            
att  bifalla ansökan från Mat Kult i Karlskrona AB om serveringstillstånd till  
 allmänheten med servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten   
 alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00  
   vid Amiralens köpcentrum, Stationsvägen 20, 371 51 Karlskrona. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 26 februari, 2007 
 
§ 13 Redovisningsärende  sid 3 
§ 14-16 Meddelande/Delegering  sid 4 
§ 17 Öppna frågor  sid 6 
§ 18 Bokslut 2006  sid 7 
§ 19 Internbudget  sid 8 
§ 20 Uppföljning av verksamhetsplan för 2006 sid 9 
§ 21 Verksamhetsplan för 2007  sid 10 
§ 22 Serveringstillstånd  sid 11 
§ 23 Fortsatt medlemskap i European cities agaist drugs (ECAD) sid 12
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—17.20 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), gick 16.20 § 13-20 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s), kom 13.30 § 14-20 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Björklund (sd) 
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Ingrid Trossmark (s) § 13, 21-23 
  Dan Nielsen, (fp) § 21-23 
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c) 
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Matilda Andersson, socialsekreterare § 13 
  Hans Olsson, socialsekreterare § 13 
  Solveig Persson, socialsekreterare § 13 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare § 13 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare  
  Peter Arkeklint, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Andreas Reinholdson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Andreas Reinholdson  Paragraf: 13–23 
    §§ 17-23 offentliga 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 13 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 3 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 14 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga: 4 
 
Kommunstyrelsen 
§ 6 
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av kommun- 
styrelsen 
 
§ 12 
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun 
 
§ 33 
Svar på motion om stöd till Brottsofferjouren i Blekinge 
  
Kommunfullmäktige 
§ 191  
Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern. 
 
§ 194 
Kommunala val 
 
§ 197 
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006 
 
§ 201 
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Tilläggsbeslut 070108 851-6990-05 
 
 
Socialstyrelsen 
Lika olika socialtjänst – Kommunala skillnader i prioritering, kostnader och 
verksamhet. 
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Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-01-04 942-06 
-”- 2007-01-09 1174-06 E 
-”- 2007-01-12 1175-06 E 
-”- 2007-01-17 1177-06 E 
-”- 2007-01-18 1298-06 
-”- 2007-01-23 1086-06 
Beslut 2007-01-16 30-07 E 

 
 

 
 
§ 15 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
c) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
d) Attestlista  
e) Yttrande gällande detaljplan Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, Karlskrona 
 kommun, Blekinge län 
______________  
 
 
§ 16 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-01-29, 2007-02-05, 2007-02-15 
______________ 
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§ 17 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 18 
Bokslut 2006 
 
Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2006 
uppvisar ett negativt resultat om totalt – 6 076 tkr. Av resultatet svarar 
Individ- och familjeomsorgen för ett positivt utfall med 1080 tkr och 
Ekonomiskt bistånd med ett negativt utfall med -7 156 tkr.  

 
Socialnämndens beslut 

att godkänna årsbokslutet för 2006 samt 
att begära hos kommunstyrelsen att få årets underskott täckt i bokslutet. 

______________ 
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§ 19 
Internbudget 2007 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på 
123,9 Mkr, varav 88,5 Mkr avser Individ- och Familjeomsorg och 35,4 
Mkr avser Ekonomiskt bistånd. Beloppen är uttryckta i den lönenivå som 
gällde 1 maj 2006 och den prisnivå som gällde och prisnivå som gällde i 
juni 2006. 

Budgetramen för Individ- och Familjeomsorgen är oförändrad jämfört 
med föregående år. För Ekonomiskt bistånd är budgeten förstärkt med 4 
Mkr jämfört med föregående år. Förstärkningen är en budget anpassning 
avsedd att ge en mer rimlig finansiering för det ekonomiska biståndet. 

I underlaget finns tre reserver inrättade en varav två uppgår till 1 % av 
nettobudgeten för programmet individ och familjeomsorg och en reserv 
uppgår till 0,5 % av nettobudgeten för programmet Ekonomiskt bistånd. 
Totalt uppgår reserverna till 1,9 Mkr 

Tilldelad budgetram har justerats med kompensationer för 2006 års löne-
ökningar samt prisökningar för 2007 på upphandlade tjänster, arvoden 
material och övriga omkostnader samt kompensation för inrättande av 
Ungdomstjänst och Kvalificerade kontaktpersoner på totalt 1,7 Mkr. 
Priskompensation för lokalhyror och 2007 års löneökningar kommer att 
tillföras senare. Budgetramen för Individ- och Familjeomsorg uppgår 
efter priskompensation till 89,6 Mkr och för Ekonomiskt bistånd till 35,5 
Mkr. 

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2007 
 
att  ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2007. 
______________ 
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§ 20 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2006 
 
Socialnämnden antog i december 2005 en verksamhetsplan för 2006. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som 
angavs i planen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna uppföljningen 
______________ 
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§ 21 
Verksamhetsplan för 2007 
 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan. I planerna 
redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året. 
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genom-
föras utan att de upptas i planen. 
 
I upprättad skrivelse daterad den 12 januari 2007 lämnas förslag till upp-
gifter som kommer att ledas från kansliet och beröra hela eller delar av 
förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till uppgifter som kommer att 
genomföras inom respektive sektion. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar följande under 
 
Övergripande  
1. punkt 5: Kvalitetundersöka Karlskrona behandlingshem samt öppen 

vårdsgruppen  på alkohol- och drogsektionen under året,  samt 
2. lägga till följande punkt: Stödja personer som utsatts för brott. 
Alkohol- och drogsektionen 
3. punkt 4: Verksamhetsöversyn 2006/2007. ADS kommer att fortsätta 

verksamhetsöversyn under 2007 med syfte att se över organisation 
och verksamhetsinnehåll i förhållande till de krav som ställs på 
verksamheten. Flyttat så att detta blir punkt 1 under alkohol- och 
drogsektionen. 

Ekonomisektionen 
4. punkt 8: Konsumentvägledningen ska bredda verksamheten och 

utveckla tillgänglighet och samverkansformer. Utgår. 
 
Andreas Reinholdson (fp) yrkar följande ändring under 
 
Övergripande 
1. punkt 10: Aktivt medverka till och utveckla metoder för att öka 

tryggheten i Karlskrona kommun med speciella insatser riktade mot 
centrum. 
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Jan-Anders Lindfors (s) yrkar följande tillägg i brödtexten. 
 
• genomförandet av verksamheten förutsätter att andra förvaltningars 

och myndigheters beslut inte på ett negativt sätt får genomslag i 
förvaltningens verksamhet. 

• speciellt bör konsekvenserna av sänkt ersättningsnivå i A-kassa och 
förändringar i socialförsäkringarna uppmärksammas. 

 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls (m) yrkande 1, 2 
gällande det övergripande. Även bifall till yrkande 3 Alkohol- och 
drogsektionen samt bifall till Andreas Reinholdson (fp) yrkande 1 om 
ändring i punkt 10 i det övergripande.  
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors (s) tilläggsyrkande 
i brödtexten. 
 
Per Björklund (sd) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande nr 4 angående 
ekonomisektionen punkt 8 att den skall utgå. 
 
Ola Bergqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag angående 
ekonomisektionen punkt 8. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls (m) 
yrkande 1 och 2 angående det övergripande samt yrkande 3 gällande 
alkohol och drogsektionen. 
 
Ordförande fann att socialnämnden även var överens om Andreas 
Reinholdsons ändringsyrkande i det övergripande punkt 10. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls yrkande 4 att punkt 8 
under ekonomisektionen skall utgå mot förvaltningens förslag och fann 
Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röster ja. Den som stöder Birgitta 
Ståhls yrkande röstar nej”. Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-
röster. 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ali Abu-Iseifan (s), Walla Carlsson 
(s), Ola Bergqvist (s), Ingrid Trossmark (s). 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), Andreas 
Reinholdson (fp), Per Björklund (sd), Anna Månsson (m), Dan Nielsen 
(fp). 
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Socialnämndens beslutade således 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2007 med föreslagna justeringar. 
______________ 
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§ 22 
Serveringstillstånd 
 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
__________ 
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Kopia till: 
6/3 
KS 
Ingrid Augustinsson Swennergren 
CR 

 
 
 
§ 23 
Fortsatt medlemskap i European cities agaist drugs (ECAD)  
 
Kommunledningsförvaltningen har hemställt om yttrande från socialförvaltningen 
över huruvida Karlskrona kommun skall fortsätta att vara medlem i ECAD. 
 
ECAD är Europas ledande organisation som arbetar utifrån FN:s narkotika-
konventioner för ett drogfritt Europa. Ecad representerar miljoner medborgare i 
Europa. 
ECAD bildades den 28 april 1994 vid en konferens i Stockholm där 21 städer från 
17 länder undertecknade en resolution att delta i det fortsatta arbetet för en restrik-
tiv narkotikapolitik. ECAD har i dag 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I 
Sverige har 37 kommuner undertecknat Stockholmsresolutionen och därmed 
blivit medlemmar i ECAD.  
 
Karlskrona har varit medlem i ECAD sedan 1995 och på ett mycket aktivt sätt 
medverkat och bidragit till att stödja ECAD i sitt arbete mot legaliseringen av 
narkotika. Bl.a. ordnade Karlskrona 1997 en konferens för städer runt Baltikum. 
(”Cities Against Drugs in the Baltic Area”). I konferensen deltog 123 personer 
från mer än 30 städer och 8 länder. Konferensen får ses som en vändning och 
öppning för ECAD när det gäller det fortsatta arbetet runt Baltikum. Karlskrona 
har även varit aktiva i ECAD Sverige genom en styrelseplats av f.d. socialchefen 
Ingrid Augustinsson Swennergren. 
 
Vi har med vårt strategiska läge tidigt öppnat upp för samarbete med våra grann-
länder genom olika projekt, konferenser etc. inom missbruksområdet. Vi tror att 
dessa möten bl.a. bidragit till att flera länder runt Östersjön skrivit under resolu-
tionen och blivit medlemmar i ECAD.    
 
Socialnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta vara medlem i ECAD och deltaga i det 
 fortsatta arbetet för en restriktiv narkotikapolitik. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 26 mars, 2007 
 
§ 24 Ifrågasatt åtgärd enligt 7 kap 19 § Alkohollagen 1994:1738 sid 4 
§ 25 Redovisningsärende  sid 6 
§ 26 Rapport angående nykter trafik Blekinge sid 7 
§ 27 Redovisning av sjukfrånvaro sid 8 
§ 28 Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojekt  sid 9 
§ 29-31 Meddelande/Delegering  sid 10 
§ 32 Öppna frågor   sid 12 
§ 33 Budgetuppföljning februari 2007  sid 13 
§ 34 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton, bankgiro 
 och plusgirokonton   sid 14 
§ 35 Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2006  sid 15 
§ 36 Utvärdering av JobbIntro   sid 16 
§ 37 Kompletterande riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun  sid 17 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.35 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Thomas Nilsson (m) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s), kom kl 13.05 § 25-37 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Björklund (sd) 
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Linda Ekström  (s) § 24 gick kl 15.15 
Övriga närvarande ersättare Jörgen Anehäll (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Gerd Björnbäck, socialsekreterare 
  Pernilla Collin, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare  
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare  
  Marie Netterström, föreståndare 
  Peter Arkeklint, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Strömqvist 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Eva Strömqvist  Paragraf: 24–37 
    §§ 32-37 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 24 
Ifrågasatt åtgärd enligt 7 kap 19 § Alkohollagen 1994:1738 – Hassan Trading 
co kommanditbolag, organisationsnummer 969659-8995. 
 
Hassan, Azad Garib hade begärt företräde till socialnämnden. Han kom 
tillsammans med sitt ombud Karl-Olof Nilsson, BDO Revision. 
De berättade om situationen. 
 
Hassan Trading Co Kommanditbolag har meddelats tillstånd att servera 
starköl vin spritdrycker vid Restaurang Toscana, Karlskrona. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda huru-
vida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohol-
lagen (1994:1738) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, var-
ning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
Ärende 
Den 28 mars 2000 meddelade socialförvaltningen i Karlskrona, Hassan 
Trading Co Kommanditbolag, organisationsnummer 969659-8995 till-
stånd till servering av starköl, vin och sprit i Restaurang Toscana. 
Företrädare för bolaget är 620201-2255 Hassan, Azad Garib och 720105-
9321 Visanju, Farhana.  
Till socialförvaltningen har inkommit revisionspromemoria från Skatte-
verket, Skattekontoret i Kalmar, avseende skönsbeskattning och påförande 
av skattetillägg. 
 
Av revisionspromemoria framgår att 
• bolagets bokföring hade omfattande brister 
• bolaget medvetet och systematiskt undanhållit intäkter från beskatt-
 ning 
• kunderna inte erbjudits kvitto i samband med betalning 
 
Skatteverket har, efter en genomgång av bolagets bokföring, höjt bolagets 
inkomst av näringsverksamheten med 400.000 kronor samt påfört ett 
skattetillägg. 
 
Yttrande från bolagets företrädare inkom 2006-11-03. Bolagets inställning 
är att de bestrider att några intäkter har undanhållits från mervärdesbe-
skattning. Bolaget medger i och för sig att redovisningssystemet inte till 
alla delar har stått i formell överensstämmelse med bestämmelserna i 
alkohollagen och att bristerna numera är åtgärdade.  
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Vid kontrollbesök 2006-08-31 av alkoholhandläggare och skatteverkets 
handläggare framkom anmärkningar på kassahanteringen, vilket påtalades 
för bolaget.  
 
 
Förslag till beslut 
att  jml 7 kap 19 § Alkohollagen, punkt 3 och 4 återkalla Hassan Trading 
 co kommanditbolag, 969659-8995 tillstånd att servera starköl, vin 
 och spritdrycker vid Restaurang Toscana, Stortorget 4 Karlskrona 
 
att  detta beslut gäller omedelbart  
 
att  förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
 

Motivering till beslutet 
Med hänsyn till bolagets allvarliga brister i kassahantering och redovisning 
och att bokföringen inte uppfyller alkohollagens krav enligt 8 kap 5 § och 
8 kap 5 a § och att tillståndshavaren därmed brustit i fråga om att upprätt-
hålla alkohollagens bestämmelser enl 7 kap 7 § alkohollagen och att till-
ståndshavaren därmed inte längre kan anses uppfylla de högt ställda krav 
på personlig lämplighet som krävs för serveringstillstånd föreligger grund 
för återkallelse av tillståndet enligt 7 kap 19 §. 
 
Socialnämndens allmänna utskottet har den 13 oktober 2003 tilldelat en 
varning till företaget.  
 
Socialförvaltningen finner vid en bedömning att de förklaringar som 
bolaget lämnat inte föranleder annan bedömning än att grund för 
återkallelse av tillståndet föreligger enligt 7 kap 19 § punkt 3 och 4 
Alkohollagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  jml 7 kap 19 § Alkohollagen, punkt 3 och 4 återkalla Hassan Trading 
 co kommanditbolag, 969659-8995 tillstånd att servera starköl, vin 
 och spritdrycker vid Restaurang Toscana, Stortorget 4 Karlskrona 
 
att  detta beslut gäller omedelbart  
 
att  förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 25 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 5 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 26 
Rapport angående nykter trafik Blekinge 
 
Samtliga kommuner deltar sedan januari 2006 i Nykter trafik Blekinge. Arbetet 
startade den 1 september i enlighet med överenskommen arbetsgång och rutiner.  
 
Syften 
Minska antalet påverkade förare genom minskat antal återfall bland rattfyllerister. 
Öka möjligheten för de som omhändertas för rattfylleri att ta itu med sina problem. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 27 
Redovisning av sjukfrånvaro 
 
Eva-Britt Norrman redovisade sjukfrånvaron. 
Totalt sett så sjunker sjukfrånvaron i samtliga ålderskategorier. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 28 
Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojektet för 
socialförvaltningens personal. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningens personal har återkommande erbjudits hälsoprofilbedömningar 
genom kommunhälsans försorg. Men från år 2006 har inte kommunhälsan kunnat 
erbjuda förvaltningens personal detta. Hälsoprofilsbedömningen är en uppskattad 
förebyggande personalvårdande insats som efterfrågas och önskemål har fram-
kommit att även i fortsättningen regelbundet få genomföra den. 
 
Med anledning av detta beslutade socialnämnden, att inom ramen för den egna 
verksamheten, ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett personalvårdande 
friskvårdsprojekt under 2006. Huvudinslaget i projektet har varit hälsoprofilsbe-
dömning, men i mån av tid och behov har även NADA-akupunktur och energi-
massage givits under ett begränsat antal gånger till förvaltningens personal. 
 
En utvärdering av projektet har genomförts i början på januari 2007. Den visar att 
ca 96 %, av dem som genomgått hälsoprofilsbedömningen, upplevde besöket som 
bra/mycket bra och ca 70 % upplevde att förslagen på råd och åtgärder var 
värdefulla för dem. Även fackliga företrädare menar att projektet upplevs som 
mycket positivt bland medlemmarna och förbättrar arbetsmiljön. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar återremiss av ärendet till socialnämndens sammanträde i 
april. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrande. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde i april månad. 
______________ 
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§ 29 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsen 
§ 43 
Förslag till hantering av anställningsstopp 
 
Kommunfullmäktige 
§ 25  
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen 
Nya föreskrifter för sprututbytesverksamhet 
 
Regeringskansliet 
Regeringens proposition 2007/07:38. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Efterlevnaden av alkohollagen – en kartläggning över servering till underåriga 
samt överservering på Blekinges krogar. Rapport, år och nr: 2006:21 
 
Uppföljning av stadsbidrag beviljade 2001-2005. Rapport, år och nr: 2006:22 
 
Statsbidrag beviljade under 2006 på Länsstyrelsen i Blekinge län. Rapport, år och 
nr: 2006:23. 
 
Beslut 2007-02-06 851-00623-07 
Rapport/Beslut 2007-02-28 701-8932-06 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-01-29 30-07 
-”- -”- 1238-06 E 
-”- 2007-01-30 1185-06 E 
-”- 2007-02-09 1176-06 E 
-”- -”- 1308-06 E 
Beslut 2007-01-30 76-07 E 
-”- 2007-02-05 1331-06 E 
-”- 2007-02-09 80-07 E 
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§ 30 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för servering av 
 alkoholdrycker. 
______________  
 
 
§ 31 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-03-12. 
______________ 
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§ 32 
Öppna frågor 
 
Jörgen Anehäll (s) ställde frågan angående fältgruppens ansvarsområde i 
Rödeby/Fridlevstad. Ungdomgäng i Fridlevstad som stökar runt. 
Christine Held svarade 
______________ 
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§ 33 
Budgetuppföljning februari 2007 
 
Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för  
perioden januari-februari 2007 uppvisar en negativ avvikelse med 
 – 0,5 MSEK jmf med budget för motsvarande period. Prognos för 
helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på -1,0 MSEK.  
 
Socialnämndens beslut 

att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________  
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§ 34 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton, bankgiro och 
plusgirokonton. 
 
Med anledning av att kommunens byte av bank behöver förvaltningens 
teckningsrätt revideras. 
 
Från och med 2007-03-01 föreslås att, 
 
Göran Bohman, (socialchef) 
Tore Svensson, (ersättare socialchef) 
Peter Arkeklint (vikarierande ekonom) 
Gunilla Pettersson (ekonomiassistent) 
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens bankkonto, bankgiro 
och plusgirokonton. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ovanstående personer får teckningsrätt till socialförvaltningens 
 bankkonto, bankgiro och plusgirokonton. 
______________ 
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§ 35 
Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2006 
 
Under 2006 har det inkommit 17 synpunkter eller klagomål till socialförvalt-
ningen. Det är en minskning med tre jämfört med 2005.  
10 synpunkter/klagomål rör familj- och ungdomssektionens verksamhet, 4 
ekonomisektionen, 1 alkohol- och drogsektionen, 1 kansliet och 1 
Karlskrona kommun. Synpunkterna/klagomålen lämnas i huvudsak via 
folder eller e-post. 
Positiv respons på ekonomisektionen har lämnats av en familj, som menar 
att de fått mycket bra hjälp och nu klarar sig själva. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
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§ 36 
Utvärdering av JobbIntro 
 
Tore Svensson redovisade upprättad utvärdering daterad 2007-03-05. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens ordförande uppdrog våren 2005 åt socialchefen att 
lämna förslag om offensiva åtgärder för ungdomar i Karlskrona med behov 
av ekonomiskt bistånd. Bakgrunden till uppdraget var att Karlskrona under 
lång tid haft en förhållandevis stor andel ungdomar bland hushåll som upp-
bär ekonomiskt bistånd och en hög arbetslöshet bland ungdomar. 
 
Uppdraget från kommunstyrelsens ordförande resulterade i ett förslag från 
socialförvaltningen om offensiva åtgärder för ungdomar utan egen för-
sörjning. Socialnämnden beslutade vid sammanträde i juni 2005 att god-
känna socialförvaltningens förslag om offensiva åtgärder. Förslaget god-
kändes sedan av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september 
2005.  
 
JobbIntro startade i oktober 2005 efter att socialnämnden beslutat om en 
offensiv satsning för ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd och efter att 
satsningen godkänts av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
En målsättning med JobbIntro var att ingen ungdom med ekonomiskt bi-
stånd passivt skall uppbära bidrag. En ungdom som har ekonomiskt bistånd 
skall delta i aktivitet som syftar till att ungdomen skall bli självförsörjande. 
Arbetsmarknadsenheten fick genom Vägvisaren ansvar för insatser till ung-
domar som har förutsättningar att delta i ordinarie insatser för arbetslösa 
ungdomar. Socialförvaltningen fick ansvar för insatser för övriga ung-
domar. 
 
Utvecklingen beträffande ekonomiskt bistånd för ungdomar har varit 
mycket positiv det senaste året. Kostnaderna och antal hushåll med behov 
av kommunal utvecklingsersättning har minskat påtagligt. Under det 
senaste året har också andelen arbetslösa ungdomar i kommunen reducerats. 
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Socialnämnden har genom beslutet om en offensiv satsning i arbetet med 
ungdomar med försörjningsproblem angett en tydlig målsättning: Ingen 
ungdom skall passivt uppbära socialbidrag. Alla ungdomar med behov av 
ekonomiskt bistånd skall ha en plan som siktar på att den unge skall bli 
självförsörjande. En genomgång av arbetet vid JobbIntro visar att målsätt-
ningen uppfylls. JobbIntro kännetecknas av en positiv uppfattning om ung-
domars resurser och möjligheter.  JobbIntro bedriver ett mycket aktivt 
arbete för att hjälpa ungdomar med svårigheter på arbetsmarknaden att 
skapa tilltro till de egna resurserna. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna utvärderingen av JobbIntro 
______________ 
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§ 37 
Kompletterande riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona Kommun. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättat förslag till kompletterande 
riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd, daterat 
den 6 mars 2007. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till kompletterande riktlinjer och anvisningar för 
 handläggning av ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningen i 
 Karlskrona kommun. 

att fortsättningsvis beräkna ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd på 
 samma sätt för alla hushåll men att ekonomiskt bistånd/försörjnings-
 stöd till hushåll<25 år kallas för KUE (kommunal utvecklingsersätt-
 ning). 

______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 april, 2007 
 
§ 38 Beslutsärende  sid 4 
§ 39 Redovisningsärende  sid 5 
§ 40 Information angående arbetet på Nättraby skolan sid 6 
§ 41 Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojekt  sid 7 
§ 42-44 Meddelande/Delegering  sid 9 
§ 45 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Waynes Cofee sid 10 
§ 46 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker ombord på Södern II sid 12 
§ 47 Öppna frågor   sid 14 
§ 48 Budgetuppföljning mars 2007  sid 15 
§ 49 Lokaler Råd och Stödgruppen/Roslunden  sid 16 
§ 50 Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer  sid 20 
§ 51 Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstill- 
 stånd    sid 22 
§ 52 Remiss betänkande SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete sid 24 
§ 53 Angående beslut om delegeringsordning sid 25 
§ 54 Ansökan om förnyade utvecklingsmedel till projekt för att ut- 
 veckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som miss- 
 brukar droger (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i risk- 
 zonen för detta  sid 26 
§ 55 Feriearbete Karlskrona kommun 2007 sid  29 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—17.50 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) gick kl 17.25 §§ 38-52 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Andréas Reinholdson (fp) kom kl 13.35 §§ 42-55 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Dan Nielsen (fp) §§ 38-41 
  Linda Ekström (s) § 53-55 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Per Henriksson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Ulf Sennerlin (m) gick kl 17.15 
  Sture Nilsson (c)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare 
  Maria Haag, socialsekreterare 
  Susanne Håkansson, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Peter Arkeklint, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Ali Abu-Iseifan 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Ali Abu-Iseifan  Paragraf: 38–55 
    §§ 38-55 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 38 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  6 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 39 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 7 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 40 
Information angående arbetet på Nättraby skolan 
 
Anneli berättade om sitt arbete som kurator på Nättrabyskolan. Hon är där 
två dagar i veckan. Jobbar mycket tillsammans med skolsköterskan. Med- 
verkar även vid elevrådskonferenser. 
 
Anneli informerade även om fältgruppens arbete inför Valborg.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 41 
Förslag till förlängning av personalvårdande friskvårdsprojektet för 
Socialförvaltningens personal. 
 
Ärendet återremitterades vid socialnämndens sammanträde i mars. Ärendet 
kompletterat med information om Kommunhälsans möjligheter att i nuläget 
kunna erbjuda hälsoprofilsbedömningar och kostnader från såväl Kommun-
hälsan som andra aktörer på marknaden. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningens personal har återkommande erbjudits hälsoprofilbedöm-
ningar genom kommunhälsans försorg. Men från år 2006 har inte kommun- 
hälsan kunnat erbjuda förvaltningens personal detta. Hälsoprofilsbedömningen är 
en uppskattad förebyggande personalvårdande insats som efterfrågas och önske- 
mål har framkommit att även i fortsättningen regelbundet få genomföra den. 
 
Med anledning av detta beslutade socialnämnden, att inom ramen för den egna 
verksamheten, ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ett personal-
vårdande friskvårdsprojekt under 2006. Huvudinslaget i projektet har varit 
hälsoprofilsbedömning, men i mån av tid och behov har även NADA-akupunktur 
och energimassage givits under ett begränsat antal gånger till förvaltningens 
personal. 
 
En utvärdering av projektet har genomförts i början på januari 2007. Den visar  
att ca 96 %, av dem som genomgått hälsoprofilsbedömningen, upplevde be- 
söket som bra/mycket bra och ca 70 % upplevde att förslagen på råd och åt- 
gärder var värdefulla för dem. Även fackliga företrädare menar att projektet 
upplevs som mycket positivt bland medlemmarna och förbättrar arbetsmiljön. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att projektet för socialförvaltningens förebyggande friskvårdsinsatser för- 
 längs tom  2009-03-31 
 
att projektet bedrivs som tidigare 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar att projektet förlängs tom 2007-12-31 med uppföljning om 
eventuell förlängning. 
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Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta Ståhls 
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Birgitta Ståhls 
yrkande röster nej”. 
Vid votering avgavs 6 ja-röster och 5 nej-röster. 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ali Abu-Iseifan (s), Walla Carlsson (s),  
Ola Bergqvist (s), Jörgen Anehäll (s) samt Per Henriksson (sd) 
 
Nej röstade: Birgitta Ståhl (m), Eva Abramsson (m), Anna Månsson (m), Dan 
Nielsen (fp) samt Ingrid Hermansson (c). 
 
Socialnämnden beslutade således  
 
att projektet för socialförvaltningens förebyggande friskvårdsinsatser för- 
 längs tom 2009-03-31 
 
att projektet bedrivs som tidigare 
______________ 
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§ 42 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsen 
§ 57 
Ansökan om investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek 
 
§ 58 
Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet 
 
Barnombudsmannen 2007-03-20 
Klara, färdiga, gå! om de yngsta medborgarna och deras rättigheter 
 
Landstinget Blekinge 
Läkarsituationen och prioriteringar 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-03-19 76-07 
-”- 2007-03-29 277-07 
Beslut 2007-03-27 315-07 E 

 
 
§ 43 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 

b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 

c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
e) Yttrande gällande detaljplan för del av Jämjö 6:1 m.fl, Karlskrona kommun, 
 Blekinge län 
f) Yttrande gällande detaljplan för fastigheten HEMMET 23 m.fl, Karlskrona 
 kommun, Blekinge län 
______________  
 
 
§ 44 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-04-11, 2007-04-16, 2007-04-19. 
______________ 
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§ 45  
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Waynes Coffee, 
Borgmästaregatan 20, 371 34 Karlskrona. 
 
Uzay Haskan begärt företräde till socialnämndens sammanträde. Han kom  
och berättade om sin verksamhet. 
 
ÄRENDET 
Haskan Coffee AB ( org. Nr. 5566519509) har hos Socialnämnden ansökt 
om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738), att  
servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Serveringstillståndet är avsett att gälla till allmänheten, året runt, mellan  
klockan 11.00 till 01.00. 
Inget tidigare serveringstillstånd har funnits på serveringsstället. 
Haskan Coffee AB ägs av Uzay Haskan, Karlskrona. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Waynes Coffee har bedrivet caféverksamhet i aktuella lokaler på Borgmästare-
gatan 20, sedan halvårsskiftet 2004. Något serveringstillstånd i aktuella lokaler 
har ej funnits.  
Lokalerna är anpassade för restaurangkedjan Waynes Coffees koncept, med  
ett utbud av italienska espressodrycker och nyttig fresh food. För detta utbud  
är lokalerna väl anpassade och ändamålsenliga.  
Miljö- och byggnadsnämnden godkände lokalen och dess kök som livsmedels-
lokal 2004-06-16, för beredning av sallader, smörgåsar, soppor samt pastarätter,  
ej kött och fiskrätter. Någon komplettering av köket sedan dess har inte skett. 
Besök har gjorts på plats. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten har öppet samtliga veckans dagar. Förutom sin caféinriktning  
med kaffedrycker, serverar man också frukost, lunch och middag. På menyn  
finner man kaffe och bakverk, matiga soppor, smörgåsar, olika pastarätter och 
bagels med tillbehör.  
Efterfrågan från kunderna av en kaffedrink, ett glas vin eller en öl till maten  
har gjort att Waynes Coffee vill komplettera sitt utbud med servering av alkohol-
drycker. 
I samband med ansökan om serveringstillstånd uppger man också att man vill 
utöka sitt matsortiment med kött och fisk. 
Målgruppen för kunderna uppges vara 25 år och uppåt. 
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Sökandens personliga lämplighet 
Branschvana är styrkt och inga kända anmärkningar finns. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Miljö- och byggnadsnämnden påpekar i sitt yttrande, att köket ej är godkänt 
för beredning av kött- och fiskrätter. 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
                                                                      
Utredarens överväganden 
Alkohollagens bestämmelser för att erhålla serveringstillstånd kan ej anses 
uppfyllda avseende 7 kap 8 §, ”Kök för allsidig matlagning.” 
Lagstiftaren anger med tydlighet att serveringstillstånd kan beviljas såvida  
det finns ett kök för allsidig matlagning, vilket ger möjlighet till tillagning av  
ett varierat och komplett utbud av lagad mat från råvaror. Vidare att man bör  
kräva att köket minst är godkänt för hantering av tvättade eller skalade rotfruk- 
ter, rensad och filead fisk och detaljstyckat kött. 
Enligt miljö- och byggnadsnämnden uppfyller inte köket hos Waynes Coffee  
ovan delar i lagstiftningen om ”Kök för allsidig matlagning”, varför alkohol-
lagens krav och kommunens riktlinjer inte är uppfyllda för alkoholservering i 
enlighet med ansökan.  
 
Kommunicering 
Waynes Coffees ägare har delgivits utredning och förslag till beslut 2007-03-14,  
i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  avslå ansökan från Waynes Coffee om serveringstillstånd till allmänheten  
 av starköl, vin och spritdrycker alla dagar året runt mellan kl. 11.00 till 01.00,   
 då 7 kap. 5 § alkohollagen inte uppfylls avseende ” Kök för allsidig mat-
 lagning”. 
______________ 
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§ 46 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker ombord på Södern 
II.  
 
Söderns Vänners ekonomiska förening har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738), att 
stadigvarande servera starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap, s.k. 
festvåningstillstånd, vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Sökta serveringstider är året runt, samtliga dagar 11.00 till 01.00 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Södern II är ett fartyg med hemmahamn på Aspö i Karlskrona skärgård. 
Fartyget har certifikat för att ta ombord 90 personer, men vid servering 
ombord blir antalet personer maximerat till 60. 
Serveringsområdet omfattar salong samt soldäck. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Södern kommer att till största delen gå i chartertrafik främst i Karlskrona 
skärgård. 
Vid vissa enstaka tillfällen också i reguljär trafik. 
Högsäsong för Södern är under vår, sommar och höst, med tonvikt på 
sommar. 
Under charterturerna kommer Södern att på beställning bedriva, förutom 
matservering, också servering av starköl, vin och sprit till slutna sällskap. 
Maten transporteras till båten portionsvis från restaurang i Karlskrona. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sven-Erik Löfgren, vilken är firmatecknare i den ekonomiska föreningen 
Söderns Vänner, är väl känd av undertecknad genom sitt engagemang i 
föreningen Öriket samt genom sitt hotell- och konferensföretag Lotstornet 
på Aspö. 
I den ekonomiska föreningen ingår personer med erfarenhet av 
restaurangbranschen. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan 
Miljöförvaltningen godkänner lokalen före enkel livsmedelsverksamhet, 
men påpekar att ingen beredning eller bearbetning av livsmedel får ske.  
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Lagstöd finns för lägre krav på matutbud, lokalens beskaffenhet och 
branscherfarenhet för att få tillstånd för slutna sällskap. 
Alkohollagens krav är därmed uppfyllda för stadigvarande tillstånd 
avseende servering av starköl, vin och sprit till slutet sällskap, s.k. 
festvåningstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  bevilja den ekonomiska föreningen Söderns Vänner tillstånd att  
 stadigvarande servera starköl, vin och sprit till slutet sällskap i   
 enlighet med 7 kap 5 § alkohollagen, alla dagar året runt mellan  
 klockan 11.00-01.00. 
______________ 
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§ 47 
Öppna frågor 
 
Ordförande påminde ledamöter och ersättare att anmäla sig till inbjudan till 
konferens om tillsyn den 3 maj 2007 i Emmaboda.  
______________ 
 
Ulf Sennerlin (m) ställde frågan hur socialförvaltningen arbetar med utsatta  
barn med anledning av ett Tv-program om en flicka i Vetlanda. 
 
Göran Bohman svarade 
______________   
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§ 48 
Budgetuppföljning mars 2007 
 
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av  
– 1 086 tkr.  
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 

att anta budgetuppföljningen för mars månad 2007. 
______________  
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§ 49 
Lokaler Råd och Stödgruppen/Roslunden 
 
Christine Held redovisade ärendet. 
Då Råd och Stödgruppen startade sin verksamhet 1992 fanns en tanke om 
att framför allt arbeta genom hembesök. Verksamheten har utvecklats mot 
att flertalet samtal förläggs till våra besöksrum och att hembesök inte sker 
per automatik utan då det finns ett bestämt syfte. Att använda våra egna 
besöksrum har flera fördelar. Man störs inte av telefoner, grannar m.m. 
utan det blir mera fokus i samtalet. Vi använder i samtalen hjälpmedel 
som t.ex. blädderblock, TV och video. Vid samtal med barn används 
hjälpmedel som t.ex. papper, pennor, sandlåda med figurer och björn-
kortlek. Det finns ett behov av ändamålsenliga besöksrum anpassade för 
t.ex. barnsamtal med särskilt material, familjesamtal med 2-4 personer 
eller nätverksmöte med upp till 18 personer. Det finns även behov av flera 
grupprum då föräldragrupper pågår parallellt.  
I de befintliga lokalerna finns inget utrymme för väntrum utan besökare 
hänvisas till att vänta i trapphuset. 
 
Vid socialnämndens besök på Råd och Stöd maj 2006 gavs ett uppdrag att 
ta fram förslag på hur lokalerna kan förändras. En arbetsgrupp bestående 
arbetsledning från FUS och representanter från tekniska förvaltningen och 
Karlskronahem har träffats och samtalen har resulterat i två förslag. 
 
Nuvarande hyreskostnad för Råd och stödgruppen/Roslunden är: 
858.013 kr per år  = 71.501 kr per månad. 
Det befintliga hyreskontraktet gäller till 2011-08-31. 
 
Ø Alternativ 1  
 Tillbyggnad av befintliga lokaler med ca 184 m2. 
 (Befintliga lokaler är ca 190 m2) 
 
Tillbyggnadsförslag enligt offert från Karlskronahem:  
Investering  6.500.000:- 
Tillägg    900.000:- 
Övrigt    300.000:- 
Summa exkl. moms  7.700.000:-  
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§ Avskrivningstid 33 år ger en utökad hyra med 540 000kr per år 
 = 45.000 kr/månad 
       Total hyreskostnad per år för alternativ 1 blir: 
       1.398.013 kr (858.013:- + 540.000:-) = 116.501 kr per månad 
 
§ Avskrivningstid 20 år ger en utökad hyra med 692 000kr per år 
 = 57.667 kr/månad 
       Totalt hyreskostnad per år för alternativ 1 blir 
        1.550.013 kr ( 858.013:-+  540.000:-)= 129.168 kr per månad 
 
Ø Alternativ 2 
 Råd och Stödgruppens verksamhet flyttas till Eklidens A-hus, 
 totalt ca 750 m2. 
 Roslundens verksamhet fortsätter i nuvarande lokaler.  
 
Detta alternativ finns endast om Äldreförvaltningen väljer att lämna 
lokalerna. Nuvarande hyreskontrakt löper till 2008-12-31 med 9 månaders 
uppsägningstid. 
 
Detta alternativ innebär hyreskostnad samma som idag för Roslunden plus 
en grundhyra för hus A som behöver byggas om vilket ger en hyreshöj-
ning. 
 
Grundhyra v Eklidens hus A 787.500:-år 65.625:-/månad 
Hyra för Roslunden som blir 
kvar i nuvarande lokaler 858.013:- 71.501:-/månad 
Tillsammans 1.645.513:-/år 
 
Ombyggnad enligt offert från Karlskronahem:  
Investering  5.500.000:-  
Tillägg    850.000:- 
Övrigt    300.000:- 
Summa exkl. moms 6.650.000:-  
 
Avskrivningstid 33 år ger en ökad 
hyra med 416.000 k/år =  34.667:-/månad 
Avskrivningstid 20 år ger en ökad  
hyra med 534.000 kr/år = 44.500:-/månad 
 
Total hyreskostnad för hus A (hyra för Roslunden+ hyra Hus A +ökad 
hyra på grund av ombyggnad av hus A) 
§ med 33 års avskrivningstid  2 061.513:-/år         71.793:-/månad 
§ med 20 års avskrivningstid  2.179513:-/år        181.626:-/månad 
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Jämförelse  
 
med 33 års avskrivning: 
 
§ Alternativ 1)   1.398.013:-/år                          116.501:-/månad 
 
§ Alternativ 2)   2.061.513:-/år                          171.793:-/månad 
 
med 20 års avskrivning 
 
§ Alternativ 1)  1.550.013:-/år                      129.168:-månad 
  
§ Alternativ 2)  2.179.513:-/år                      181.626:-/månad 
 
Övriga kostnader 
I de 300.000 kr är kostnader som är avsatta för oförutsedda kostnader i 
samband med produktionen. 
 
Tilläggskostnader 
De 900.000 kr resp. 850.000 kr är Byggherrekostnader. Man brukar räkna 
ca 15 %. I detta ligger ex. bygglov, projektörer, ritningar, kopiering, 
besiktningskostnader, ersättning för mötestider, konsulter, undersökningar 
om förekomst av t.ex. asbest eller PVC mm.  
 
Alternativ 1 som innebär att göra en tillbyggnad till nuvarande byggnad 
blir det klart billigaste alternativet. Det finns också andra fördelar med 
detta alternativ, att Råd och stödgruppen och Roslunden fortsätter att finns 
i samma hus. En lösning som har fungerat alldeles utmärkt sedan starten 
1992. 
 
När det gäller alternativ 2 finns det en osäkerhet om/när lokalerna blir 
lediga. 
 
Bedömning 
För att klara den stora ökningen av kommunmedborgare som söker hjälp 
på Råd och Stödgruppen och för att kunna erbjuda insatser som håller hög 
kvalitet behövs större och mera ändamålsenliga lokaler för Råd och 
Stödgruppens verksamhet. 
Råd och Stödgruppens verksamhet är en viktig del i socialnämndens 
vårdkedja för barn och ungdomar som har det svårt. Det är viktigt att det 
finns bra lokaler för att kunna fortsätta att göra ett bra frivilligt 
förändringsarbete. Bra lokaler är viktigt både för våra klienter och för vår 
personal. 
Arbetsmiljön för personalen på Råd och Stödgruppen är inte acceptabel. 
Förbättringar har gjorts under åren, men verksamheten har förändrats och 
det behövs mer lokalyta. 
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Vi har under de år som Råd och Stödgruppen/Roslunden funnits kunnat 
konstatera att arbetet som görs på Råd och Stödgruppen/Roslunden är av 
hög kvalité och ekonomiskt lönsamt. Verksamheten är flexibel och kan 
arbeta utifrån de behov som finns i kommunen.   
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ärendet bereds vidare genom projektering av alternativ 1 
 
att   ärendet tas upp igen i samband med budgeten för 2008 
______________ 
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§ 50 
Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer 
 
Inom socialnämndens alla verksamheter ska människor mötas med respekt, 
värdighet och medmänsklighet . Detta tillsammans med gällande lagar och 
förordningar skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialtjänsten. 
 
Alla invånare i Karlskrona kommun garanteras en social och ekonomisk 
grundtrygghet! 
 
Eftersom alla människor har lika värde ska individ- och familjeomsorgen bygga 
på grundsynen att alla människor kan utvecklas, bli självständiga och leva  
socialt acceptabla liv. Den enskildes eget ansvar och förmåga ska alltid till- 
varatas och utvecklas. Hjälp och stöd ska alltid ges i samarbete med den enskilde. 
 
Människor som söker kontakt med socialnämndens verksamheter ska behandlas 
med respekt, erbjudas snabb handläggning av sina ärenden med god service. 
Respekt för individen ska känneteckna agerandet också vid ingripanden med 
tvång. 
 
Socialnämndens och socialförvaltningens verksamhet ska präglas av lättill-
gänglighet och allmänheten ska ges god information. 
 
Lagstiftningens intentioner ska följas. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar nedanstående tillägg markerat med fetstil under  
rubriken Omsorg om barn, ungdomar och familjer: 
Alla barn ska få möjlighet att växa upp i en trygg och god miljö. Utsatta  
barn och familjer ska få hjälp och stöd i ett tidigt skede. Arbetet ska präglas 
av tidiga, förebyggande insatser och ske utifrån ett helhetsperspektiv där  
individen sätts i centrum. Allt arbete ska präglas av barnkonventionen. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar följande tillägg under rubriken Familjerätten  
st tre: Alla föräldrar skall ha rätt till en könsneutral handläggning. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande. 
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Birgitta Ståhl (m) yrkar att texten markerat med fetstil tas bort under rubriken  
Missbrukarvård för vuxna 
Alla som befinner sig i en situation där missbruk förekommer bereds möjlig- 
het till stöd och hjälp. Drogmissbruk, våld och kriminalitet skall motverkas 
genom att ge allt tänkbart stöd till hem och familjer. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar under rubriken Organisation, Personal och  
Ekonomi sista stycket att följande mening: Budgetens ramar för verksamheten  
ska hållas på de områden som är påverkbara. Ersätt med Förvaltningen ska  
sträva efter att verksamhetens kostnader skall rymmas inom befintlig 
budgetram. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar även tillägg under sista stycket  
rubriken Organisation, Personal och Ekonomi med texten. Socialförvalt- 
ningen ska som arbetsplats präglas av en god arbetsmiljö.  
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta bifogade mål och riktlinjer för individ- och familjeomsorgen med 
 föreslagna ändringar under rubrikerna Omsorg om barn, ungdomar och 
 familjer, Familjerätten, Missbrukarvård för vuxna samt Organisation, 
 Personal och Ekonomi 
 
att uppdra åt förvaltningen att revidera förvaltningens effektmål med an- 
 ledning därav och att lämna förslag till reviderade effektmål tillsammans  
 med förslag till internbudget 2008 
______________ 
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§ 51 
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat ärende daterat 2007-04-02. 
Med anledning av bl.a. 2006 års beslut i socialnämnden, att under en prövo- 
tid höja den maximala volymprocenten för starköl, från 4,5 till 5,2 vid till- 
fälliga serveringstillstånd till allmänheten, har socialförvaltningen gjort en  
översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd 
 
En mera generell översyn har också gjorts avseende vissa administrativa  
rutiner, rubriker samt text- och faktauppdateringar 
 
En annan fråga som varit föremål för diskussion inom socialförvaltningen,  
är möjligheten att få servera starksprit till maten under tillfälliga evenemang  
till allmänheten.  
Diskussionen har förts utifrån önskemål från restauratörer i kommunen,  
vilka menar att evenemang har efterfrågats och kommer att efterfrågas,  
där nivån av kvalitén på maten och serveringen håller en högre kvalitet  
än vid t.ex. nuvarande sailevenemang och borde därför kunna ge möjlig- 
het att tillhandahålla servering av starksprit. Servering skulle ske av whisky, 
konjak alternativt snaps och endast till bordsservering. 
 
Med utgångspunkt från ovan föreslår socialförvaltningen att vid tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten, servera starköl med en högsta volym- 
procent av 5,2. Vidare att tillstånd till servering av spritdrycker till allmän- 
heten kan ges i undantagsfall och med särskilda villkor och eventuella före- 
skrifter. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar ändring i riktlinjer för serveringstillstånd under rubrik- 
en Uteserveringar sista stycket 
att följande mening: Samma serveringstid som ”moderrestaurangen” beviljats, 
 kan beviljas även för uteserveringen. Ändras till: Samma serveringstid som 
”moderrestaurangen” beviljats, kan såvida det inte medför alkoholpolitiska 
olägenheter beviljas även för uteserveringen.  
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls yrkande. 
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Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta socialnämndens revidering av riktlinjer för serveringstillstånd  
 
att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig 
 servering till allmänheten 
 
att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda  
 villkor och  -eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten. 
______________ 
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§ 52 
Remiss betänkande SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete 
 
Tore Svensson redovisade upprättat svar på remiss betänkande SOU 2007:2 
Från socialbidrag till arbete daterat 2007-04-18. 
 
Regeringen beslutade i februari 2005 att tillsätta en särskild utredare 
med uppdrag att förslå åtgärder för att underlätta inträdet på arbets-
marknaden för personer som är beroende av socialtjänstens försörj-
ningsstöd. Enligt utredningens direktiv skall utredaren ”göra en 
översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbetsför ålder som 
är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med olika 
insatser bedöms kunna få ett arbete”. 
 
Sammanfattning 
Karlskrona kommun har en positiv inställning till merparten av de 
förslag som presenteras i utredningen. Utredningen har gjort en 
mycket genomarbetad genomgång av förutsättningarna att förbättra 
möjligheterna på arbetsmarknaden för personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  
 
Karlskrona kommun har en avvikande uppfattning beträffande två 
av de förslag som utredningen lämnar.  
 
Kommunen ställer sig inte bakom förslaget att socialnämnden inte 
längre skall ha möjligheten att anvisa ungdomar till praktik eller 
arbetsmarknadsinsatser. Om förslaget realiseras förlorar social-
nämnden ett viktigt verktyg i arbetet med en grupp ungdomar som 
har svårigheter på arbetsmarknaden. Möjligheten att anvisa praktik 
är också viktig beträffande studerande som söker ekonomiskt 
bistånd under sommarferierna. 
 
Kommunen har en avvikande uppfattning beträffande förslaget om 
ekonomiskt stimulans utöver riksnormen enligt socialtjänstförord-
ningen. Kommunen menar att systemet lätt skulle kunna upplevas 
som orättvist i förhållande till exempelvis hushåll som under lång tid 
lever nära socialbidragsnivån utan att söka bistånd. Om förslaget 
realiseras skulle också en följd kunna bli att vissa hushåll kan bli 
mindre benägna att gå från bidrag till arbete innan hushållet 
kvalificerat sig för ekonomiska stimulansen. 
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Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta yttrandet som sitt eget och sända det till Regerings-
 kansliet som svar på remissen 
________________ 
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§ 53 
Angående beslut om delegeringsordning 
 
I förhållande till gällande delegeringsordning föreslås för allmänna ut-
skottets förändring med anledning av den nya bestämmelsen i Lag om  
vård av unga § 22 om särskild kvalificerad kontaktperson. 
 
Beslut som kan delegeras till tjänsteman delegeras av socialnämnden till 
socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå. 
 
I förhållande till befintlig delegation har förändring gjorts för beslut jml  
SoL 11 kap § 1 att utredning ska inledas, att utredning inte ska inledas och 
att inledd utredning ska läggas ned. Rätt att besluta jml SoL kap 11 § 1 har 
för hela socialförvaltningen lagts på nivån förste socialsekreterare. 
 
Utöver ovanstående har vissa förändringar av redaktionell art gjorts. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt 
 socialtjänstlagarna, alkohollagen samt andra i delegationsord-
 ningen angivna lagar och förordningar 
 
att till socialchefen delegera rätten att besluta i samtliga ärenden som 
 kan delegeras till tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämp-
 lig lägsta nivå 
 
att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer 
 enligt bifogad delegeringsordning 
______________ 
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§ 54 
Ansökan om förnyade utvecklingsmedel till projekt för att utveckla 
öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som missbrukar 
droger (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i riskzonen för detta 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka utveck- 
lingsmedel till tidiga insatser och behandlingsinsatser.  
 
Projektets målgrupp 
Projektets målgrupp är barn och ungdomar upp till 25 år som påbörjat ett miss- 
bruk av droger (inkl. dopingpreparat), eller befinner sig i riskzonen för detta,  
då de rör sig i en umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet vänder  
sig även till dessa barn och ungdomars anhöriga. Särskild fokus kommer att läggas 
på samordning av hjälpen till familjer där fler än en person är i behov av stöd-
insatser, så att man tar ett helhetsgrepp inte bara på den unges situation, utan  
hela familjens. 
 
Resultat och erfarenheter av projektverksamheten sedan starten 2007-01-01 
Ø 52 socialarbetare har genomgått en tredagars utbildning i Motiverande Samtal 
 (MI), som i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och 
 beroendevård (jan ’07) beskrivs som en förebyggande insats med god 
 evidens, för att stärka socialförvaltningens förmåga att så tidigt som möjligt 
 fånga upp ungdomar i riskzonen för missbruk. En uppföljningsdag ska 
 genomföras till hösten. 
Ø Ett närmare internt samarbete har etablerats i ett 15-tal enskilda ärenden, där 
 de ärenden som omfattar familjer med komplicerad missbruksbild och ett 
 mångfaldigt hjälpbehov verkar ha särskilt mycket att vinna på det närmare 
 samarbetet och den ökade mångfalden av insatser som finns till hands genom 
 projektet.  
Ø Ett familjehem har kontrakterats på heltid för att kunna erbjuda korttids- 
 boende för personer i målgruppen, med de särskilda krav det ställer. 
 Första inskrivningen väntas i april -07. 
Ø Ett utökat föräldrastödsprogram med specialinriktning på missbruk är under 
 uppbyggnad och planeras starta i början av hösten 2007.  
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Mål för den planerade verksamheten 
Projektet har som mål för sitt andra verksamhetsår: 
Ø att kontinuerligt vidareutveckla metoder för tidiga insatser 
Ø att strukturera upp och vid behov vidareutveckla det fortsatta samarbetet kring 
 goda evidensbaserade behandlingsinsatser på hemmaplan i enlighet med 
 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

  (jan  ’07) 
Ø att samordna arbetet gentemot målgruppen så att insatserna präglas av 
 helhetssyn på barnet/ungdomens och deras familjers liv  
Ø att implementera de kunskaper man framarbetat inom socialförvaltningen i 
 stort under första verksamhetsåret, för ett bättre samlat förhållningssätt 
 gentemot målgruppen 
Ø att fortsätta förbättra samarbete, framför allt internt men även externt, kring 
 målgruppen 
 
Förväntade resultat av projektet 
Vid projektets slut förväntas socialförvaltningen på ett tidigt stadium nå flera  
av de ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för  
detta och kunna erbjuda bättre hjälp. Det ska erbjudas evidensbaserade in- 
satser på hemmaplan för barn, ungdomar och deras familjer. Socialarbetarna  
på förvaltningen som kommer i kontakt med målgruppen förväntas ha en ökad 
kompetens i att motivera ungdomar till att söka hjälp i ett tidigare skede än idag. 
Förvaltningen kommer att ha en ökad kunskap om barn och ungdomars drogan-
vändande. Denna kunskap kommer att utveckla det förebyggande arbetet riktat 
mot barn och ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk. Socialförvalt- 
ningen förväntas kunna leva upp till socialtjänstlagens närhetsprincip vid vård och 
behandling av ungdomar upp till 25 år med missbruksproblem. Projektet kommer 
att ha upparbetat former både för intern och extern samverkan i syfte att ha ett hel-
hetsperspektiv på barnet/ungdomens och familjens liv.  
Projektets förväntade resultat kommer att införlivas i socialförvaltningens 
ordinarie verksamhet och bidra till ökad kvalitet i arbetet riktat mot barn och 
ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk. 
 
Tidsplan 
Projektets andra verksamhetsår bedrivs 2008-01-01 till 2008-12-31. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till tidiga 
 insatser och behandlingsinsatser, riktade mot barn och ungdomar som 
 missbrukar droger eller befinner i riskzonen för detta, för perioden  
 2008-01-01 – 2008-12-31 med 852.500:- samt att egenfinansiering sker  
 med  motsvarande belopp (exklusive OH-kostnader), samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bifalla ansökan till Länsstyrelsen om ansökta 
 projektmedel 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 55 
Feriearbete Karlskrona kommun -2007 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under sommaren  
för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med feriearbete för denna åldersgrupp 
kom till då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal, 
socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var problematiskt att just  
denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning under sommarloven. 
Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först samma år de fyller 17 år.  
Det är även svårt för ungdomar i den yngre åldersgruppen att få arbete inom den 
privata sektorn. 
Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna höll till  
inne i stan och ute i områdena vilket medförde bland annat skadegörelse, 
störningar i form av fester, mopedkörning, fylleri och dylikt.    
 
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning/feriearbete för de  
yngre ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.  
 
Syfte och mål med feriearbeten: 
Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall: 
 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön 
• Känna stolthet över att de åstadkommit något 
• Lära sig praktiska arbetsuppgifter 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
 
Tidsplan 
Verksamheten beräknas pågå under hela sommarlovet, det vill säga från och  
med 070618 till och med 070824. Verksamheten behöver vara flexibel utifrån 
vilken period under sommaren som de olika arbetsgivarna har möjlighet att ta 
emot ungdomarna.  
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Förslag till finansiering 
 
Feriearbeten 
Löner: totalt 25 ungdomar (20 platser i kommundelarna och 5 platser i Sunnadals-
området); 
 
30 kr/h x 7 h = 210 kr/dag/ungdom 
210 kr x 20 dagar = 4.200 kr/ungdom 
 
Semesterersättning tillkommer med 12 %, 
d.v.s. 4.200 kr x 1,12 = 4.704 kr/ungdom 
 
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 40 %, 
d.v.s. 4.704 kr x 1,40 =  total kostnad 6.586 kr/ungdom 
 
total kostnad: 6.586 kr x 25 platser = 164.650 kr 
 
Totalt löner för ungdomar är ca 164.650 kr 
 
Förvaltningens förslag 
 
1. att  anordna feriearbete i kommunen. 
 
2. att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
3. att  anslå 164.650 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
 
4. att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 

  belastar kontot 750, socialbidrag. 
 
Yrkande 
Ola Bergqvist (s) yrkar ändring på attsats 3 att ersättningen för ungdom höjs 
till 40 kr i timmen. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till attsatserna 1, 2 samt 4. Återremiss av  
attsats 3  
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ola Bergqvists yrkande och Birgitta Ståhls 
yrkande om återremiss av attsats 3 och fann Birgitta Sthåls yrkande antaget. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
1. att  anordna feriearbete i kommunen. 
 
2. att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
4. att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 
 belastar kontot 750, socialbidrag , samt 
 
att  återremittar attsatsen  
 
3. att anslå 164.650 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 21 maj, 2007 
 
§ 56 Information  sid 4 
§ 57 Redovisningsärende  sid 5 
§ 58 Information angående slutrapport vårdkedja kvinnors missbruk samt  
 information om Sigrid – samverkan i graviditet, gemensam handlingsplan 
 mellan socialförvaltningen, mödrahälsovården, barnhälsovården i Lands- 
 tinget Blekinge för vården av gravida missbrukare. sid 6 
§ 59 Redovisning av läget på stan  sid 7 
§ 60-62 Meddelande/Delegering  sid 9 
§ 63 Öppna frågor  sid 10 
§ 64 Budgetuppföljning april 2007 med prognos sid 11 
§ 65 Angående feriearbete 2007   sid 12 
§ 66 Fördelning av föreningsbidrag för år 2007  sid 14 
§ 67 Årsredovisning för donationsfonderna  sid 15 
§ 68 Serveringstillstånd  sid 16 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.08.30-11.30 
   13.00-17.50 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m) § 57 
  Thomas Nilsson (m) 
  Eva Strömqvist (s) § 58 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 56-59 
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Dan Nielsen (fp)  
  Linda Ekström (s) § 57, § 60-68 
  Per Henriksson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Ulf Sennerlin (m)  
  Sture Nilsson (c) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Tore Svensson, t.f socialchef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Annika Börjesson, socialsekreterare 
  Shaban Mujaj, socialsekreterare 
  Ann-Charlotte Jonsson, socialsekreterare 
  Jan Petersson, socialsekreterare 
  Mona Johansson, socialsekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Peter Arkeklint, ekonom 
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Walla Carlsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 56–68 
    §§ 63-68 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 56  
Information 
 
Socialnämnden hade inbjudit 7 st ideella föreningar med social inriktning som sökt 
föreningsbidrag.   
Mellan kl 08.30—11.30 kom de och berättade om föreningens nuvarande och 
planerade verksamhet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 57 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 8 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 



	 	 21 maj 2007 6	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 58 
Information angående slutrapport vårdkedja kvinnors missbruk samt  
information om Sigrid – samverkan i graviditet, gemensam handlingsplan 
mellan socialförvaltningen, mödrahälsovården, barnhälsovården i 
Landstinget Blekinge för vården av gravida missbrukare. 
 
Annika Börjesson informerade socialnämnden om upprättad slutrapport daterad 
2007-02-28. 
Annika informerade även om den upprättade handlingsplanen daterad 2006-12-07. 
Syftet med handlingsplanen är att ge en grund för hur arbetet med gravida 
missbrukare skall samordnas mellan Karlskrona kommuns och Landstingets 
enheter som möter gravida kvinnor med missbruksproblem och deras barn.  
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 



	 	 21 maj 2007 7	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 59 
Redovisning av läget på stan 
 
Redovisningen kommer på socialnämndens sammanträde den 18 juni 2007. 
 
______________ 
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§ 60 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
§ 29 
Befolkningsunderlag – prognos 2007-2016 
 
Kommunstyrelsen 
§ 81 
Resultatförbättrande utvecklingsprogram 
 
§ 100 
Anställning av ekonomichef Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige 
§ 27 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 29 
Kommunala val 
 
§ 36 
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006 
 
Revisionen 
FC 2006 
Granskning av klagomålshantering 
 
ECAD Newsletter april 2007 Volym 3 nr 99 
 
 
Länsstyrelsen 
Beslut 2007-04-20 702-2939-07 
Rapport/delbeslut 2007-04-26 701-1184-06 
 



	 	 21 maj 2007 9	

  

 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-04-10 71-07 
-”- 2007-04-19 161-07 E 
-”- -”- 1226-06 
-”- -”- 1306-06 
-”- 2007-04-20 160-07 E 
Beslut 2007-04-12 378-07 E 
-”- 2007-04-13 377-07 E 
-”- 2007-04-26 398-07 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2007-03-27 917-07 

 
 

 
 
§ 61 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 

b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 

c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
______________  
 
 
§ 62 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-05-07. 
______________ 
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§ 63 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan hur helgen varit angående att Sverigedemokraterna 
haft sitt riksårsmöte i Karlskrona. 
 
Christine Held svarade 
______________   
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§ 64 
Budgetuppföljning april 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari – april uppvisar en negativ 
avvikelse med – 1,6 MSEK jmf med budget för motsvarande period. 
Prognos för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på 
– 1,0 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut  
 
att anta delårsbokslutet med prognos per den 30 april 2007. 

______________  
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§ 65 
Angående feriearbete 2007 
 
Socialnämnden beslutade på sitt föregående sammanträde, 070423, att 
anordna 25 platser för feriarbete riktat till de högstadieungdomar som fält-
gruppen i samråd med övriga Familj- och ungdoms sektionen bedömer är i 
särskilt behov av det, utifrån att de ska ha en meningsfull/strukturerad syssel-
sättning i sommar. Syftet är också att ungdomarna genom feriearbetet ska få 
ökad samarbetsförmåga, lära sig ta ansvar för arbetsuppgifter, få ökat själv-
förtroende och stolthet; lära sig praktiska arbetsuppgifter och odla egna kon-
takter inom arbetslivet. Socialnämnden beslutade även att kostnaderna för 
verksamheten ska belasta konto 750, socialbidrag. 
 
Socialnämnden återremitterade dock ärendet avseende den ersättning ung-
domarna ska få. Undertecknad har därför kompletterat det ursprungliga för-
slaget med en parallell beräkning för totalkostnaden om timlönen höjs till 40 
kr. 
  Kostnad 
30 kr 40 kr 
210 kr/dag/ungdom 7 h 280 kr/dag/ungdom 
4.200 kr/ungdom x 20 dagar 5.600 kr /ungdom 
 

Semesterersättning tillkommer med 12 % 
4.200 kr x 1,12 = 4.704 kr/ungdom 5.600 kr x 1,12 = 6.272 kr/ungdom 
 

Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 40 % 
4.704 kr x 1,40 = 6.586 kr/ungdom 6.272 kr x 1,40 = 8.781 kr/ungdom 
 

Totalkostnad (25 platser) 
164.650 kr  219.525 kr 
 
Denna beräkning baserar sig på maximala lönekostnader för ungdomarna. 
Av tidigare års erfarenheter så finns det goda skäl att ro att alla ungdomar 
inte kommer att ha full närvaro under alla dagar på grund av t.ex. sjukdom 
eller annan frånvaro. 
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Förvaltningen förslag till beslut 
 
att  anslå 164.650 kr för feriearbetsverksamheterna i  kommunen. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Yrkar att timlönen 
höjs från 30 kr till 35 kr. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att timlönen skall utgår med 35 kronor, semesterersättning tillkommer med 
 12 %, samt 
 
att anslå 192 100 kronor för feriearbetsverksamheterna i kommunen 
______________ 
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§ 66 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2007. 
 
Socialnämnden har i 2007 års budget 995 000 kronor att fördela till föreningar 
med social verksamhet. 14 föreningar har ansökt om föreningsbidrag alternativt 
tillgång till lokal till en sammanlagd kostnad om 1 141 066 kronor 
 
Förvaltningens förslag att fördela 854 440 kr till föreningar enligt nedanstående 
förslag. 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  133 000:-  
2.  Anonyma alkoholister /AALokalkostnad max  25 000:- 
3.  12-stegsverksamhet Lokalkostnad max   61 000:- 
4.  Verdandi Pantern  85 000:-  
5.  Tjej/ kvinnojouren Frideborg  368 440:- 
6.  Brottsofferjouren Boj  80 000:- 
7.  AC-sydöst  2 000:- 
8.  FMN  30 000:- 
9.    Mansjouren i Blekinge    65.000:- 
10. BRIS  5 000:- 
11. OCD-föreningen Ananke     0:- 
12. Karlskrona AIF                        0:- 
13.  Blekinge läns nykterhetsförbund  0:- 
14. RFSL Brottsofferjour  0:- 
  Totalt        854 440:- 
     
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på verksam- 
 heten föreningsbidrag. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att fördela 854 440 kronor till föreningar enligt ovanstående förslag, samt 
 
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
______________ 
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§ 67 
Årsredovisning för donationsfonderna 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donations-
fonderna: 
 
• Major John Jeanssons donationsfond 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna  årsredovisningen för ovanstående donationsfonder 
______________ 
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§ 68 
Serveringstillstånd 
 
 
Inga ärende fanns att behandla. 
 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 18 juni, 2007 
 
§ 69 Beslutsärende  sid 4 
§ 70 Redovisningsärende  sid 5 
§ 71 Redovisning av läget på stan samt kring våra nöjesställen. sid 6 
§ 72 Inför budget år 2008 och plan för åren 2009 och 2010  sid 7 
§ 73 Utveckling av arbete med barnperspektiv vid handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningens ekonomisektion sid 8 
§ 74 Flytt Jobbintro till nya lokaler sid 9 
§ 75 Information från utbildningsdagar sid 10 
§ 76-78 Meddelande/Delegering  sid 11 
§ 79 Öppna frågor  sid 13 
§ 80 Budgetuppföljning maj 2007 med prognos sid 14 
§ 81 Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro  sid 15 
§ 82 Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete  sid 17 
§ 83 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Skönstaviks 
 Restaurang, Skönstavik, Karlskrona  sid 19 
§ 84 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Saltö utkik 
 brygga, Gäddan 3, Karlskrona.  sid 21 
§ 85 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn  sid 22 
§ 86 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till för- 
 äldrar med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa. Projekt  
 ”Barnsamordnare”   sid 24 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-15.55 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m), § 69-78 gick kl 15.00 
  Thomas Nilsson (m) § 69-78 gick kl 15.00 
  Andréas Reinholdson (fp) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Ola Bergqvist (s)  
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) § 79-86 
  Ulf Sennerlin (m) § 79-86 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Per Henriksson (sd) 
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare 
  Ann-Katrin Thornéus-Persson, socialsekreterare 
  Jan Petersson, socialsekreterare 
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Ola Bergqvist 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Ola Bergqvist  Paragraf: 69–86 
    §§ - offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 69 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  9 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 70 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 10 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 71 
Redovisning av läget på stan samt kring våra nöjesställen. 
 
Jesper Björnsson, informerade om att det varit relativt lugnt under våren. 
Generellt lugnt vid valborg, skolavslutningen samt vid junikalaset. 
 
Jesper informerade om att antalet polisanmälda misshandelsfall inom skolan har 
ökat med närmare 50 procent det senaste året. Ingen direkt förklaring till att 
misshandel inom skolan ökar så pass mycket. En del är att skolorna anmäler mer 
nu än förr. 

Statistiken visar på en positiv tendens. 
 - Polisen beslagtar mer och mer alkohol från ungdomar. De har börjat arbeta på ett 
nytt sätt som har testats med positivt resultat i Växjö. Det innebär att man lägger 
mer tid på att prata med ungdomarna och spåra langarna. Polisen har blivit 
nogsammare i sitt arbete och det ger resultat. 

Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 72 
Inför budget år 2008 och plan för åren 2009 och 2010. 
 
Malin Frej redovisade upprätt förslag till budget år 2008 och plan för åren 2009 
och 2010. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 73 
Utveckling av arbete med barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt 
bistånd vid socialförvaltningens ekonomisektion. 
 
Ärendet utgick. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 74 
Flytt Jobbintro till nya lokaler 
 
Margaretha Jansson informerade om att Vuxenutbildningen behöver ha Jobbintro´s 
nuvarande lokaler. Jobbintro kommer därför att flytta in den 1 juli 2007 till 
(kommunhälsans gamla lokaler) på Ronnebygatan 42.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 75 
Information från utbildningsdagar 
 
Dan Nielsen (fp), Kaj Jansson (s) samt Walla Carlsson (s) varit på kurs i 
Emmaboda angående tillsyn på krogarna. Dan och Kaj redovisade lite av 
innehållet.  Socialnämndens ledamöter och ersättare har fått en bok angående 
tillsyn på krogarna. 
 
Thomas Nilsson (m) samt Walla Carlsson (s) varit på kurs på Guö. 
Akta i Blekinge är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge och Vägverket 
Region sydöst och ingår i Regional samling. Thomas redovisade från denna kurs. 
 
Ulf Sennerlin (m) har varit på kongress i Stockholm angående Pappa – Barn. 
Ulf redovisade delar ur kongressen. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 76 
MEDDELANDE 
 
Kommunstyrelsen 
§ 105 
Svar på remiss avseende slutbetänkande; Från socialbidrag till arbete (SOU 
2007:2) 
 
Kommunfullmäktige 
§ 62 
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 
2007 
 
§ 63 
Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007 
 
 
Länsstyrelsen 
Information om ny dom angående ej verkställt beslut 
 
Socialstyrelsen 
Översyn av riksnormen för ekonomiskt bistånd  
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-05-04 315-07 
-”- -”- 377-07  
-”- 2007-05-15 477-07 
-”- 2007-05-18 273-07 
-”- 2007-05-21 178-07 E 
-”- 2007-05-28 398-07 

 
 

 
§ 77 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a)  Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 

b)  Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 

c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Dödsboanmälningar 
e) Tillståndsbevis – Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
______________  
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§ 78 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-06-04, 2007-06-13. 
______________ 
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§ 79 
Öppna frågor 
 
Andréas Reinholdson meddelade att han kommer lämna sitt uppdrag i 
socialnämnden samt allmänna utskottet då han flyttar till annan stad.  
Han tackar för sin tid i socialnämnden och allmänna utskottet. 
 
______________ 
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§ 80 
Budgetuppföljning maj 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari – maj uppvisar en negativ 
avvikelse med – 2,7 MSEK jmf med budget för motsvarande period. 
Prognos för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på 
– 1,0 MSEK. 
 
Socialnämndens beslut  
 
att anta budgetuppföljningen per den 31 maj 2007. 

______________  
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§ 81 
Teckningsrätt till socialförvaltningen bankkonton och bankgiro 
 
Från och med 2007-05-28 föreslås att, 
Göran Bohman (socialchef) 
Tore Svensson (ersättare socialchef) 
Malin Frej (ekonom) 
Gunilla Pettersson (ekonomiassistent) 
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens bankkonto och 
bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton: 
 
Bankkonto 8169-5903529592-3 
  8169-5903529588-1 
 
Bankgiro 5220-7792 
  5321-8608 
  5364-8424 
  5364-8630 
 
samt att nedanstående personer två i förening får teckningsrätt för 
checkutbetalningar på bankkonto 8169-5 903 529 592-3 (ekonomiskt 
bistånd) 
Margaretha Jansson 590801-3328 
Ann-Helen Trolle 550621-3346 
Madeleine Bengtsson 540916-3309 
Eva Frölich-Berg 540405-1665 
Marit Ramberg-Toropainen 591126-2706 
Kristina Axelsson 471024-9147 
Pernilla Collin 670908-3304 
Björn Jönsson 560922-3333 
Ann-Katrin Thorneus-Persson 541226-6966 
Hans Olsson 531108-3300 
Anne Grönqvist 571211-3306 
Angeli Larsson 780414-3324 
Mikael Wickström 650420-3339 
Heidi Melby 730604-6488 
Cajsa Zettergren 740523-3342 
Jenny Appelqvist 760418-2969 
Annika Börjesson 630802-4386 
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Socialnämnden beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att ovanstående personer för teckningsrätt till angivna konto. 
_____________ 
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§ 82 
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete. 
 
Det drogförebyggande arbete ska ha hög prioritet inom förvaltningar och 
bolag. Detta bekräftas i kommunfullmäktiges beslut oktober 2003, då man 
antog drogpolitiska strategier, en drogpolitisk handlingsplan samt riktlinjer 
för alkoholservering och folkölsförsäljning. 
I beslutet framgår att Strategierna gäller tom 2010 och Handlingsplanen tom 
2006. 
 
Socialnämnden har haft i uppdrag att ta fram en ”ny” Handlingsplan för det 
drogförebyggande arbetet under perioden 2007 till 2010. 
 
Arbetet med att revidera Handlingsplanen har pågått under våren 2007. En 
inbjudan utgick till samtliga förvaltningar om att delta i en kommungemen-
sam arbetsgrupp. Samtliga förvaltningar har deltagit i arbetet på olika nivåer, 
med något undantag. 
 
Inledningsvis bestämdes att Handlingsplanen skulle åtgå från de i Strate-
gierna fastställda fem områden, nämligen; 
1. Förebyggande arbete 
2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och droger 
3. Begränsning av tillgängligheten till alkohol och droger 
4. Vård, behandling och stödinsatser 
5. Faktainsamling, analys och uppföljning 
 
För varje område har ett eller flera inriktningsmål formulerats och under 
varje inriktningsmål har varje förvaltning formulerat sina respektive 
effektmål/resultatmål. Inriktningsmålet är allmänt formulerat och anger 
verksamhetens allmänna inriktning. Det ger en gemensam grundsyn och är 
inte tidsbestämt. Effektmålet ska ange vilket resultat som ska uppnås. De ska 
också vara konkreta och mätbara. 
Under varje effektmål har vid tydliggjort vem som har ansvaret för insatsen, 
vem samverkan ska ske med och när insatsen ska genomföras. 
 
Handlingsplanen kan endast vara styrande för kommunens egna verksam-
heter. Vikten av samverkan med andra parter, såväl myndigheter som 
organisationer, företag och naturligtvis samtliga kommuninnevånare kan inte 
nog betonas. 
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En förutsättning för att Handlingsplanen för det drogförebyggande arbetet 
ska få fäste i verksamheten, är att berörda nämnder följer upp, utvärderar 
och utvecklar sitt arbete. Arbetet ska redovisas i respektive nämnds 
bokslut/verk- 
samhetsberättelse. 
 
Föreslaget har inte varit föremål för ett formellt remissförfarande till nämnd-
er och styrelse. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar tillägg på ett effektmål under rubriken 2. Åtgärder 
för att minska efterfrågan av alkohol och droger. Enligt följande: 
Resultatet av den vart annat år genomförda enkäten om ungdomars alko- 
hol-, tobaks- och andra drogvanor skall vara ett viktigt instrument för att 
minska efterfrågan av alkohol och tobak.  
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls 
tilläggsyrkande: Resultatet av den vart annat år genomförda enkäten om 
ungdomars alkhol-, tobaks- och andra drogvanor skall vara ett viktigt 
instrument för att minska efterfrågan av alkohol och tobak.  
under rubrik 2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och 
droger. 
 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
 anta socialnämndens förslag till reviderad Handlingsplan för det 
 Drogförebyggande arbete 2007-2010. 
______________ 
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§ 83 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Skönstaviks 
Restaurang, Skönstavik, 371 91 Karlskrona. 
 
ÄRENDET 
 
Mochine, Amrani Henchi har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera 
starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe.  
Sökta serveringstider är årligen under perioden 1 juni tom 30 september, 
alla dagar mellan klockan 11.00 till 01.00. 
   
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna inom Skönstaviks campingområde i Karlskrona. I 
restaurangbyggnaden finns också en servicebutik. 
I anslutning till ytan för inomhusservering som rymmer cirka 16 personer, 
finns en väl avgränsad uteservering med plats för cirka 20 personer. 
Lokalerna är väl anpassade för matservering och köket godkänt för en 
allsidig matlagning. 
Restaurangen har inte tidigare haft serveringstillstånd för alkohol. 
Besök har gjorts på plats. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamhetens inriktning är att erbjuda campinggäster och övrigt till-
kommande gäster en lunch och alacarte meny. 
Åldersinriktningen är varierande. 
Matsedeln innehåller grillade rätter, pizza, kebab, hamburgare och 
sallader. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden driver restaurangverksamhet i Holmsjö, genom Holmsjö 
Pizzeria och är på så sätt känd för Socialförvaltningen. Restaurangen 
innehar serveringstillstånd av alkohol. Inga kända anmärkningar finns. 
Sökanden har på så sätt styrkt sin branscherfarenhet och har dessutom 
genomgått utbildning i alkohollagen. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra. Ägaren har lovat att 
inkomma med egenkontrollprogram (EKP) inom 1 månad till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan då 7 kap 5 § alkohollagen är 
 tillämplig. 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten årligen under 
perioden 1 juni tom 30 september alla dagar mellan klockan 11.00 till 
01.00. 
______________ 
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§ 84 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Saltö utkik 
brygga, Gäddan 3, 371 37 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Aktivitetskonsulten har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 
kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att stadigvarande servera 
starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt, alla 
dagar, mellan klockan 12.00 till 01.00. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna på Saltö i Karlskrona, i direkt anslutning till havet. 
Tidigare ägare av lokalerna var Svensk Metallkonst, som bl.a. drev 
kaffeservering i en del av lokalerna. 
Serveringsstället består av 2 mindre byggnader s.k. sjöbodar, samt en 
större byggand där mottagningskök och diskutrymme är lokaliserad. 
Därtill kommer ett avgränsat utrymme mellan byggnaderna, bestående av 
brygga och terrass. Dessa kommer att användas till uteservering. 
Lokalernas beskaffenhet och ändamålsenlighet för servering vid slutet 
sällskap uppfyller lagstiftningen. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Inriktningen av verksamheten är att till slutna sällskap erbjuda konferens-, 
företags- och privata arrangemang. Enligt företaget skall inriktningen och 
arrangemangen ha en hög kvalité mot det exklusiva. 
Arrangemanget kan kombineras med olika aktiviteter för deltagarna. 
Mat kommer att hämtas från lokal restaurang/cateringföretag i Karlskrona. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden, Aktivitetskonsulten genom Joakim Bengtsson, har vid ett 
flertal olika tillfällen erhållit enstaka tillstånd för slutet sällskap hos 
Socialförvaltningen. Inga kända anmärkningar finns. 
 
Sökanden har ett antal år varit aktiv i branschen genom att anordna 
arrangemang till slutna sällskap och har genomgått utbildning i 
Ansvarsfull alkoholservering. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra.  
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
 
Socialnämndens beslut  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan, då 7 kap 5 § alkohollagen   
 är tillämplig. 
 
Stadigvarande servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap, 
s.k. festvåningstillstånd, alla dagar året runt mellan klockan 11.00 till 
01.00. 
______________ 
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§ 85 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn 
 
Socialnämnden i Karlskrona ansöker om projektmedel med 280.000 kr för 
att under projekttiden 070701-080630 utveckla samverkan och arbets-
metoder för gravida missbrukare samt arbetsmetoder för uppföljning av 
barnen. 
 
Socialnämnden i Karlskrona och kvinnojouren Frideborg erhöll i december 
2006 projektbidrag från Länsstyrelsen med 200.000 kr för att under fyra 
månader (070228-070630) starta upp Sigrid (samverkan i graviditet). 
 
Sigrid är ett samarbete mellan socialtjänsten i Karlskronas Råd och 
stödgruppen, Alkohol och drogsektionen samt Landstinget Blekinges 
Mödrahälsovård och Barnhälsovård. 
 
Dessa enheter har tillsammans startat Sigridteamet och arbetar utifrån en 
gemensam handlingsplan för att hjälpa gravida kvinnor med missbruks-
problem att ha en nykter och drogfri graviditet. I handlingsplanen har vi 
beslutat att teamet skall följa familjen tills barnet är två år. Sigridteamet kan 
även ge hjälp till familjer där det är den blivande pappan som har missbruks-
problem. Målet med arbetet är att barnet skall få en nykter och drogfri 
graviditet och uppväxtmiljö. I teamet ingår flera yrkeskompetenser såsom 
barnmorska, distriktssköterska och socionomer med barn respektive miss-
bruksinriktning. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen med 280.000 kr för att 
 under projekttiden 070701-080630 utveckla samverkan och arbets-
 metoder för gravida missbrukare samt arbetsmetoder för uppföljning av  
 barnen 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
______________ 
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§ 86 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till föräldrar 
med missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa. Projekt ”Barnsam-
ordnare” 
 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka utveck-
lingsmedel till bland annat tidiga insatser. 
 
Huvudman för projektet är socialförvaltningens Råd och Stödgrupp i 
Karlskrona kommun. Råd och Stödgruppen (ROS) ansvarar för det behand-
lingsarbete som riktar sig till barn och ungdomar 0-18 år och deras föräldrar. 
 
Målgrupp för projektet 
Projektet riktar sig främst till barn till föräldrar med missbruksproblem 
och/eller psykisk ohälsa. Men projektet riktar sig även till barn som lever i 
andra utsatta miljöer och där barnet kan visa svårigheter i till exempel 
sociala relationer, aggressivitet och utagerande beteende. 
 
Syfte med den planerade verksamheten 
Genom särskild barnsamordnare på Råd och Stödgruppen vill projektet 
 
• synliggöra barn till föräldrar med missbruksproblem och med psykisk 

ohälsa genom kontinuerlig information såväl inom den egna förvalt-
ningen som till andra myndigheter och allmänheten 

• öka kompetensen i att motivera till gruppverksamhet samt bibehålla 
motivationen hons dessa barn och deras föräldrar 

• utveckla, samordna och planera för kontinuerlig gruppverksamhet 
främst för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa 
men även för barn som lever i andra utsatta miljöer och där barnet visar 
svårigheter i till exempel sociala relationer eller med aggressivitet och 
utagerande beteende 

• skapa kontaktnät samt undersöka möjligheten för samverkan med andra 
aktörer, som till exempel handikappförvaltningen och barnpsykiatri, i 
gruppverksamhet för barn och tonåringar 

• utbyta erfarenheter med andra kommuner när det gäller gruppverksam-
het för barn. 
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Projektets mål 
Projektet har som mål att slynliggöra barn i målgruppen samt sprida kunskap 
om gruppverksamhet för barn. Projektet har även som mål att genom en 
barnsamordnare utveckla metoder för rekrytering av barn samt planera, 
samordna och utveckla verksamheten. 
 
Projektets tidsplan 
Projektet beräknas starta 2007-10-16 och drivas ett år i taget med förläng-
ning. 
 
Utvärdering 
Det är önskvärt med en extern utvärderare samt att utvärderarens roll såväl 
blir att granska projektets utveckling som att vara aktiv i en självreflekter-
ande process. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till tidiga insatser för 
 barn för perioden 2007-10-16--2008-10-15 med 230.000:- 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 27 augusti, 2007 
 
§ 87 Ifrågasatt åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid  
 Restaurang Casablanca, Karlskrona sid 4 
§ 88 Angående försäljning av folköl till minderåriga sid 8 
§ 89 Redovisning av ekonomiskt bistånd hushållstyp etc. sid 9 
§ 90 Redovisning av drogvaneenkät  sid 10 
§ 91 Rapport 2006 inom alkohol- och tobaksområdet Blekinge län sid 11 
§ 92 Information från Fältgruppen på hur sommaren har varit sid 12 
§ 93-95 Meddelande/Delegering  sid 13 
§ 96 Öppna frågor  sid 16 
§ 97 Budgetuppföljning juli 2007 med prognos sid 17 
§ 98 Förslag till budget för 2008 planer för 2009-2010  sid 18 
§ 99 Angående motion om stöd till brottsofferjouren  sid 19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-16.15 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s)  
   
Tjänstgörande  ersättare Dan Nielsen (fp) 
  Linda Ekström (s) 
  Jörgen Anehäll (s) 
   
Övriga närvarande ersättare Anna Månsson (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Jan-Anders Lindfors 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Jan-Andres Lindfors  Paragraf: 87–99 
    §§ 96-99 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 87 
Ifrågasatt åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restaurang Casablanca, Karlskrona 
 
ÄRENDET 
RS Restaurang AB, 556640-5543, i Karlskrona har av Socialnämnden 
2003-05-23 meddelats tillstånd att servera starköl vin och spritdrycker vid 
restaurang Casablanca, N Kungsgatan 14 Karlskrona.  
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda  
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i  
alkohollagen (1994:1738), samt huruvida åtgärd i form av ytterligare  
villkor, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
UTREDNING 
Översiktlig beskrivning av serveringsstället  
I restauranglokalerna där Restaurang Casablanca är belägen har bedrivits 
restaurangverksamhet med fullständiga rättigheter sedan 60-talet. Lokalen 
är ändamålsenligt inredd för restaurangverksamhet. Servering sker i mat- 
sal samt uteservering. 
Restaurang Casablanca i Karlskrona ägs av RS Restaurang AB. 
Företrädare för bolaget är Said El-Louah. Företaget registrerades 2003-04-24.  
Said har ingått i styrelsen sedan registreringens början. Förändring i styrelsen 
ägde rum 2005-11-21, då den tidigare styrelsemedlemmen och företrädaren för 
bolaget Redouan Akhdim avgick. Said tog över ansvaret för restaurangen och 
Jessica Johansson inträdde som ny styrelsemedlem. 
 
Uppmärksammade missförhållanden 
Till socialförvaltningen inkom 2007-05-15, omprövningsbeslut från 
Skatteverket avseende mervärdesskatt och arbetsgivaravgift för taxeringsåren 
2006 och 2007 för RS Restaurang AB. Av besluten framgår att rörelsens 
bokföring har omfattande brister. 
Skatteverkets utredning och slutsats grundar sig bl.a. på kontrollräkning av 
lunchätande gäster, samt kontrollräkning av bolagets dagskassor. Dessa visar 
att bolaget har undanhållit intäkter från lunchförsäljningen. 
Storleken på undanhållandet är svår att beräkna, eftersom den elektroniska 
journalen samt s.k. z-rapporter saknas. Skatteverket har skönmässigt beräknat 
försäljningen gällande perioden 2006-01-01 - 2006-06-30. Enligt bokförings-
lagen skall räkenskapsmaterial, elektronisk journal och z-rapporter, sparas i 10 
år.  
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Bolaget har dessutom, enligt skatteverket, redovisat alltför stort antal 
”avhämtningsluncher” i förhållande till i restaurangen intagna luncher. En 
konsekvens av detta är att i stället för 25 % har man redovisat 12 % 
mervärdesskatt. 
Skatteverket menar också att kassaregistrets inställningar var programmerade 
på ett sådant sätt att det möjliggjorde fusk. 
Bolagsägaren har ej heller redovisat någon kostförmån, då han äter gratis lunch 
en gång per dag i restaurangen.     
 
Bristerna har bl.a. inneburit att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och 
ställning, inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Av denna 
anledning har skatteverket fått uppskatta och skönmässigt beräkna bolagets 
inkomster av näringsverksamheten. 
 
Med ledning av ovan har skatteverket beslutat att höja bolagets 
arbetsgivaravgift, samt påföra bolaget ett skattetillägg. Dessutom att höja 
bolagets utgående mervärdesskatt samt påföra bolaget ett skattetillägg. 
 
Vidtagna åtgärder 
Socialförvaltningen tog kontakt, via ett besök i Restaurang Casablanca, med 
Said El Louah den 18 maj 2007 och meddelade Said att en utredning angående 
eventuell åtgärd kommer att inledas. Said erhöll skriftlig bekräftelse från 
socialförvaltningen 2007-05-23 och uppmanades att inkomma med skriftliga 
kommentarer till socialförvaltningen senast 2007-06-08, avseende skatteverkets 
beslut. 
  
Tillståndshavarens inställning 
Bolagets företrädare Said El-Louah inkom till socialförvaltningen  
2007-06-08, med yttrande avseende skatteverkets beslut. 
Said framhåller i sitt yttrande att han omedelbart när han fick skatteverkets 
beslut vidtog åtgärder avseende de brister i bokföringen, som skatteverket 
framhållit i sitt omprövningsbeslut och vilka ligger till grund för beslutet. Bl.a. 
kontaktade han skatteverket och gjorde en delinbetalning av den totala skulden. 
Resterande del har Said fått anstånd för till 2007-09-26 av skatteverket.                                                                                                 
Han har också tagit hjälp av kassaleverantören avseende utbildning och 
information om kassaregistret och korrigerat av skatteverket påpekade 
felaktigheter i kassaregistret.  
Han erkänner att fel har begåtts i bolaget bl.a. pga. av kunskapsbrist och att han 
har lärt sig av misstagen. Vidare att han har rättat till begångna fel och har en 
vilja att seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen i fortsättningen. 
Said har muntligen till undertecknad medgett att en varning meddelas, men 
bestrider återkallelse av tillståndet.         
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BEDÖMNING 
Lagtext mm 
Ett meddelat serveringstillstånd skall enligt 7 kap 19 § punkt 3 och 4 
Alkohollagen, återkallas om tillståndshavaren inte följer de för servering eller 
serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller 
villkor, meddelade med stöd av denna lag eller de förutsättningar, som gäller 
för meddelandet av tillstånd enligt 7 och 8 §§ inte längre föreligger.  
Enligt 7 kap 20 § kan tillståndshavare i stället för återkallelse meddelas 
varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. 
 
Av 7 kap 7 § alkohollagen framgår att särskild hänsyn skall tas till om 
sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna. 
Av 8 kap 5 § alkohollagen framgår att bokföring i rörelse som är 
tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. 
Av 8 kap 5a § framgår att tillståndshavare är skyldig att registrera all 
försäljning i kassaregister. Kassaregistret skall på ett tillförlitligt sätt visa alla 
transaktioner som gjorts. Folkhälsoinstitutets föreskrifter, FHIFS 2003:2, om 
kassaregister gäller. 
 
I förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s. 102 – 104) uttalas bl.a. 
följande: ”Avslutningsvis bör framhållas att det är tillståndshavarens beteende 
innan en omprövning inletts eller en ansökan ingivits som främst har betydelse 
vid bedömningen av lämpligheten. Detta medför bl.a. att om en skuld betalts 
först efter det att tillståndsmyndigheten inlett sin omprövning, bör detta inte 
annat än i undantagsfall påverka lämplighetsbedömningen. Ett sådant fall kan 
vara att tillståndshavaren övertygande visar att han har en vilja eller förmåga att 
seriöst sköta den tillståndspliktiga rörelsen i fortsättningen.” 
 
Alkoholinspektionen anför i Handbok-Servering s. 64, att en tillståndsmyndig-
het är skyldig att ingripa administrativt mot en tillståndshavare när grund för 
återkallelse av serveringstillstånd föreligger. Om det kan antas att rättelse 
kommer att ske kan ingripande i vissa fall begränsas till varning. Ett ingripande 
mot en tillståndshavare skall inte ses som ett straff, utan är samhällets åtgärd för 
att undanröja negativa alkoholpolitiska förhållanden eller för att förhindra att 
sådant uppkommer. En innehavare av serveringstillstånd är alltid ansvarig för 
dels att själva serveringen bedrivs i enlighet med lagen, dels att övriga regler i 
lagen efterlevs, t.ex. bokföringsregler, rapporteringsskyldighet eller regler om 
inköp av drycker. 
 
Utredarens överväganden 
Skatteverkets utredning visar att bolagets bokföring vid revision visat sig vara 
behäftad med brister. Det föreligger tillräckligt stöd för antagandet att bolaget 
och dess företrädare under perioden januari – maj 2006 undanhållit betydande 
belopp till beskattning. Bolaget har härigenom i väsentlig grad misskött sina 
ekonomiska förpliktelser gentemot det allmänna. Det föreligger därför 
förutsättningar att återkalla bolagets serveringstillstånd vid restaurang 
Casablanca. 
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Med hänsyn till att bolaget i ett tidigt skede visat vilja och förmåga att rätta till 
de brister som skatteverket har påpekat vara upphov till misskötseln av bolagets 
ekonomiska åtaganden mot det allmänna, finns det särskilda skäl enligt 7 kap 
20 § alkohollagen att meddela bolaget en varning.      
Förutsättningar finns att anta att bolaget i fortsättningen sköter den tillstånds-
pliktiga rörelsen och följer Alkohollagens bestämmelser. 
Socialnämnden har inte tidigare beslutat om någon åtgärd mot bolaget enligt 
Alkohollagen.  
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
RS Restaurang AB har delgivits utredningen och förslag till beslut, samt 
informerats om möjligheten att få företräde inför socialnämnden den 27 augusti 
2007. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till utredarens 
förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  skäl för återkallelse av serveringstillståndet föreligger då 
 bestämmelserna i 7 kap 19 § alkohollagen är tillämplig, då bolaget ej  
 fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna som alkohollagen   
 föreskriver. 
 
att  jämlikt alkohollagens 7 kap 20 § tilldela RS Restaurang AB en   
 varning, då särskilda skäl föreligger för att anse detta var en   
 tillräcklig åtgärd.  
______________ 
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§ 88 
Angående försäljning av folköl till minderåriga 
 
Socialförvaltningen har den 20 juni 2007 fått en anmälan från UNF, 
Ungdomens Nykterhetsförbund, om att minderåriga, dvs. personer under 18 år, 
fått köpa folköl i två affärer i Karlskrona. 
 
Socialförvaltningen har berett ärendet. Butikerna har tillskrivits och uppmanats 
inkomma med synpunkter på det inträffade. 
Båda butikerna har inkommit med skrivelse på det inträffade till socialförvalt-
ningen. 
 
Utredning 
Trots att båda butikerna har egentillsynsprogram över försäljningen och att 
kommunen gjort besök på försäljningsställena och informerat om rådande 
regelverk har UNF:s ungdomar under 18 år kunnat inhandla folköl. 
 
I respektive skrivelser säger sig butikerna nu ha reagerat på ett sådant sätt att de 
vidtagit åtgärder för att ytterligare köp av folköl av underåriga ej skall kunna ske. 
De har t.ex. haft informationsträffar med personalen, genomgång av egentillsyns-
program, förfinat kassakontrollen och kassapparaterna så att dessa varnar vid köp 
av folköl etc. 
 
Det är utredarens bedömning att ansvariga i båda butikerna har blivit 
uppmärksammande på det felaktiga beteendet avseende försäljning av folköl och 
att ett påpekande såväl muntligt som skriftligt från socialnämnden kan vara 
tillfylles. Skulle denna åtgärd inte leda till önskad effekt, skall socialnämnden 
underställas en ny anmälan för beslut om lämplig sanktion enligt Alkohollagen. 
 
Butikerna har vid av kommunen tidigare utförd tillsyn inte visat några brister över 
försäljningen av folköl. 
 
Polismyndigheten som är tillsynsmyndighet underättad om butikernas brister vad 
gäller försäljning av folköl till underårig. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovan föreslagna policy dvs. att skriftligt respektive muntligt påpeka 
 förseelsen, underrätta polismyndigheten om åtgärden, samt vid ny olaglig 
 förseelse föredra ärendet inför socialnämnden för beslut om lämplig sanktion. 
______________ 
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§ 89 
Redovisning av ekonomiskt bistånd hushållstyp etc 
 
Margaretha Jansson redovisade ekonomiskt bistånd hushållstyp etc. 
600 hushåll får beslut om ekonomiskt bistånd varje månad. 1000 enskilda beslut 
fattas. 18 % av dessa är avslagsbeslut. 
I genomsnitt omfattas 252 barn av ekonomiskt bistånd varje månad. 
Hushåll som kostar mest är par med barn samt ensamstående män. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 90 
Redovisning av drogvaneenkät 
 
Anders Nordberg redovisade resultatet från enkätundersökning från elever i 
årskurs 9 samt gymnasieskolan årskurs 2 angående tobaks-, alkohol- och andra 
drogvanor.  
 
Konsumtionen bland unga minskar för första gången sedan kartläggningen startade 
1998. Samtidigt har bruket av sömn- och lugnande medel ökat under en tioårs-
period.  
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 91 
Rapport 2006 inom alkohol- och tobaksområdet Blekinge län 
 
Socialnämnden tar tagit del av rapporten. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 92 
Information från Fältgruppen på hur sommaren har varit 
 
Lennart Nilsson, fältgrupp informerade hur sommaren har varit. 
Fältgruppen har haft 4-5 socialsekreterare i tjänst under sommaren. 
Under Sail-dagarna behövdes inga ungdomar köras hem av fältgruppen.  
I stort har ungdomarna skött sig väl. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 93 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga: 11 
 
Kommunfullmäktige 
§ 75 
Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
 
§ 76 
Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun 
 
§ 79 
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy 
 
§ 82 
Förslag till kommunalt konkurrensprogram 
 
§ 91 
Förslag till kommunalt konkurrens program 
 
§ 99 
Miljöbokslut 2006 
 
§ 100 
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt 
sammanställd redovisning den 30 april 2007-08-07 
 
§ 101 
Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010 
 
§ 102 
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd 
 
§ 106 
Svar på motion om medborgarkontrakt 
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Länsstyrelsen 
Tillsynsrapport/beslut 2007-06-18 701-07769 
Beslut -”- 701-07771-06 
Tillsynsrapport/beslut -”- 701-07772-06 
-”- 2007-06-19 701-7773-06 
-”- -”- 701-7768-06 
-”- 2007-06-20 701-6305-06 
Beslut 2007-06-25 704-4028-07 
-”- 2007-06-26 704-4052-07 
-”- 2007-06-25 704-4194-07 
 
Länsstyrelsen 
Påverka kommunerna att aktivt planera Uppdrag 16 (4) 
 
Socialstyrelsen 
Ekonomiskt bistånd kvartal 1, år 2007 
 
Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, år 2006 
 
Integrationsverket 
Uppsägning av avtal gällande kommunalt boende för barn utan legal 
vårdnadshavare 
 
Tack för gott samarbete – samt förändringar i ersättningsförordningen 1990:927 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Veckobrevet 
Cirkulär 07:23 Jobb- och utvecklingsgaranti 
Cirkulär 07:28 Ny bidragsbrottslag 
Cirkulär 07:36 Regeringsbeslut som rör socialtjänstens stöd till  
  våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-05-28 336-07 E 
-”- 2007-05-31 462-07  
-”- 2007-06-04 61-06 E 
-”- -”- 336-06 E 
-”- -”- 360-07 
-”- -”- 462-06 E 
-”- -”- 550-06 E 
-”- 2007-06-07 474-07 
-”- 2007-06-13 378-07 
-”- 2007-06-14 429-07 E 
-”- 2007-06-15 352-07 E 
-”- 2007-06-19 159-07 E 
-”- 2007-06-20 482-07 
-”- 2007-06-21 592-07 
-”- 2007-06-28 580-07 
-”- 2007-07-05 573-07 E 
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Dom 2007-07-05 574-07 E 
-”- -”- 575-07 E 
-”- 2007-07-06 351-07 E 
-”- 2007-07-11 615-07 
-”- 2007-07-17 354-07 E 
-”- 2007-07-23 350-07 E 
-”- -”- 157-07 E 
-”- -”- 597-07 E 
Beslut 2007-05-29 544-07 E 
-”- 2007-06-08 544-07 E 
-”- -”- 592-07 E 
-”- 2007-06-14 158-07 E 
-”- 2007-06-27 664-07 E 
-”- 2007-07-25 664-07 E 
-”- 2007-08-03 818-07 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2007-06-05 2016-07 
Protokoll 2007-06-18 1788-07 
-”- 2007-06-27 2152-07 
 
 
 
§ 94 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  
b) av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
c) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
d) Tillståndsbevis- Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 
e) Dödsboanmälningar 
f) Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, K-na 
 kommun  
g) Yttrande gällande detaljplan Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, K-na kommun 
h) Yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m.fl., Campus Blå Port, K-na 
 kommun 
______________  
 
 
 
§ 95 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-08-07, 2007-08-13. 
______________ 
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§ 96 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 97 
Budgetuppföljning juli 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-juli uppvisar en negativ 
avvikelse med -3,8 mkr jmf med budget för motsvarande period. Prognos för 
helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på -1,5 mkr. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2007. 
___________________ 
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§ 98 
Förslag till budget för 2008 planer för 2009-2010 
 
Kommunfullmäktige har enligt budgetdirektiven tilldelat socialnämnden 
ekonomisk ram med 125 500 tkr för år 2008, 125 500 tkr för år 2009 och för 
år 2010 (uttryckt i den lönenivå som gällde vid utgången av 2006 och i 
prisnivå per juni 2007), ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 
89 800 tkr och för ekonomiskt bistånd 35 700 tkr.  
 
Under kommande period kommer förvaltningen att utföra översyn av 
taxorna för alkoholhandläggning. Jämförelser kommer att göras med andra 
kommuner i landet. 
 
I sitt tilläggsförslag har socialnämnden tagit upp 4 815 tkr per år 2008-1010 
 
Tilläggsförslag 2008 2009 2010 
1. Utbyggnad av råd- och stödgruppens lokaler -700 -700 -700 
2. Kommunal och länsövergripande beroende- 
 enhet -1 770 -1 310 -2 010 
3. Inrättande av särskilt boende och omvårdnads- 
 team för personer med dubbeldiagnos (DD) -280 -1 125 -1 125 
4. Lågtröskelboende -550 -550 -550 
5. Handledning/utbildning -430 -430 -430 
Summa tilläggsförslag -3 730 -4 115 -4 815
    
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2008 samt plan för åren 
 2009-2010 
 _____________ 
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§ 99 
Angående motion om stöd till brottsofferjouren 
 
Göran Bohman redovisade svar på motion om stöd brottsofferjouren  
daterad 2007-07-25. 
 
Mats Lindbom, centerpartiet, väckte i mars 2006 en motion till kommun-
fullmäktige angående stöd till brottsofferjouren i Blekinge. I motionen 
föreslår Lindbom att kommunen avsevärt ökar sitt stöd till brottsofferjouren, 
att brottsofferjouren bör ingå som fullvärdig part i kommunens brottsföre-
byggande råd, att brottsförebyggande rådet och socialnämnden fokuserar på 
ungdomar i sitt förebyggande arbete och att socialnämnden inbjuder brotts-
offerjouren till samtal. Motionären menar att kommunens stöd till brotts-
offerjouren bör motsvara minst en krona och femtio öre per kommun-
innevånare. 
 
Motionen från Mats Lindbom översändes till socialnämnden för yttrande. 
Socialnämnden yttrade sig över motionen vid sitt sammanträde 2006 10 23. 
Kommunstyrelsen beslutade 2007 01 09 att återremittera motion till 
socialnämnden. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde1 oktober, 2007 
 
§ 100 Information från Länsstyrelsen sid 4 
§ 101 Redovisningsärende  sid 5 
§ 102 Information angående medling sid 6 
§ 103 Redovisning nyckeltal SCB samt kkkhv. sid 7 
§ 104-106 Meddelande/Delegering  sid 8 
§ 107 Öppna frågor  sid 9 
§ 108 Budgetuppföljning augusti 2007 med prognos sid 10 
§ 109 Fördelning av socialnämndens reserv  sid 11 
§ 110 Produktionsmål för socialnämndens verksamheter  sid 12 
§ 111 Deltagande i utredning om samarbete runt våldsutsatta kvinnor 
 och barn samt män som utöver våld sid 13 
§ 112 Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008 sid 15 
§ 113 Lågtröskelboende  sid 17 
§ 114 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Verkö Hamn- 
 krog, Rombvägen 1, 371 65 Karlskrona sid 18 
§ 115 Svar på remiss angående lokalisering av nytt stadsbibliotek sid  19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-16.45 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Birgitta Ståhl (m) kom kl13.35 § 101 
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m) gick kl 16.30 § 100-112 
  Eva Strömqvist (s)  
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s)  
   
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) § 100 
  Sture Nilsson (c) § 113-115 
  Dan Nielsen (fp) 
  Kaj Jansson (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
   
Övriga närvarande ersättare Göran Bohman, socialchef 
tjänstemän  Sören Trolle, sektionschef 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Malin Frej, ekonom 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Kristina Axelsson, socialsekreterare 
  Daniel Blent, socialsekreterare 
    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Birgitta Ståhl 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Birgitta Ståhl  Paragraf: 100–115 
    §§ 107-115 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 



	 	 1 oktober 2007 4	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 100 
Information från Länsstyrelsen 
 
Marie-Louise Svensson samt Lena Karlsson från Länsstyrelsen i Blekinge 
informerade om alkohollagen. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 101 
Redovisningsärende 
 
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 12 
      
Informationen togs till protokollet 
_____ 
 
 
 
 



	 	 1 oktober 2007 6	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 102 
Information angående medling 
 
Lennart Nilsson informerade om sitt arbete angående medling.  
 
Från och med den 1 januari 2007 ansvar socialförvaltningen för medling med 
anledning av brott tar främst sikte på unga lagöverträdare. 
 
Medling, som är frivilligt, innebär att gärningsman och brottsoffer möts till-
sammans med en opartisk medlare, för att prata om brottshändelsen. 
Syftet är att minska de negativa följderna av ett brott. Brottsoffret får möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningsmannen får möjlighet till ökad 
insikt om brottets konsekvenser. De brott som medling gäller skall vara anmälda 
till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i 
den.  
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 103 
Redovisning nyckeltal SCB samt kkkhv 
 
Malin Frej redovisade verksamhetskrakteristik 2006 – nyckeltalsjämförelse 
Nätverk IFO. Daterad 2007-09-14 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 104 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga: 13 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-08-08 598-07 E 
-”- 2007-08-10 348-07 E 
-”- 2007-08-15 818-07 
-”- 2007-08-20 794-07 E 
-”- 2007-08-22 653-07 
 
 
Arbetsmiljöverket 
Information 2007-08-29 AIVÄ 2007/35440 
 
 
§ 105 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
_____ 
 
 
 
§ 106 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-09-10. 
_____ 
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§ 107 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan angående den kritik som Blekinge Läns Landsting 
fått på hur man hantera frågan angående läkemedelbehandling med subetex och 
metadon. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan på hur den nya regeln att deltidsarbetslösa ej 
får stämpla mer än 75 dagar, kommer att påverka oss. 
 
Margaretha Jansson återkommer med svar på socialnämndens sammanträde den 
22 oktober 2007. 
_____  
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur gammal man måste vara för att få köpa ut 
cider över 2,25 volymprocent alkohol från vanlig livsmedelsaffär. 
 
Anders Nordberg svarade 
_____ 
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§ 108 
Budgetuppföljning augusti 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-augusti uppvisar en 
negativ avvikelse med -3,0 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Reviderad prognos för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med 
budget på -3,0 mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättade personal nyckeltalen mätperiod 
051201—070731. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att anta delårsbokslutet med prognos per den 31 augusti 2007. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 109 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens 
reserv samt justering av budget. 
 
Socialnämndens Justering Utfall 
reserv 1 947 000 Budget 2007-08-31 
 
Vht 752, ekonomisektionen -200 000  33 000 
Vht 752, FUS -240 000  30 000 
Vht 752, ADS -130 000  36 000 
Vht 755, HVB barn/unga -777 000  873 000 
Vht 761, Roslunden -200 000  64 000 
Vht 756, HVB vuxna -400 000 -500 000 324 000 
Vht 762, KBH  500 000 -120 000
  
    
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering 
_____ 
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§ 110 
Produktionsmål för socialnämndens verksamheter 
 
Socialnämnden beslutade 2007-04-23 att anta nya politiska mål för 
socialnämndens verksamheter. Socialförvaltningen har därefter genomfört 
översyn av förvaltningen produktionsmål. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) samt Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta socialförvaltningens förslag till produktionsmål. 
_____ 
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§ 111 

Deltagande i utredning om samarbete runt våldsutsatta kvinnor och 
barn samt män som utöver våld. 
 
Christine Held redovisade ärendet. 
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för 2007 och 2008 för att 
förstärka och utveckla kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen i Blekinge 
har för 2007 tilldelats 1 800 000  kronor att fördela till länets kommuner. 
 
Regeringens övergripande mål för satsningen 
• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i 
 vilken kommun de bor. 
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
 ska förbättras och kvalitetsutvecklas Kommunernas arbete skall bli mer 
 målinriktat, strukturerat och samordnat 
• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall 
 stärkas och vid behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar 
 med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras. 
 
Dessutom har departementet gett möjlighet att söka medel till verksamheter 
för män som utövar våld. 
 
I regeringens direktiv uppmuntras att kommunen samverkar med andra 
parter t.ex. ideella kvinnojourer andra kommuner etc. 
 
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inom ramen för sitt 
ansvarsområde ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet 
av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Målet för 
verksamheten ska vara att säkra ett gott rättssäkert stöd för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld 
 
Länsstyrelserna ska utöka sitt stöd till kommunerna i deras samverkan och 
arbeta för att på olika sätt främja utvecklingen t.ex. genom utbyte av 
kunskap och goda erfarenheter. Länsstyrelsens samordningsuppgift ska 
utformas utifrån de förutsättningar som passar bäst för länet, i samråd med 
kommuner och andra berörda aktörer inom varje län. 
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Länsstyrelsen i Blekinge har gett förhandsbesked om att bevilja pengar till 
kommunerna, Karlshamn, Ronneby, Olofström, Sölvesborg och Karlskrona 
för att utreda möjligheterna till en länsövergripande verksamhet, ett centrum 
mot våld i nära relationer. 
Ronneby är den formellt bidragssökande kommunen och som projektledare/ut-
redare finns Jan Herstad som tidigare har utrett samma fråga åt Kalmar Län både 
Södra och Norra. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  tillsammans med övriga kommuner i Blekinge ansöka hos Länsstyrels-
 en om medel för att gemensamt utreda en länsövergripande verksam-
 het, ett centrum mot våld i nära relationer. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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§ 112 

Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008 
 
Ann-Sofie Olsson redovisade ansökan om utvecklingsmedel hos Läns-
styrelsen i syfte att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn 
som bevittnat våld samt till män som använt våld i nära relationer med 
693 000:- (2007) samt 691 000:- (2008). 
 
Regeringens övergripande mål för satsningen 
• Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i vilken 
 kommun de bor. 
• Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 
 skall förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete skall bli mer 
 målinriktat, strukturerat och samordnat 
• Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall 
 stärkas och vid behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar 
 med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld etableras. 
 
Mål för verksamheter 
Mål för verksamheten är att skapa helhet och struktur kring arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, barn som upplevt våld och män som använt våld i nära 
relationer genom att utveckla ett program som består av 
–  uppsökande arbete i ett tidigt skede, riktat till såväl kvinnor som män. 
–  motivationssamtal som leder till att fler kvinnor och män söker hjälp och 
 förändring. 
–  enskilda stödjande samtal och insatser till såväl kvinnan, barnen och 
 mannen i syfte att hjälpa i den akuta situationen men även i syfte att 
 förhindra upprepning av våldet. 
–  gruppverksamhet för män i samverkan med frivården 
–  information i förebyggande syfte men även i syfte att slynliggöra 
 problematiken och visa att hjälp finns att få. 
–  samverkan, samordning och tydliga rutiner mellan olika myndigheter och 
 ideella organisationer. 
 
Tidplan 
Verksamheten beräknas starta 2008-01-01 och avslutas 2009-12-31. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i syfte att kvalitets- 
 utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt 
 till män som använt våld i nära relationer med 693 000:- (2007) samt 
 691 000:- (2008) 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
 



	 	 1 oktober 2007 17	

  

 
 
 
 
 
§ 113 
Lågtröskelboende 
 
Trots goda förutsättningar i Karlskrona för personer med missbruksproblem 
kommer ett antal personer alltid att ha problem med sitt boende. Gruppen 
har på olika sätt, trots omfattande stöd och biståndsinsatser inte haft förmåga 
att klara av ett eget boende.  
Gruppen består av ca 10-15 personer. Dessa löser sitt boende med tillfälliga 
lösningar i form av vandrarhem, kompisar, behandlingshem etc. Gruppen 
har omfattande missbruksproblem. För denna grupp skulle det vara ett stort 
stöd att få möjlighet till ett genomgångsboende där gemenskap och stöd från 
personal från socialförvaltningen och ex. frivilliga organisationer skulle 
kunna vara till stor hjälp. 
Socialförvaltningen har tillsammans med Karlskronahem och Byggnads-
nämnden i uppdrag att redovisa ett förslag till ett genomgångsboende (Per-
Albin-boende) Gruppen som består av ordföranden samt förvaltningschefer 
har gjort studiebesök i Malmö och arbetar f.n. med olika placeringsalterna-
tiv.  
Gruppen är idag överens om att en placering på Trossö är en grundförut-
sättning för ett verksamt boende för målgruppen. Gruppen är också överens 
om att utgångspunkten hur ett boende skall se ut och fungera bör vara Per-
Albin boendet i Malmö. 
 
Ett boende likt Per-Albin utifrån Karlskronas förutsättningar skulle innebära 
7-9 lägenheter på sammanlagt 250 kvm inkl. personalutrymme. Enligt Boritz 
Nordgren är det en investering på 13-14.000kr/kvm och år plus moms samt 
driftkostnader. 
 
Socialnämnden har 2008-08-27 i förslag till budget för 2008 planer för 
2009-2010 i tilläggsförslag beslutat att tillstyrka 550 tkr. För drift och att 
tillhandahålla en tjänst. I övrigt skall kostnaden för boendet vara kostnads-
neutralt. 
 
Sektionschef Sören Trolle föreslog socialnämnden att namnet Lågtröskel-
boende skulle ändras till stödboende på Dockegatan.  
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslaget. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ge tekniska förvaltningen i uppdrag att fortsätta förstudien av ett 
 stödboende på Dockegatan, Trossö utifrån ovannämnda förutsättningar. 
_____ 
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§ 114 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Verkö Hamn-
krog, Rombvägen 1, 371 65 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Verkö Hamnkrog AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 
kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin 
och spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är året runt dagligen mellan kl. 11.00 till 01.00. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen påpekar att egenkontrollprogram skall inlämnas. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
Sökande har inget att invända mot föreslaget beslut.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan då 7 kap. 5 § alkohollagen   
är tillämplig. 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året 
runt mellan kl 11.00-01.00.  
_____ 
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§ 115 
Svar på remiss angående lokalisering av nytt stadsbibliotek 
 
På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har styrgruppen 
för ett nytt stadsbibliotek i Karlskrona lämnat en utredning som behandlar 
fem alternativa lägen för ett nytt bibliotek. Kulturförvaltningen har inbjudit 
samtliga nämnder att lämna synpunkter i fråga om lokalisering av ett nytt 
stadsbibliotek. 
 
Socialnämnden tar inte ställning mellan de olika förslag för lokalisering av 
ett nytt stadsbibliotek som presenterats. Socialnämnden vill dock betona att 
det måste vara lätt för alla boende i kommunen att ta sig till biblioteket. 
Närhet till allmänna kommunikationer är därför viktigt. Barn måste kunna ta 
sig till biblioteket utan att behöva utsättas för risker i trafiken. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till yttrande angående utredning av lokalisering av   
 ett nytt stadsbibliotek. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 22 oktober, 2007 
 
§ 116 Beslutsärende  sid 4 
§ 117 Redovisningsärende  sid 5 
§ 118 Redovisning av feriepraktiken sid 6 
§ 119-121 Meddelande/Delegering  sid 7 
§ 122 Öppna frågor  sid 9 
§ 123 Budgetuppföljning september 2007 med prognos sid 10 
§ 124 Ny organisation av den sociala beredskapen i Karlskrona  sid 11 
§ 125 Information till socialnämnden angående verksamheten vid 
 JobbIntro, Ekonomisektionen  sid 13 
§ 126 Förslag till sammanträdesplan sid 15 
§ 127 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café Utkiken, 
 Kärleksstigen, Karlskrona  sid 16 
§ 128 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotel Siesta, Borg- 
 mästaregatan 5, Karlskrona sid 18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.20-15.35 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m)  
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m)  
  Dan Nielsen (fp) 
  Jörgen Anehäll (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
   
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c)  
tjänstemän  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare § 116-121 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare § 116-121 
  Mimmi Odin, socialsekreterare § 116-121 
  Marie Sjöström, socialsekreterare § 116-121 
  Anne Grönqvist, socialsekreterare § 116-121 
  Annika Johansson, socialsekreterare § 116-121  
  Malin Frej, ekonom § 122-128 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Abramsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Eva Abramsson  Paragraf: 116–128 
    § 122 - 128 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 



	 	 22 oktober 2007 4	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 116 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 14 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 117 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 15 
      
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 118 
Redovisning av feriepraktiken 
 
Jesper Björnsson informerade om feriepraktiken i sommar. 
Trettiotre ungdomar har deltagit i feriepraktiken. Kostnaden för feriepraktiken i 
sommar har beräknats till 128 200 kronor. Feriepraktiken har uppskattats av 
ungdomarna samt föräldrarna, även de som har tagit emot ungdomarna som 
feriearbete har tyckt att det varit bra. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 119 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser  Bilaga: 16 
 
Kommunstyrelsen 
§ 184 
Förslag till handlingsprogram för lokal brottsförebyggande rådet i Karlskrona 
kommun 
 
Kommunfullmäktige 
§ 113 
Kommunala val 
 
§ 119 
Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006. 
 
§ 120 
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete. 
 
§ 121 
Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet. 
 
Socialförvaltningen 
Redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som 
Länsstyrelsen konstaterat när det gäller handläggning och dokumentation av 
förhandsbedömningar 
 
Länsstyrelsen 
Tillsynsrapport med beslut 2007-09-07 701-5639-06 
Beslut 2007-09-12 851-5402-07 
-”- 2007-09-26 851-05402-07 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-09-19 869-07 E 
-”- 2007-09-24 757-07 E 
Beslut 2007-09-24 979-07 E 
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§ 120 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
c) Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker PM Pub & Mat, K-na 
d) Yttrande gällande detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona 

kommun, Blekinge län 
e) Dödsboanmälningar 
f) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
g) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

socialtjänstlagen; gäller ÄO, HO och IFO 
_____ 
 
 
 
§ 121 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-10-08. 
_____ 
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§ 122 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan angående studiebesöken på beroendeenheten i 
Örebro samt Södertälje. 
 
Ingrid Hermansson svarade 
_____ 
 
Dan Nielsen (fp) vill ha en diskussion angående sprutbyte samt läkemedelbe-
handling med subetex och metadon. 
 
Ingrid Hermansson svarade 
_____ 
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§ 123 
Budgetuppföljning september 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-september uppvisar en 
negativ avvikelse med – 3,4 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Prognosen för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med budget på  
-3,0 mkr, vilket är oförändrat i förhållande till föregående månad. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2007. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 124 
Ny organisation av den sociala beredskapen i Karlskrona 
 
En utredningsgrupp vid socialförvaltningen i Karlskrona har utrett den 
sociala beredskapen och lämnade i juni 2007 ett förslag till ny organisa- 
tion av beredskapen.  
Enligt förslaget ska en beredskapsgrupp bildas med åtta fast anställda 
socialsekretare, vilka mot en fast ersättning åtar sig ansvaret för den 
sociala beredskapen under helger i ett år. Utredningsgruppen föreslog 
att en förfrågan skall göras till fast anställda socialsekreterare för att 
efterhöra intresset att ingå i beredningsgruppen. 
 
Sammanfattning förslag till ny organisation av sociala beredskapen 
Den sociala beredskapen skall som tidigare i huvudsak vara öppen för 
polis och sjukvård. Dessa skall ha möjligheter att ringa ett särskilt 
telefonnummer om det föreligger fara för barn eller om det kan finnas 
skäl för ingripande jml lagen om vård av missbrukare. 
 
En beredskapsgrupp bildas med åtta socialsekreterare. Två social-
sekreterare i beredskapsgruppen skall ha ansvar för beredskap fredag 
eftermiddag – måndag morgon, -fredag kl 17.00 – måndag kl 07.00. 
Beredskapsgruppen har ansvar också för andra helgdagar och arbetsfria 
dagar, som exempelvis midsommarafton, påskhelg och julhelg. 
 
På tid utanför arbetstid måndag – torsdag ska beredskapen organiseras 
som tidigare, det vill säga genom att samtal i första hand går till Ros-
lunden och KBH, som vid behov har att nå annan personal. 
 
Personal i beredskapsgruppen kompenseras med ledig tid första dagen 
efter beredskapen i enlighet med arbetstidslagens regler. 
 
Semester och andra ledigheter i beredskapsgruppen skall planeras så att 
samtliga årets helger täcks av beredskapsgruppen. 
 
För varje socialsekreterare som ingår i beredskapsgruppen skall ett fast 
lönetillägg utgå så länge socialsekreteraren ingår i beredskapsgruppen. 
Ingen övertidsersättning utöver lönetillägget skall utgå för arbete under 
beredskapen. 
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Avtal mellan socialförvaltningen och socialsekreterare om att ingå i 
beredskapsgruppen görs för ett år.  
 
Organisationen med beredskapsgrupp skall utvärderas efter nio 
månader. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna att socialförvaltningen genomför en ny organisation av 
 den sociala beredskapen under 2008 
 
att  kostnaden för den sociala beredskapen, 272 000 kronor, skall 
 belasta socialförvaltningens verksamhet 752 (kostnad för 
 personal) 
 
att  utvärdering skall ske när den nya organisationen fungerat i nio 
 månader inför beslut om eventuell fortsättning efter december 
 2008 
_____ 
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§ 125 
Information till socialnämnden angående verksamheten vid Jobb-
Intro, Ekonomisektionen. 
 
Bakgrund 
Målgruppen för Ekonomisektionens verksamhetsdel JobbIntro är ung-
domar, upp till 25 år, i Karlskrona kommun med behov av ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning. Ekonomisektionens organisation med sats-
ning på JobbIntro har som bakgrund den höga arbetslösheten bland 
ungdomar och därmed det förhållandevis stora behovet av ekonomiskt 
bistånd för målgruppen 18-25 år. 
 
Arbetet på JobbIntro har fokuserats på att hjälpa ungdomar individuellt 
efter deras behov och förutsättningar med målet egen försörjning. Ingen 
ungdom som är aktuell på jobbIntro ska passivt erhålla ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning 
 
I nuläget (oktober 2007) är 257 ungdomar aktuella på jobbIntro. An-
talet ungdomar i behov av ekonomsikt bistånd hittills 2007 är igenom-
snitt per månad 154 hushåll. Merparten av dessa hushåll är ensamhus-
håll. Fördelningen mellan könen är i genomsnitt 58 % män och 42 % 
kvinnor  
 
Alla ungdomar har en individuell planering. JobbIntro har ett nära 
samarbete med bland annat arbetsförmedlingen, arbetsmarknads-
enheten/Vägvisaren, arbetsgivare, utbildningsförvaltningen, psykiatrin, 
handikappförvaltningen och övriga sektioner inom socialförvaltningen.  
 
Det behövs ett brett utbud av insatser för att stödja de ungdomar som 
saknar plattform för att gå vidare till studier eller arbete. Andelen 
ungdomar med hinder och som står långt eller mycket långt ifrån 
arbetsmarknaden är lågt räknat cirka 30 %. Dessa ungdomar påverkas 
inte direkt av ett mera gynnsamt arbetsmarknadsläge. I denna grupp 
finns de som riskerar att hänvisas till långtidsarbetslöshet och lång-
varigt bidragsberoende. För dessa ungdomar är avbruten skolgång, 
misslyckanden och personliga tillkortakommanden i väsentlig del 
överrepresenterat. 
En oroväckande del av ungdomarna uppvisar psykisk ohälsa och 
bedöms som sjuka av läkare. 
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Det är de ungdomar som har någon form av hinder som är Socialför-
valtningens/JobbIntros största angelägenhet att hitta lösningar för. 
 
Under 2007 har ett flertal ungdomar varit inskrivna i Projekt Lyftet via 
arbetsmarknadsenheten samt en mindre grupp i Sysselsättnings-
projektet via Socialförvaltningen. Detta är båda projekt som har kunnat 
bedrivas med stöd av europeiska socialfonden, ESF.  Dessa projekt är 
viktiga verktyg för ungdomar som inte direkt kan gå in i en planering 
via arbetsförmedlingen. Båda dessa projekt upphör vid årsskiftet och 
därmed försvinner viktiga verktyg att använda för målgruppen.  
Det är i dagsläget oklart vilka möjligheter som gruppen ungdomar med 
hinder kommer att beredas inom ramen för arbetsförmedlingens 
ungdomssatsningar vid bland annat Vägvisaren. Möjligheter att söka 
projektmedel från Europeiska socialfonden kommer att utlysas i 
november för att beslutas först i april. Det finns anledning att uppmärk-
samma att det kan bli brist på möjligheter till meningsfull och utveck-
lande sysselsättning för en grupp ungdomar som därmed kan hamna i 
ett passivt bidragstagande. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (c) yrkade att socialförvaltningen får i 
uppdrag att utreda och lämna förslag på fortsatta åtgärder till social-
nämndens sammanträde i december 2007. 
 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag 
 på fortsatta åtgärder till socialnämndens sammanträde i december 
 2007. 
_____ 
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§ 126 
Förslag till sammanträdesplan för 2008 
 
Förslaget på sammanträdesdagar för allmänna utskottet och socialnämnden har 
översänt till ledamöter och ersättare. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2008. 
_____ 
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§ 127 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Café Utkiken, 
Kärleksstigen, 371 40 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Café Utkiken Handelsbolag har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att servera stark-
öl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe till slutet säll-
skap, s.k. festvåningstillstånd. Sökta serveringstider är året runt mellan kl. 
11.00 till 01.00. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna på Bryggarberget vid Vattentornet. Lokalerna har 
tidigare används till olika ändamål, som kontor, festlokaler och café. 
Nuvarande caféverksamhet har bedrivits i cirka 3 år. Inget tidigare 
serveringstillstånd för alkohol har funnits i lokalerna. 
Lokalerna består av matsal, uteservering samt kök. Köket har en godkänd 
livsmedelsanläggning/kök för beredning och behandling av baguetter, 
sallader, soppor, bakad potatis samt pizza. Vidare prefabricerade fyll-
ningar för servering och avhämtning.  
    
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Café Utkikens verksamhet är i första hand inriktad på att tillhandahålla ett 
utbud av begränsade lättare rätter, enligt ovan.  
Man uppger i sin ansökan att man redan idag tillhandahåller ett utbud 
passande för julbord, bröllops-, födelsedags- och företagsfester. Man vill 
vid dessa tillfällen även kunna erbjuda en meny med servering av alkohol.   
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Café Utkiken ett antal år och på så sätt skaffat sig en 
viss erfarenhet av branschen. Har genomgått utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering och kommer att genomgå utbildning i alkohollagen. 
Kalkyl och lönsamhetsanalys har inte begärts eftersom verksamheten har 
varit igång ett antal år. 
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BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav (7 kap 7 § AL) och kommunens riktlinjer för 
serveringstillstånd är uppfyllda för att medge stadigvarande servering av 
alkohol till slutet sällskap, s.k. festvåningstillstånd. 
Serveringstider föreslås medges mellan kl. 11.00 till 01.00 (ordinarie 
serveringstid). 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att  med stöd av 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Café  
 Utkiken tillstånd att servera starköl, vin och sprit, till slutet sällskap   
 s.k. festvåningstillstånd alla dagar året runt mellan kl. 11.00-01.00.  
_____ 
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§ 128 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotel Siesta, 
Borgmästaregatan 5, 371 31 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Harrysson Hotell Värend AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera 
starköl, vin och spritdrycker stadigvarande till slutet sällskap, s.k. fest-
våningstillstånd, vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
är 11.00 till 01.00 dagligen året runt. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hotel Siesta är beläget i hyrd fastighet på Borgmästaregatan i Karlskrona. 
Hotellokalerna är belägna på andra och tredje våningen. Lobby, matsal 
och kök finns på andra våningen. Köket är registrerat som livsmedelslokal 
och uppfyller kraven för servering till slutet sällskap. 
Serveringen av alkoholdrycker är tänkt att äga rum i lobbyn och matsalen. 
I lobbyn finns bar. 
Lobbyn och matsalen har sammanlagt cirka 60 sittplatser, fördelade 
mellan bord - fåtöljer och stolar.   
Lokalerna har tidigare inte innehaft serveringstillstånd för alkohol. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Serveringen ska i första hand ske till slutna sällskap som bröllop och 
födelsedagsfester, men även till hotellets gäster. 
Mat kommer att erbjudas i form av en enklare meny vilken bereds på 
stället till fullständig meny som erbjuds som catering.    
Ägaren för diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
miljöavdelning angående ombyggnad av köket för att uppfylla krav om 
servering till allmänheten.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Ägaren, Lars Harrysson, har förutom erfarenhet från hotellverksamhet 
också drivit restaurang och importverksamhet av vin & spritprodukter. 
 
Han har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Ägaren 
bedöms därmed ha redovisat erforderlig branscherfarenhet. 



	 	 22 oktober 2007 19	

  

 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda för s.k. festvåningstillstånd. 
Bedömningen om att tilldela Hotel Siesta stadigvarande tillstånd för slutet 
sällskap har följt tidigare av socialnämnden bedömd praxis för 
hotellverksamhet. Risken för olägenheter har i liknande ärende bedömts 
vara minimal.  
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att  med stöd av 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Hotel Siesta 
 stadigvarande tillstånd till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd för   

 servering av starköl, vin och sprit och villkor att det endast får ske till 
 hotellets inskrivna gäster  

 
att  servering medges från klockan 11.00 till 01.00 samtliga dagar året  
  runt. 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 november, 2007 
 
§ 129 Beslutsärende  sid 4 
§ 130 Redovisningsärende  sid 5 
§ 131 Redovisning av medarbetarenkät sid 6 
§ 132 Yttrande till Kammarrätten med anledning av överklagan av 
 länsrättens dom om vård jml 4 § LVM sid 7 
§ 133-135 Meddelande/Delegering  sid 8 
§ 136 Öppna frågor  sid 9 
§ 137 Budgetuppföljning oktober 2007 med prognos sid 10 
§ 138 Skriftlig redovisning av åtgärder som nämnden avser att vidta med 
 anledning av konstaterade brister  sid 11 
§ 139 Ansökan om utvecklingsmedel till socialstyrelsen för att motverka 
 hemlöshet   sid 12 
§ 140 Projektansökan Länsstyrelsen beroendeenheten sid 13 
§ 141 Serveringstillstånd  sid 14 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-16.00 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s)  
  Eva Abramsson (m) 
  Thomas Nilsson (m)  
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m)  
  Dan Nielsen (fp) 
  Vladimir Zunkovic (sd) gick 15.30 § 130-136 
   
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c)  
tjänstemän  Jörgen Anehäll (s) gick kl 15.30 § 129-136 
  Kaj Jansson (s) 
  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Maria Haag, socialsekreterare § 129-130 
  Kim Pedersen, socialsekreterare § 129-130 
  Pia Eriksson, socialsekreterare § 129-130 
  Malin Frej, ekonom § 136-137 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Thomas Nilsson 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Thomas Nilsson  Paragraf: 129–141 
    § 136-141 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 129 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 17 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 130 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 18 
      
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 131 
Redovisning av medarbetarenkät 
 
Medarbetarenkäten kommer att redovisas på socialnämndens sammanträde den 17 
december 2007. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 132 
Yttrande till Kammarrätten med anledning av överklagan av länsrättens dom 
om vård jml 4 1 LVM 
 
Bengt-Erik Eriksson redovisade upprättat yttrande daterat 2007-11-09. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att till Kammarrätten i Jönköping lämna ovanstående som sitt yttrande 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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§ 133 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2007-10-03 896-07 E 
-”- 2007-10-15 353-07 E 
-”- -”- 759-07 E 
-”- -”- 761-07 E 
-”- 2007-10-22 913-07 E 
-”- 2007-10-23 600-07 E 
Beslut 2007-10-22 1057-07 E 
 
 
 
§ 134 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden  
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering  

 av spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod  
 till slutet sällskap. 
b) Tillståndsbevis – enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738Ä) för serve- 
 ring av alkoholdrycker. 
c) Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker PM Pub & Mat, K-na 
d) Yttrande gällande detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona 

kommun, Blekinge län 
e) Dödsboanmälningar 
f) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
g) Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ 

socialtjänstlagen; gäller ÄO, HO och IFO 
_____ 
 
 
 
§ 135 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2007-10-22, 2007-11-05 samt 2007-11-08. 
_____ 
 



	 	 19 november 2007 9	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 136 
Öppna frågor 
 
Dan Nielsen (fp), Kaj Jansson (s) samt Ali Abu-Iseifan (s) informerade om 
konferensen de varit på i Emmaboda angående ledningssystem för kvalitet i 
verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 
_____ 
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§ 137 
Budgetuppföljning oktober 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-oktober uppvisar en 
negativ avvikelse med – 4,2 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Reviderad prognosen för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med 
budget på -4,0 mkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2007. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 138 
Skriftlig redovisning av åtgärder som nämnden avser att vidta med 
anledning av konstaterade brister. 
 
Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att granska dokumentation 
och handläggning av barnavårdsutredningar i länets samtliga 
kommuner och se till att handläggningen är rättssäker samt att barn 
kommer till tals. man har granskat 10 % av öppnade barnavårds-
utredningar under perioden 050901—060831. 
 
I tillsynsrapporten till Karlskrona konstaterade Länsstyrelsen brister i 
handläggning och dokumentation av barnavårdsutredningar i sådan 
omfattning att lagstiftningens krav ej kan anses uppfyllda. 
Länsstyrelsen riktar därför kritik mot nämnden och begär en skriftlig 
redovisning av vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta med 
anledning av konstaterade brister. 
 
Christine Held redovisade upprättad skrivelse daterad den 29 oktober 
2007 angående vilka åtgärder nämnden vidtagit/avser att vidta. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att de har tagit del av den skriftliga redovisningen till Länsstyrelsen 
 
att de ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna 
_____ 
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§ 139 
Ansökan om utvecklingsmedel till socialstyrelsen för att motverka 
hemlöshet. 

 
Socialstyrelsen har gått ut med inbjudan till kommuner, landsting, 
bostadsföretag, frivilligorganisationer och andra att ansöka om ut-
vecklingsmedel för projekt mot hemlöshet. 
 
Socialförvaltningen har utarbetat förslag till ansökan till projekt för att 
motverka hemlöshet i Karlskrona. Socialförvaltningens förslag kräver 
inga ytterligare ekonomiska åtaganden från socialnämnden utöver de 
medel socialnämnden äskat om i förslag till budget. 
 
Projektet är avsett att pågå under tiden 2008-07-01 – 2010-06-30. 
 
Ansökan skall kompletteras med underskrifter från samverkanspartners. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos socialstyrelsen till projektet 
 Motverka hemlöshet i Karlskrona 
_____ 
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§ 140 
Projektansökan Länsstyrelsen beroendeenheten 
 
Sören Trolle samt Göran Bohman deltagit i planeringsmöte angående 
beroendeenhet i Blekinge. Alla kommuner var ej närvarande. På mötet 
beslutades att föreslå respektive ordförande omgående ta kontakt med 
landstingsrådet Marie Sällström. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 141 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 17 december, 2007 
 
§ 147 Öppna frågor  sid 8 
§ 148 Budgetuppföljning november 2007 med prognos sid 9 
§ 149 Överenskommelse med migrationsverket om grupphem för ung- 
 domar med flyktingbakgrund  sid 10 
§ 150 Utredning och yttrande med anledning av anonym anmälan av- 
 seende Grupphemmet XP  sid 12 
§ 151 Uppföljning av alkohol- och drogsektionens verksamheter 
 Karlskrona behandlingshem samt öppenvården sid 14 
§ 152 Socialförvaltningens medverkan till finansiering av arbetsmarknads- 
 enhets projekt ”Lyftet”  sid 15 
§ 153 Beslut om Tillsynsplan  sid 17 
§ 154 Uppföljning av verksamhetsplan för 2007 sid 18 
§ 155 Verksamhetsplan för 2008  sid 21 
§ 156 Förslag till jämställdhetsplan för socialförvaltningen sid 23 
§ 157 Serveringstillstånd  sid 24 
§ 158 Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården sid 25 
§ 159  Tack    sid 27 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl.13.00-17.30 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Birgitta Ståhl (m)  
  Eva Abramsson (m) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) § 142-150 
  Ola Bergqvist (s) 
    
Tjänstgörande  ersättare Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
  Jörgen Anehäll (s) § 151-159 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Malin Frej, ekonom  
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Eva Strömqvist 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
  ___________________________ 
Justerare:  Eva Strömqvist  Paragraf: 147–159 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2007  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 147 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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§ 148 
Budgetuppföljning november 2007 med prognos 
 
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-november uppvisar en 
negativ avvikelse med – 5,0 mkr jmf med budget för motsvarande period. 
Reviderad prognosen för helåret 2007 visar på ett negativt utfall jmf med 
budget på -4,0 mkr. 
 
Programmet individ- och familjomsorg uppvisar ett ackumulerat underskott 
om -3,2 mkr per november månad varav 510 tkr är hänförligt till avsätt-
ningen för semesterlön. Prognos är oförändrad i förhållande till oktober 
månad och visar ett beräknat utfall om -2,5 mkr för helåret 2007. 
 
Underskottet består av att fler barn/unga och vuxna har varit i behov av att 
placerats på extern institution. Under hösten tillkom fler placeringar än vad 
som förutspåddes tidigare under året varför prognosen justerades tidigare 
månad. 
 
Utfallet för programmet ekonomiskt bistånd för perioden januari-november 
visar ett underskott om -1,8 mkr. Prognosen för programmet är oförändrat i 
förhållande till tidigare månad. 
 
I oktober sökte och beviljades fler hushåll ekonomiskt bistånd i förhållande 
till tidigare månader. Behovet har ökat även i november men kostnaden för 
biståndet har minskat vilket innebär att kostnaden per hushåll minskade i 
november i förhållande till oktober. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2007-12-19 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 149 
Överenskommelse med migrationsverket om grupphem för ungdomar 
med flyktingbakgrund. 
 
Bakgrund 
Antalet ensam kommande barn och ungdomar som ansöker om asyl i 
Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. De första åren av 2000-talet 
ansökte 300-500 ensamkommande barn- ungdomar med flyktingbakgrund 
om asyl i Sverige. Mirgrationisverket räknar med att antalet ensam-
kommande barn och ungdomar som söker asyl 2007 kommer att uppgå till 
omkring 1 200. 
 
Kommunfullmäktige i Karlskrona beslutade i november 2003 att Karlskrona 
kommun ska ingå överenskommelse med integrationsverket om att inrätta ett 
kommunalt grupphem för ensamkommande ungdomar med flyktingbak-
grund som har permanent uppehållstillstånd. 
 
I enlighet med den överenskommelse som ingicks med integrationsverket 
startade socialnämnden 2004 ett grupphem med plats för åtta ungdomar i 
åldern 16-17 år. Grupphemmet fick lokaler i området Galgamarken. Personal 
till grupphemmet rekryterades under våren 2004. 
 
Integrationsverket upphörde som myndighet 2007-07-01. Dessförinnan sa 
integrationsverket upp överenskommelse med Karlskrona kommun be-
träffande grupphemmet XP. Överenskommelsen gäller under en uppsäg-
ningstid om sex månader och går ut 2007-12-31. 
 
Ansvaret för överenskommelse med kommuner om flyktingmottagande har 
övergått från integrationsverket till migrationsverket. Migrationsverket har 
översänt förslag till ny överenskommelse med Karlskrona kommun om 
mottagande av ungdomar i grupphemmet XP efter 2008-01-01. Ansvarig 
nämnd i Karlskrona kommun för beslut om ny överkommelse om grupp-
hemmet för ensamkommande flyktingungdomar är socialnämnden 
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Socialnämnden beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ingå överenskommelse med migrationsverket beträffande boende för 
 ungdomar med permanent uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare 
 i Sverige enligt förslag. 
 
att överenskommelsen skall omprövas i samband med att ställningstagande 
 görs till migrationsverkets förfrågan till Karlskrona kommun om 
 överenskommelse beträffande asylsökande ungdom. 
_____ 
 
 
Vladimir Zunkovic (sd) deltog ej i beslutet. 
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§ 150 
Utredning och yttrande med anledning av anonym anmälan av-
seende Grupphemmet XP. 

 
En anonym anmälan har inkommit till Länsstyrelsen om brister på grupphemmet 
för ensamkommande flyktingbarn. Följande brister tas upp i den anonyma 
anmälan: 
 
1. Ledning och verksamhet fungerar ej, det finns ingen närvarande chef 
2. Tydliga riktlinjer saknas för hur arbetet ska fungera 
3. Ungdomarna lämnas vind för våg, alkohol förekommer och ungdomarna är ute 
 på natten, de har inga regler och de får inte den hjälp de behöver. Ungdomarna 
 får inte de tillsägelser som de behöver t.ex. att man inte får köra bil utan 
 körkort. 
 
Åtgärder 
När det gäller arbetsledarfunktionen måste åtgärder vidtas på såväl kort som lång 
sikt. På kort sikt har en vikarierande föreståndare tillsatts ur personalgruppen. För 
att ge den vikarierande föreståndaren stöd, finns sektionschefen att tillgå. Därmed 
är vår förhoppning att de mest betydande ledningsfrågorna fångas upp så att 
personalen känner sig trygg och får struktur i sitt arbete vilket gynnar ungdomarna. 
 
När det gäller arbetsledarfunktionen kommer förvaltningen att se över och vidta 
nödvändiga åtgärder för att få en väl fungerade ledning av Grupphemmet XP. 
Rapport om hur arbetet med ledningsfunktionen fortskrider, kommer att lämnas till 
socialnämnden under våren 2008.  
 
Regler och riktlinjer finns, men är inte fullt ut implementerade hos personalen 
därför skall personalen, under första halvåret 2008, arbeta med implementering av 
dessa och sedan redovisa arbetet till sektionschef. Därefter åligger det före-
ståndaren på Grupphemmet att tillse att personalens arbetssätt är sådant att 
gemensamma regler och riktlinjer efterlevs. 
 
Personalen har haft extra handledning efter sommaren och ordinarie handledning 
kommer att fortsätta kontinuerligt under hösten. 
 
Muntlig återföring av intervjuerna kommer att göras till föreståndare och personal-
grupp. 
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Länsstyrelsen har vid muntlig kontakt påtalat att grupphemmet måste ha personal 
på natten och därför kommer grupphemmets personal att återgå till sovande natt.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  särskilt utreda arbetsledarfunktionen på Grupphemmet XP och vidta 
 nödvändiga åtgärder  
 
att ställa sig bakom de föreslagna åtgärderna. 
_____ 
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§ 151 
Uppföljning av alkohol- och drogsektionens verksamheter Karlskrona 
behandlingshem samt öppenvården 
 
Socialnämnden beslutade i februari 2007 om verksamhetsplan för året. I 
socialnämndens beslut om verksamhetsplan heter det att socialförvaltningen under 
året ska ”Kvalitetundersöka Karlskrona behandlingshem samt öppenvårdsgruppen 
på alkohol- och drogsektionen”. 
 
Den utförda kvalitetsundersökningen har ett tydligt brukarperspektiv. Vi har i 
första hand varit intresserade av hur insatserna, gruppbehandling i öppenvård och 
vård vid Karlskrona behandlingshem, uppfattats av dem som fått insatsen och 
vilka förändringar som insatserna inneburit för klienterna. 
 
Kvalitetsundersökningen har huvudsakligen gjorts i två steg, först har vi intervjuat 
ett mindre antal klienter som genomgått behandlingar och därefter har en enkät 
skickats till personer som fått behandling det senaste året. Vi gjorde intervjuerna 
först för att kunna ta hänsyn till vad som framkom vid dessa, vid utformandet av 
enkäterna. 
 
En genomgång av aktmaterialet för dem som deltagit i undersökningen har också 
genomförts. Denna är gjord med avseende på utredning, beslut, vårdplan och 
dokumentation. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
_____ 
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§ 152 
Socialförvaltningens medverkan till finansiering av arbetsmark-
nadsenhets projekt ”Lyftet” 
 
 
JobbIntros målgrupp är ungdomar mellan 18 - 25 år som har behov av ekonomiskt 
bistånd till sin försörjning. Varje ungdom ska ges hjälp efter sina behov och för-
utsättningar. Alla ungdomar har en handlingsplan mot målet egen försörjning. 
Denna handlingsplan kan innehålla flera steg på kort och lång sikt.  

 
Det behövs ett brett utbud av insatser för att stödja de ungdomar som saknar 
plattform för att gå vidare till studier eller arbete. Andelen ungdomar med hinder 
och som står långt eller mycket långt ifrån arbetsmarknaden är lågt räknat cirka 30 
%. För dessa ungdomar är avbruten skolgång, misslyckanden och personliga 
tillkortakommanden i väsentlig del överrepresenterat. 

En oroväckande del av ungdomarna uppvisar psykisk ohälsa och bedöms som 
sjuka av läkare. 

 
Under 2007 har arbetsmarknadsenhetens projekt ”Lyftet” varit ett alternativ för 
ungdomar med behov av extra stöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
”Lyftet” har finansierats med projektmedel från ESF, Europeiska socialfonden. 
Projektet upphör 2007-12-31.  
Det är ännu oklart vilka konkreta möjligheter som den arbetsmarknadspolitiska 
åtgärden jobbgaranti för ungdomar kommer att ge. På vilka villkor Vägvisaren ska 
fortsätta är fortfarande osäkert. Detta innebär att ungdomar aktuella på JobbIntro 
från årsskiftet inte självklart kan anvisas/erbjudas sysselsättning enligt målet att 
ingen ungdom passivt ska uppbära ekonomiskt bistånd till sin försörjning. 

  
För att bibehålla kvalitet och alternativ för ungdomar med behov av extra stöd på 
väg mot egen försörjning är det angeläget att ”Lyftet” får finnas kvar i den form 
som har börjat etableras under 2007. Att i nuläget säkerställa en fortsättning för 
”Lyftet” under 2008 är att betrakta som en akut åtgärd då alternativ saknas. Det är 
dock angeläget att i samverkan med övriga berörda aktivt verka för att verksamhet 
riktat till ungdomar med hinder erbjuds även kommande år.  
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Förslag till beslut 

att tillsammans med arbetsmarknadsenheten finansiera projekt ”Lyftet” under 
 2008. 
 
att del av personalkostnad för ”Lyftet” med 600 tkr belastas konto 750 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsenheen 
 utreda och lämna förslag på fortsatt permanent verksamhet för målgruppen 
 efter 2008. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att tillsammans med arbetsmarknadsenheten finansiera projekt ”Lyftet” under 
 2008. 
 
att del av personalkostnad för ”Lyftet” med 600 tkr belastas konto 750 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsenheen 
 utreda och lämna förslag på fortsatt permanent verksamhet för målgruppen 
 efter 2008. 
_____ 
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§ 153 
Beslut om Tillsynsplan 
 
Utifrån att Staten genom Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen förordar att 
kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen, göras utifrån en 
ansvarig nämnd beslutad plan, överlämnar socialförvaltningen förslag till 
tillsynsplan avseende serveringstillstånd samt detaljhandel/servering av folköl. 

Tillsynsplanen omfattar kontroll av serveringstillstånd för sprit, vin och starköl, 
samt detaljhandel/servering av folköl (max. 3,5 volymprocent). 

Förslaget till tillsynsplan har varit utsända till Länsstyrelsen, Polisen, 
Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Skatteverket för 
synpunkter. 
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Polisen har yttrat sig. 

Länsstyrelsen och Räddningstjänsten har lämnat sitt bifall till planen. Polisen 
anser, ”att ett serveringsställe som visar en hög omsättning vad det gäller 
alkoholförsäljning borde vara föremål för besök 2 ggr per år och att minst en 
gång per år genomföras som samordnad tillsyn med polisen.” 
Förvaltningens förslag anger besök 1 ggr per år och att besöket vid något tillfälle 
kan ske som samordnad tillsyn med polisen. 
Förvaltningen anser att tillsynen är tillräcklig med hänsyn till de resurser som 
finns inom ramen för alkoholhandläggarens tjänst. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att socialnämnden antar upprättad Tillsynsplan, att gälla from 2008-01-01. 
_____ 
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§ 154 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2007 
 
Socialnämnden antog i februari 2007 en verksamhetsplan för 2007. Förvaltningen 
har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i planen. Nedan 
kommenteras varje uppdrag var för sig: 
 
Övergripande 
Sektionsövergripande metoder för ung-
dom/unga vuxna med missbruksproblem. Skapa 
en vårdkedja på hemma plan. 

Pågår. Är under utveckling. 

I samarbete med våra jämförelsekommuner 
slutföra en gemensam undersökning av barn 
och ungdomars upplevelse av att vara familje-
hemsplacerade. 

Pågående. Ska slutföras under 
2008 

Fördjupa samarbetet med handikappnämnden 
för att förhindra att individer kommer mellan 
stolarna. 

Genomfört 

Tillsammans med landstinget starta beroende-
enhet i länet. 

Ej klart 

Kvalitetundersöka 2 verksamheter under året. Klart. Redovisas 2007 
Utvärdera den särskilda friskvårdssatsningen Genomfört 
Förbättra lokalerna för Råd och stöd gruppen Pågående 
Revidera det alkoholpolitiska programmets 
handlingsplan. 

Genomfört 

Särskilt uppmärksamma och föreslå åtgärder 
för individer som har svårt att få bostad. 

Genomfört 

Alkohol- och drogsektionen 
Medverka till att en Beroendeenhet till-
sammans med Landstinget och de kommuner 
i länet som vill vara kommer till stånd. 

Pågående 
 

Tillsammans med Karlskrona hem, fastighets-
förvaltningen och rep. från frivilliga organisa-
tioner tillskapa ett stödboende (Per-Albin-
boende) 

Pågående 
 

Tillskapa utslussningslägenheter på KBH. 
 

Två lägenheter har iordning-
ställts för KBH 
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Alkohol- och drogsektionen 
Verksamhetsöversyn 2006/2007. ADS 
kommer att påbörja en verksamhetsöversyn 
under 2006 med syfte att se över organisation 
och verksamhetsinnehåll i förhållande till de 
krav som ställs på verksamheten. 

Två heldagar har genomförts. 
Sammanställning och plan för 
genomförande pågår 
 

Ungdomsprojektet skall genomföras till-
sammans med FUS. 

Pågår enligt plan 
 

Nykter Trafik i Blekinge skall genomföras 
och slutredovisas 

Klart. Avvakta ekonomiskt 
utfall efter slutkonferens 
071122 

Vårdkedja kvinnors missbruk skall genom-
föras och slutredovisas.  

Klart 
 

Sigrid ett multidiciplinärt team kring miss-
brukande gravida kvinnor skall genomföras 
och slutredovisas  

Pågår 
 

Genomföra ett elektroniskt aktsystem på 
Alkohol och narkotikamottagningen till-
sammans med Nektar. 

Klart 
 

Genomföra ett strukturerat utrednings- och 
kartläggningsinstrument enligt DOK. 

Klart 
 

Tillsammans med med Handikappförvalt-
ningen, Äldreförvaltningen, Karlskronahem 
och fastighetskontoret planera för ett D.D. 
boende 2008 på Ringöhemmet. 

Pågår 
 

Ekonomisektionen  
Sektionen ska i nära samverkan med arbets-
marknadsenheten och andra aktörer medverka 
till att olika alternativ till åtgärder mot målet 
egenförsörjning skapas. 
Under 2007 prioriteras särskilt: Ungdomar 
18-25 år i verksamheten på jobbintro  
kvinnor med minderåriga barn och övriga 
barnfamiljer i verksamheten på ekonomi-
gruppen 

Pågår 
 

Sektionen ska fullfölja medverkan/med-
finansiering i Eu-projekt, ESMEC. 

Klart 
 

Sektionen ska vidareutveckla arbetet med och 
fördjupa kunskapen om barnperspektivet i 
arbetet med ekonomiskt bistånd.  

Pågående. Undersökning 
redovisas i början av 2008. 
 

I projektsamverkan utveckla program för 
kvinnor med målet egenförsörjning. 

Detta skjuts upp till 2008 
med anledning av indragna 
projektmedel. 

Sektionen ska genomföra en kvalitetsunder-
sökning avseende klienters upplevelse av be-
mötandet på ekonomisektionen.  

Ej genomfört 
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Ekonomisektionen  
Sektionen ska aktivt använda det länsöver-
gripande forumet för ”finansiell samordning” 
i syfte att hitta breda lösningar för individer i 
behov av rehabilitering och som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. 

Pågående 
 

Sektionens budget- och skuldrådgivare ska 
utveckla informationsprogram av före-
byggande karaktär med inriktning på mål-
gruppen ungdomar. 

Pågående 
 

Familj och ungdomssektionen 
Förbättra lokalerna för Råd och stödgruppen Pågående 
Utveckla samarbetet med Handikappförvalt-
ningen för att förhindra att barn hamnar 
mellan stolarna 

Pågående 
 

Att med stöd av Länsstyrelsepengar till-
sammans med ADS utarbeta en vårdkedja för 
unga missbrukare  

Pågår enligt plan 
 

Tillsammans med våra nätverkskommuner 
fortsätta arbetet med att göra en undersökning 
om hur barn som är placerade i familjehem 
upplever att vara placerade. 

Pågående 
 

Att med länstyrelsepengar tillsammans med 
kvinnojouren ytterligare förbättra arbetet med 
våldsutsatta kvinnor och deras barn 

Klart 
 

Under året kommer en nysatsning att göras 
när det gäller medling/ungdomstjänst och 
särskilt kvalificerade kontaktpersoner i 
enlighet med den lagändring som träder i 
kraft den 1 januari 2007. 

Klart 
 

Sigrid är ett samverkansprojekt mellan 
Socialförvaltningen Alkohol och Drogsektion 
(ADS) och Råd och stödgrupeen (ROS) och 
Landstingets Mödrahälsovård (MHV) och 
Barnhälsovård (BHV) vars målgrupp är 
kvinnor som är gravida och befinner sig i 
riskzonen eller har ett missbruk av alkohol 
eller narkotika.  
 

Genomfört. Implementeras i 
ordinarie verksamhet 
 

 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna uppföljningen 
_____ 
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§ 155 
Verksamhetsplan för 2008 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för näst-
kommande år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall 
genomföras under året. Förvaltningens regelbundet återkommande 
uppgifter förutsätts genomföras utan att de upptas i planen. 
 
Nedan lämnas förslag till uppgifter som kommer att ledas från kansliet och 
beröra hela eller delar av förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till 
uppgifter som kommer att genomföras inom respektive sektion. 
 
Övergripande 
-  Kvalitetsundersöka två verksamheter under året 
-  Fortsatt fördjupat samarbete med handikappnämnden 
-  Fortsatt verka för att en beroendeenhet kommer till stånd i länet 
-  Jämställdhetsundersökning ska genomföras på samtliga enheter 
-  Genomföra en IFO-mässa tillsammans med nätverkskommunerna. 
-  Tillsammans med övriga förvaltningar vidareutveckla kommunens 
 kvalitetssystem 
 
 Alkohol- och drogsektionen 
-  Alkohol- och drogsektion DD-boendet 
-  Beroendeenheten 
-  Stödboende Dockegatan. 
 
Nytt för 2008:  
-  Kvalitetssäkring av rutiner och administration för våra  
  tillsynskontrakt 
-  Kvalitetssäkring av utredningar, dokumentation och ärendehantering 
-  Framtagning av en drogpolicyplan för företag i Karlskrona kommun 
-  Följa upp gruppbehandlingens öppna intag. 
-  Utifrån verksamhetsöversynen 2007, analysera och starta en process 
  för att möta 2010 års behov av missbrukas/beroendevård. 
-  Genomföra en brukarundersökning av HAP-programmet. 
-  Ta fram ett underlag för systematisk löpande brukarundersökning. 
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Ekonomisektionen  
-  Sektionen ska i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten och andra 
 aktörer medverka till att olika alternativ till åtgärder mot målet 
 egenförsörjning skapas. 
- Sektionen ska fortsatt vidareutveckla arbetet med och fördjupa kunskapen om 
 barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.  
- I projektsamverkan utveckla program för kvinnor med målet egenförsörjning. 
-  Sektionen ska genomföra en internet-baserad kvalitetsundersökning riktat till 
 klienter i verksamheten på jobbintro 
- Sektionen ska aktivt använda det länsövergripande forumet för ”finansiell 
 samordning” i syfte att hitta breda lösningar för individer i behov av rehabili- 
 tering och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
- Sektionens budget- och skuldrådgivare ska undersöka och pröva möjligheten 
 att utveckla metod för självhjälpsgrupper 
- Aktivt söka extern finansiering för projekt riktat till personer som står  
 Långt ifrån arbetsmarknaden. 
- Genomföra en kartläggning av målgruppen ensamstående män. 
- Genomföra kompetensutveckling av socialsekreterare inom området 
 spelberoende. 
 
Familj och ungdomssektionen 
-   Förbättra lokalerna för råd och stödgruppen 
-  Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen 
-  Råd och stödgruppen ska starta projekt med finasiering från 
 Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet med våldsutsatta 
 kvinnor och barn 
-  Särskild satsning på verksamhet i Rödebyområdet. 
-  Implementera arbetsmetoden BBIC. 
-  Tillsammans med nätverkskommunerna slutföra undersökning av 
 barn i familjehem. 
-  Råd och stöd gruppen ska fortsätta att utveckla gruppverksamhet och 
 metoder  för barn, ungdomar och deras familjer i svåra livssituationer 
-  Fältgruppen ska tillsammans med skolan arbeta efter metodiken 
 SKRUV och ÖPP. 
- Analysera föregående års volymökning inom verksamheten. Föreslå 
 åtgärder. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2008. 
_____ 
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§ 156 
Förslag till jämställdhetsplan för socialförvaltningen 
 
Ärendet utgick 
_____
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§ 157 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
_____ 
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§ 158 
Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården 
 
Inledning 
Riksdagen har beslutat om ytterligare ett statsbidrag, ”Ett kontrakt för 
livet”. Bidraget är en statlig satsning på missbruksvården med totalt 
820 miljoner kronor under åren 2005-2007. För 2005 disponerade 
länsstyrelserna 49 miljoner, varav Blekinge 800 000 kronor, för att 
fördela till kommunerna. Anslaget har inför 2006 ökats med 200 
miljoner och inför 2007 med 350 miljoner. Blekinge har tilldelats 1,2 
miljoner för 2006 och 3,5 miljoner för 2007.  
 
Bakgrund 
Under 2006 sökte och beviljades Karlskrona kommun och Ronneby 
kommun Blekinges tilldelade del på 1,2 miljoner för att bygga upp en 
länsgemensam beroendeenhet. Trots en samstämmighet i frågan om 
behovet av en länsgemensam beroendeenhet i Blekinge har inte alla 
kommunerna kunnat sätta ner foten för denna gemensamma satsning.  
För att föra frågan framåt har olika arbetsgrupper träffats och 
kommunicerats, dels ansvariga politiker inom kommun o landsting och 
dels ansvariga tjänstemän. inom kommun, landsting och länsstyrelse  
Att fråga är stor och komplex visar inte minst de olika utgångspunkter 
och utgångsvärden som kommunerna och de olika politiska ledning-
arna haft att ta ställning till. Frågor om landstingets kontra kommunens 
ansvarsområde, den geografiska placeringen, bemanning, innehåll och 
inte minst finansieringen. För att få ytterligare svar och hjälp till ett 
beslutsunderlag anordnades av landstinget med finansiering av 2006 
års länspengar en studieresa till beroendeenheten i Örebro och 
Södertälje. Målgruppen för resan var ansvariga politiker, tjänste-män i 
kommunerna och landstinget som handhar frågan som berör mål-
gruppen. Länsstyrelsen deltog på resan och informerade om förutsätt-
ningar och utgångspunkter för 2007 års ansökningsförfarande. Resan 
som var mycket uppskattad gav en struktur för det fortsatta arbetet 
både politiskt som tjänstemannamässigt. 
I dagsläget säger Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg ja 
till en gemensam beroendeenhet enligt förslaget. Olofström har inte 
lämnat något definitivt besked så dörren står fortfarande öppen för ett 
deltagande.     
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Syfte 
Att stärka upp 1:a ledet i en vårdkedja genom att bygga upp en 
beroendeenhet i Blekinge med uppgift att ansvara för avgiftning, 
tillnyktring och medicinsk utredning. En beroendeenhet skulle tillföra 
kommunerna den extra kompetens och stabila samarbetspartner som 
behövs för att säkerställa en fungerande vårdkedja. F.n. bedrivs idag 
det första steget i vårdkedjan genom psykiatriska intensivvårdsavdel-
ningen (PIVA). 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att under förutsättning att landstinget i Blekinge bidrar med 50% av 
 kostnaderna. 
 
att  övriga kommuner i en avsiktsförklaring till länsstyrelsen stödjer 
 förslaget enligt ovan, samt bidrar med resterande 50% fördelat 
 efter kommunstorlek. 
 
att  socialnämnden i förslag till budget 2008/09, äskar och beviljas 
 medel motsvarande 1.309.699 Skr till kommunens del av 
 kostnaderna för en länsövergripande beroendeenhet. 
  
att  Karlskrona kommun ansöker om 3.500.000 Skr av länsstyrelsens 
 utvecklingsmedel för att bygga en gemensam och specialiserad 
 beroendeenhet. 
_____    
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§ 159 
Tack 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för det gångna året och 
önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla  
God Jul och Gott Nytt År. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 januari, 2008 
 
§ 7 Öppna frågor  sid 4 
§ 8 Internbudget 2008 sid  5 
§ 9 Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2008-01-01—12-31. sid 7 
§ 10 Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid 
 socialförvaltningen i Karlskrona kommun. sid 8 
§ 11 Kostnad för IFO-mässa i november 2008 sid 9 
§ 12 Kvalitetsundersökning av verksamheter vid socialförvaltningen sid 10 
§ 13 Slutrapport till ”BRÅ” avseende medling sid 12 
§ 14 Information angående beroendeenheten sid 13    
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Tid och Plats  Måndagen den 28 januari kl 14.50-17.05, Ö Hamngatan 7 B 
 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
Ledamöter  Eva Abramsson (m) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Thomas Nilsson (m) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s)  
   Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Ingrid Trossmark (s) 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (c) 
  Kaj Jansson (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) § 7 gick 16.05 
 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Malin Frej, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
 
Justering: 
Justerare  Ali Abu Iseifan 
 
Justerade paragrafer §§ 7-14 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ali Abu Iseifan    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 7 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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§ 8 
Internbudget 2008 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på 
127,9 mkr för år 2008 och 127,6 för år 2009 samt 127,4 för år 2010. 
Samtliga belopp i materialet är uttryckta i tusentals (tkr) och uttryckta i den 
lönenivå som gällde 31 december 2007. 
 
Enligt beslut av kommunfullmäktige i november 2007 har socialnämnden 
tilldelats en förstärkt budget för 2008 för individ- och familjeomsorg 
motsvarande 1 mkr. Resurstillskottet skall finansiera de föreslagna 
satsningarna på ett nytt stödboende för hemlösa, boende för dubbeldiagnoser 
samt utbyggnad av råd och stöds lokaler. Stödboendet för hemlösa och 
utbyggnad av råd och stöds lokaler kommer tidigast att vara i bruk i slutet av 
året medan boendet för dubbeldiagnoser kommer att starta tillsammans med 
handikappförvaltningen under 2009. Socialnämndens budget för 2009-2010 
har därmed förstärkts med ytterligare 1 mkr för 2009-2010 för att finansiera 
helårseffekten av satsningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2007-2009 att uppdra 
åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna ta fram förslag till åtgärder 
i syfte att förbättra kommunens resultat. Detta innebär att budgeten för 
individ- och familjeomsorg reduceras med -790 tkr för år 2008, - 1 955 tkr 
för år 2009 och – 2 175 tkr för 2010. 
 
Nedan följer tilldelad ekonomisk ram för åren 2008-2010 för socialnämnd-
ens program, inkl tekniska justeringar för bl a löner, hyror, personal-
omkostnader, indexering av intäkter 3 %. 
 
Årtal 2008 2009 2010 
Individ- och familjeomsorg 91 967 91 967 91 967 
- försärkning 1 000 2 000 2 000 
- avgår RUP-åtgärder - 790 - 1 955 - 2 175 
Belopp enligt budgetläge 2007-12-31 92 177 92 012 91 792 
Ekonomiskt bistånd 
Belopp enligt budgetläge 2007-12-31 35 595 35 595 35 595 
Totalt budgetbelopp 2007-21-31 127 772 127 607 127 387 
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Förvaltningens förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2008 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2008. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar en tilläggs attsats enligt följande 
att kontinuerligt månadsvis uppföljning av försörjningsstödet med 
 beaktande av konsekvenserna i ändrade regler för A-kassa och 
 sjukersättning, i övrigt bifall. 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Jan-Anders 
tilläggsyrkande. 
 
Socialnämndens beslutar således 
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2008 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2008, samt 
 
att kontinuerligt månadsvis uppföljning av försörjningsstödet med 
 beaktande av konsekvenserna i ändrade regler för A-kassa och 
 sjukersättning 
 
_____ 
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§ 9 
Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2008-01-01—12-31. 
 
Kommunfullmäktige antog den 20 december 2007 Karlskrona kommuns 
jämställdhetsprogram för 2008. Under året har en mall tagits fram att 
användas vid förvaltningarnas jämställdhetsplaner. 
 
Jämställdhetsprogrammet ska ligga som grund för förvaltningarnas 
jämställdhetsplaner som görs utifrån en gemensam mall. 
Mallen utgår i likhet med jämställdhetsprogrammet ifrån de fyra hörn-
stenarna. 
 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till jämställdhetsplan för år 2008. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2008-01-01—12-31. 
_____ 
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§ 10 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid 
socialförvaltningen i Karlskrona kommun. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättat förslag till riktlinjer daterat den 14 
januari 2008. 
 
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun. Dessa 
kompletterar främst Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter 
och allmänna råd samt dokumentet Ekonomiskt bistånd, stöd för rätts-
tillämpning och handläggning. Dessa riktlinjer och anvisningar ska ses 
som ett arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare vid 
Socialförvaltningens ekonomisektion. Det görs en översyn av Socialför-
valtningens ”riktlinjer” varje år och då eventuella förändringar föreslås.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 avseende 2008. 
_____ 
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§ 11 
Kostnad för IFO-mässa i november 2008 
 
Presidiet för socialnämnden i Karlskrona har, tillsammans med övriga 
kommuner i nätverksamarbetet KKKHV deltagit i diskussioner om en 
gemensam IFO-mässa under två dagar i november 2008. Mässan skall 
spegla de fem kommunernas nätverkssamarbete och verksamhet. Mässan 
skall vända sig till politiker och anställda inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. 
 
Vid möten mellan presidierna i de fem kommunerna har förslag framlagts 
om ett en person anställs på 40 % för att förebereda mässan. Anställningen 
gäller helår 2008. Anställningsgraden 40 % är genomsnittlig under året. I 
början av året kommer arbetsinsatsen att vara mindre för att sedan upp-
trappas under hösten fram till mässan.  
 
Presidierna har enats om att föreslå socialnämnderna i de fem kommun-
erna att gemensamt finansiera IFO-mässan. Halmstads kommun skall vara 
anställningsmyndighet för anställning av projektledare. 
 
Projektbidrag för kostnaderna för mässan kommer att sökas från bland 
annat socialstyrelsen och länsstyrelserna. Kostnaden för varje kommun för 
anställning för projektledare och för mässan beräknas till högst 50 000 
kronor under förutsättning att varje kommun solidariskt deltar i 
finansieringen. Socialnämnden föreslås besluta att anslå högst 50 000 
kronor till IFO-mässa 2008. Medel från socialnämndens reserv föreslås 
ianspråktagas. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att anslå högst 50 000 kronor från socialnämndens reserv till IFO-mässa 
 i november 2008 under förutsättning att samtliga kommuner i nät-
 verksamarbetet KKKHV anslå medel till mässan 
 
att  godkänna att Halmstads kommun blir anställningsmyndighet för 
 projektledare för IFO-mässan.  
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Alliansen genom Eva Abramsson (m) har yttrat sig i ärendet att man 
pressar kostnaden och ifrågasätter projektledarens anställning. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anslå högst 50 000 kronor från socialnämndens reserv till IFO-mässa 
 i november 2008 under förutsättning att samtliga kommuner i nät-
 verksamarbetet KKKHV anslå medel till mässan 
 
att  godkänna att Halmstads kommun blir anställningsmyndighet för 
 projektledare för IFO-mässan.  
_____ 
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§ 12 
Kvalitetsundersökning av verksamheter vid socialförvaltningen 
 
Socialnämnden antog vid sammanträde i december 2007 förvaltningens 
förslag till verksamhetsplan för 2008. I beslutet om verksamhetsplan heter 
det att förvaltningens skall ”Kvalitetsundersöka två verksamheter under 
året”. I beslut angavs emellertid inte vilka av socialförvaltningens verk-
samheter som ska bli föremål för kvalitetsundersökning 2008. 
 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att följande två 
verksamheter inom Familj- och utredningsgruppen skall kvalitets-
undersökas 2008: 
 
• Familjehemsdelen av Utrednings- och Familjehemsgruppen  
• Fältgruppen 
 
Yrkande: 
Jan-Anders Lindfors (s) samt Eva Abramsson (m) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  följande verksamheter skall kvalitetsundersökas 2008 
 Familjehemsdelen av utrednings- och familjehemsgruppen samt 
 Fältgruppen. 
_____ 
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§ 13 
Slutrapport till ’BRÅ’ avseende medling 
 
Med ’medling’ avses att gärningsman och brottsoffer möts under struk-
turerade former inför en opartisk ’medlare’ för att tala om brottet och 
följderna av detta. Framförallt verksamt är detta bland unga personer. 
Samtliga kommuner ska enligt lag fr o m 2008-01-01 kunna erbjuda 
’medling’ då unga personer begått brott. 
 
Då fältgruppen sedan flera år, i mindre skala utfört medling i enskilda 
ärenden, med gott resultat, och då socialnämnden betonat vikten av arbetet 
med unga brottsoffer i de politiska målen för 2006, ansökte socialnämnden 
060901 om utvecklingsmedel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 
uppstart av en fullskalig medlingsverksamhet i kommunen redan under 
2007. Socialnämnden beviljades 061018 projektmedel enligt ansökan med 
107.500 kr.  
 
Medlingsverksamheten är sedan 080101 en del av socialförvaltningens 
ordinarie verksamhet. 
 
Med anledning av att projekttiden löpt ut skall socialnämnden avge slut-
rapport till BRÅ.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna slutrapporten till Brottsförebyggande rådet. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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§ 14 
Information angående beroendeenheten 
 
Sören Trolle och Göran Bohman informerade efter ett möte med 
Länsstyrelsen om den aktuella situationen angående bereondeenheten.  
 
Jan-Anders Lindfors (s) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att uppmana 
Landstinget att tillskriva Kommunstyrelsen i respektive kommun i länet om 
deltagande och finansiering av en beroendeenhet i länet. 
 
Socialnämnden beslutade 
 
att  förvaltningen ges i uppdrag att uppmana Landstinget att tillskriva 
 Kommunstyrelsen i respektive kommun i länet om deltagande och 
 finansiering av en beroendeenhet i länet. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 februari, 2008 
 
§ 21 Öppna frågor  sid 4 
§ 22 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2007 sid  5 
§ 23 Slutrapport till länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla öppen- 
 vårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som missbrukar droger  
 (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i riskzonen för detta sid 6 
§ 24 Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro sid 7 
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Tid och Plats  Måndagen den 25 februari kl 14.30-15.40, Ö Hamngatan 7 B 
 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
Ledamöter  Eva Abramsson (m) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ola Bergqvist (s)  
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Linda Ekström (s) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) kom 13.15 § 17-24 
 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Malin Frej, ekonom 
  Maria Stivén, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson 
 
Justerade paragrafer §§ 21-24 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Walla Carlsson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 21 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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§ 22 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2007. 
 
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamheter för 2007 
uppvisar ett negativt resultat om totalt – 5 759 tkr varav - 4 610 tkr avser 
individ- och familjeomsorg och -1 148 tkr avser ekonomiskt bistånd. 
 
Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till 
90 979 tkr för 2007. Trots att året har genomsyrats av olika besparings-
åtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har 
varit stort och fler har placerats på institution. Antalet vårddygn har ökat 
med 40 % i förhållande till föregående år vilket har medfört en kost-
nadsökning om ca 5 mkr. Framförallt har behovet av att placera fler barn 
och unga på extern institution ökat. Vidare har tragedin i Rödeby med-
fört extraordinära kostnader med ca 300 tkr liksom att verksamheten 
jobbintro flyttade till andra lokaler vilket medförde extra kostnader om 
ca 200 tkr.  
 
Under året har personalen tagit ut färre semesterdagar än tidigare vilket 
har medfört en ökad semesterlönekostnad om 730 tkr. Orsakerna är bl a 
att personalen har generat fler semesterdagar beroende på åldersstruk-
turen, julhelgen inföll efter veckoslutet samt att fler har varit föräldra-
lediga och inte tagit ut semester.   
 
Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till  
36 856 tkr vilket är ett förbättrat resultat i förhållande till föregående år 
med 1 695 tkr. I genomsnitt har sex färre hushåll varit i behov 
ekonomiskt bistånd under året. Orsaken är bl a att situationen på 
arbetsmarknaden har varit god och den är tydligt kopplad till utveck-
lingen av utbetalningen av ekonomiskt bistånd. Snittkostnaden för ett 
hushåll per månad har uppgått till 6 703 kr vilket är oförändrat i för-
hållande till förra året. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsbokslutet för 2007 samt 
 
att begära täckning av 2007 års underskott. 
_____ 
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§ 23 
Slutrapport till länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla 
öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar som missbrukar 
droger (inkl. dopingpreparat) eller befinner sig i riskzonen för detta 
 
Jesper Björnsson redovisade upprättad slutrapport daterad den 14 
februari 2008. 
 
Projektets målgrupp har varit barn och ungdomar upp till 25 år som påbörjat ett 
missbruk av droger (inkl. dopingpreparat), eller som befunnit sig i riskzonen för 
detta, då de rör sig i en umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet har 
även vänt sig till dessa barns och ungdomars familjer och anhöriga. Särskild fokus 
har lagts på samordning av hjälpen till familjer där fler än en person är i behov av 
stödinsatser, så att man tar ett helhetsgrepp inte bara om den unges situation, utan 
hela familjens. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna slutrapporten och  -redovisningen till länsstyrelsen 
 avseende ”Projekt för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn 
 och ungdomar som missbrukar droger (inkl dopingpreparat) eller 
 befinner sig i riskzonen för detta”. 
_____ 
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§ 24 
Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro 
 
Med anledning av att nuvarande ekonom kommer att byta tjänst inom 
kommunen behöver förvaltningens teckningsrätt revideras. 
 
Från och med beslutsdatum föreslås att 
 
Göran Bohman, socialchef 
Tore Svensson, ersättare socialchef 
Maria Stivén, ekonom 
Gunilla Pettersson, ekonomiassistent 
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens bankkonto och 
bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton: 
 
Bankkonto 8169-5903529592-3 
  8169-5903529588-1 
 
Bankgiro 5520-7792 
  5321-8608 
  5364-8424 
  5364-8630 
 
samt att nedanstående personer två i förening får teckningsrätt för 
checkutbetalningar på bankkonto 8169-5  903 529 592-3 (ekonomiskt 
bistånd) 
 
Margaretha Jansson 590801-3328 
Ann-Helen Trolle 550621-3346 
Madeleine Bengtsson 540916-3309 
Eva Frölich-Berg 540405-1665 
Marit Ramberg-Toropainen 591126-2706 
Kristina Axelsson 471024-9147 
Pernilla Collin 670908-3304 
Björn Jönsson 560922-3333 
Ann-Katrin Thorneus-Persson 541226-6966 
Hans Olsson 531108-3300 
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Anne Grönqvist 571211-3306 
Angeli Larsson 780414-3324 
Mikael Wickström 650420-3339 
Heidi Melby 730604-6488 
Cajsa Zettergren 740523-3342 
Jenny Appelqvist 760418-2969 
Annika Börjesson 630802-4386 
Annika Johansson 810210-1980 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ovanstående personer får teckningsrätt till angivna konto. 
_____  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 mars, 2008 
 
§ 33 Öppna frågor  sid 4 
§ 34 Budgetuppföljning sid  5 
§ 35 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2007 sid 6 
§ 36 Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på utredning 
 och familjehemsgruppen sid 7 
§ 37 Överenskommelse med migrationsverket om boende för ensam- 
 kommande barn sid 9 
§ 38 Val av ledamot till socialnämndens allmänna utskott sid  11 
§ 39 Förstärkt närvaro i Rödeby sid 12 
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Tid och Plats  Måndagen den 17 mars kl 14.50-16.20, Ö Hamngatan 7 B 
 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
Ledamöter  Eva Abramsson (m) 
  Eva Strömqvist (s) gick 15.00 § 33-34 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s)  
   Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Nielsen (fp) 
  Tony Rigestam (s) 
    
Övriga närvarande   
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Maria Stivén, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Justering: 
Justerare  Per Henriksson 
 
Justerade paragrafer §§ 33-39 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Per Henriksson    
       
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 33 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan angående det aktuella läget för 
dubbeldiagnosboende, stödboende samt beroendeenheten. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
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§ 34 
Budgetuppföljning februari 2008 
 
Socialnämndens resultat efter två månader visar – 3,5 mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -0,5 mkr. Prognosen är mycket osäker 
än så länge 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar 
dock uppvisa ett negativt resultat m – 3,5 mkr för år 2008. Ekonomiskt 
bistånd riskerar uppvisa ett negativt resultat om . 4,0 mkr för 2008. 
 
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till 
ekonomiskt bistånd och dels av en hög nivå av externa placeringar för främst 
barn men även vuxna. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 29 februari 2008 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 35 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2007 
 
Under 2007 har det inkommit 35 synpunkter eller klagomål till social-
förvaltningen. Detta är 15 fler än året innan. I snitt har det kommit in 27 
synpunkter/klagomål per år sedan 2002.  
 
Huvuddelen eller 24 av klagomålen handlar om händelserna i Rödeby den 
6 oktober 2007. De allra flesta har kommit som mail och några som 
vanliga brev. 
Några innehåller positiva kommentarer till förvaltningens agerande efter 
tragedin, medan de allra flesta innehåller kritik av socialtjänstens sätt att 
arbeta. Inget av dessa har föranlett någon åtgärd. 
 
Sju av klagomålen berör FUS verksamhet och gäller missnöje med hand-
läggning av barnavårdsutredningar, familjehemsärende och i något fall en 
vårdnadsutredning. I samtliga fall har samtal hållits med den som klagat. I 
ett av fallen har anmälan gjorts till JO som inte haft skäl att rikta någon 
kritik. Två av klagomålen berör ekonomisektionen. Båda är anonyma och 
innehåller missnöje med biståndssystemet. Ett av klagomålen var riktade 
mot samtlig behandlingspersonal vid ADS samt råd och stöd. Det har inte 
gått att nå anmälaren för samtal. 
 
Även om klagomålen totalt sett är något flera än tidigare år, är antalet 
klagomål riktade mot den ordinarie verksamheten (handläggning, be-
mötande etc) betydligt lägre. Något som i sig inte behöver var positivt. 
Det kan bero på osäkerhet över hur man ska göra för att lämna syn-
punkter/klagomål. Sedan 2007 använder socialförvaltning samma 
broschyr för sypunkter/klagomål som övriga förvaltningar och det framgår 
inte lika tydligt att det handlar om synpunkter på socialförvaltningen. Det 
är viktigt att broschyren finns ute i verksamheten och att handläggarna 
informerar sina klienter om hur man kan lämna synpunkter/klagomål.  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
_____ 
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§ 36 
Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på utredning 
och familjehemsgruppen 
 
Under flera år har vi sett volymökningar när det gäller anmälningar om barn 
som far illa och placeringar. Länsstyrelsen har under året gjort tillsyn och 
påtalat brister och även riktat viss kritik som har resulterat i ökade krav när 
det gäller handläggningen av anmälningar. 
 
I den medarbetarenkät som gjorts 2007 framkommer det att UFG på ett 
negativt sätt sticker ut när det gäller området ”arbetsbelastning”. Annette 
Gladher beskriver också i sin verksamhetsberättelse en allvarlig arbets-
situation för personalen med stress, hög arbetsbelastning och mycket övertid. 
Detta har resulterat i stressreaktioner hos några medarbetare. 
 
Utöver volymökningen har UFG, under året haft en hög personalomsättning 
fram för allt på grund av flera föräldraledigheter (6 st. 07/08), det innebär att 
idag är det fler vikarier än fast anställd personal i gruppen. 
 
Vi har tillsatt vikarier på samtliga föräldraledigheter och vi har strävat efter 
att ge så långa vikariat som det är möjligt för att tillförsäkra oss om att få 
behålla våra vikarier och att få en kontinuitet i arbetet och i arbetsgruppen. 
Min bedömning är att detta inte är tillräckligt för att kunna behålla kvalitén 
när det gäller arbetet med anmälningar om barn som far illa.  
För att omgående kunna göra något åt situationen behöver vi förstärka med 
mer personal. 
 
Som framgår av verksamhetsberättelsen har vi under 2007 utvärderat våra 
ROS-hem och konstaterat att det behov som en gång fanns av tre Ros-hem 
har förändrats och vi har därför avslutat två Ros-hem. Vår avsikt är att under 
2008 komma fram till vad som kan ersätta de två avslutade Ros-hemmen och 
för att möta de nya behov som finns.  
 
Eftersom det idag inte finns något klart vill vi få nämndens tillåtelse att 
överföra pengar motsvarande två Roshem från familjehemskontot 754 till att 
förstärka på Utrednings och familjhemsgruppen med mer personal konto 
752.   
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Under 2007 har det blivit uppenbart att vi måste hitta ett mer långsiktigt sätt 
för att lösa arbetssituationen och vi kommer i samband med budgetarbetet att 
föreslå förstärkning på personalsidan för Familj och ungdomssektionen för 
att långsiktigt kunna tillförsäkra en hög kvalité när det gäller arbetet med 
barn och ungdomar som far illa eller befaras fara illa. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  under 2008 som en tillfällig lösning överföra 860 000:- kronor från 
 familjehemskontot 754 till förstärkning av personal på utrednings och 
 familjehemsgruppen (752). 
_____ 
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§ 37 
Överenskommelse med migrationsverket om boende för ensam-
kommande barn. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad överenskommelse daterad den 
4 mars 2008. 
 
Integrationsverket upphörde som myndighet den 1 juli 2007. Dessförinnan 
sa integrationsverket upp överenskommelsen med Karlskrona kommun 
beträffande grupphemmet XP. Överenskommelsen gällde under en 
uppsägningstid om sex månader och gick ut den 31 december 2007. 
 
Ansvaret för överenskommelse med kommuner om flyktingmottagande 
övergick den 1 juli 2007 från integrationsverket till migrationsverket.  
 
Migrationsverket översände under hösten 2007 förslag till ny överens-
kommelse med Karlskrona kommun om mottagande av ungdomar i 
grupphemmet XP efter den 1 januari 2008. Ansvarig nämnd i Karlskrona 
kommun för beslut om överenskommelse om boende för ensamkommande 
flyktingungdomar med uppehållstillstånd är socialnämnden. 
 
Socialförvaltningen överlämnade i december förslag till överenskommelse 
med migrationsverket om verksamheten vid XP till socialnämnden. 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 17 december 2007 att 
godkänna förslaget till överenskommelse med Migrationsverket. 
Socialnämnden beslutade vidare att överenskommelsen skall omprövas i 
samband med att ställningstagande görs till migrationsverkets förfrågan 
till Karlskrona kommun om överenskommelse beträffande asylsökande 
ungdom. 
 
Det förslag till överenskommelse som socialnämnden godkände gällde 
åtta platser med en uppsägningstid på sex månader. Eftersom fem av de 
ungdomar som är inskrivna på XP fyller 18 år under första halvåret 2008 
godkändes emellertid inte förslaget till överenskommelse av Migrations-
verkets beslutsfattare. Migrationsverket har istället föreslagit en överens-
kommelse med uppsägningstid på tre månader. 
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Karlskrona kommun har således i dag ingen överenskommelse med 
migrationsverket om ersättning för verksamheten vid XP. Karlskrona 
kommun får, trots att ingen överenskommelse finns, alla kostnader för 
ungdomarna på grupphemmet täckta. Nackdelen med att sakna 
överenskommelse med migrationsverket är att det kan på lång sikt 
innebära en otrygghet för kommunen. Om samtliga ungdomar skulle 
försvinna från grupphemmet får kommunen ingen ersättning för sina 
kostnader. Det är emellertid extremt osannolikt att en sådan situation 
skulle uppkomma under den närmaste framtiden.  
 
Socialnämnden föreslås godkänna förslag till överenskommelse med 
Migrationsverket. Förslaget är identiskt med det förslag som godkändes av 
socialnämnden i december med undantag för att uppsägningstiden i 
överenskommelsen § 9 ändrats från sex månader till tre månader. 
 
Förslaget avser åtta platser för boende för ungdomar under 18 år med 
flyktingbakgrund som kommit till Sverige utan sina föräldrar. 
Förordningen innefattar också ungdomar som fyllt 18 år om ungdomarna 
får fortsatt vård vid grupphemmet. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ingå överenskommelse med migrationsverket beträffande boende för 
 ensamkommande  ungdomar med permanent uppehållstillstånd i 
 Sverige enligt föreliggande förslag till överenskommelse  
 
att  överenskommelsen skall omprövas i samband med att ställnings-
 tagande görs till migrationsverkets förfrågan till Karlskrona kommun 
 om överenskommelse beträffande asylsökande ungdomar. 
_____ 
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§ 38 
Val av ledamot till socialnämndens allmänna utskott 
 
Eva Abramsson (m) föreslog Ann-Christin Karlsson (fp) som Andréas 
Reinholdsons (fp) efterträdare som ledamot i allmänna utskottet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta Ann-Christin Karlsson (fp) som ledamot i allmänna utskottet. 
_____ 
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§ 39 
Förstärkt närvaro i Rödeby 
 
I oktober -07 drabbades kommunen av en allvarlig och mycket tragisk 
händelse. En 15 årig pojke blev ihjälskjuten och en 16-årig blev allvarligt 
skadad i Rödeby. Socialnämnden beslutade omedelbart om förstärkt närvaro 
i Rödeby. Tragedin visar hur viktig socialförvaltningens roll är i vårt väl-
färdsbygge. Det förebyggande arbetet är avgörande för hur samhället lyckas. 
 
Ett antal åtgärder har vidtagits efter händelsen. Fältgruppen har det samlade 
ansvaret för uppsökande och förebyggande insatser bland barn och 
ungdomar som befinner sig i riskzonen vad gäller kriminalitet, missbruk och 
andra beteenden som kan medföra att barn/ungdomen utvecklas ogynnsamt. 
En extra fältsekreterare och ett lokalt kontor i området är en förutsättning för 
att lyckas med uppdraget. De senaste två åren har socialförvaltningen ställts 
inför en kraftigt ökat behov av insatser och har därför inte kunnat bemanna 
ytterligare ett kontor inom befintliga ramar. 
 
En utav de åtgärder som presenterats i socialnämndens internutredning kring 
händelserna i Rödeby innebär att verksamheten vid socialförvaltningens 
fältgrupp kommer att kvalitetsundersökas under hösten 2008 för att nämnd 
och förvaltning ska få kunskap om verksamheten behöver förändras eller 
utvecklas i något avseende. 
 
De verkställda åtgärderna kring förstärkt närvaro i Rödeby uppgår till 0,5 
miljoner kronor för helåret 2008. I beloppet ingår lön för 1,0 tjänst, lokal, bil 
samt kommunikation. Det har bedömts och bedöms fortfarande inte vara 
möjligt att omprioritera befintlig verksamhet, varför socialförvaltningen nu 
föreslår socialnämnden begära medel för förstärkt närvaro i Rödeby. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att hos kommunstyrelsen begära 0,5 miljoner kronor för 1,0 fältsekreterare 
 samt ett lokalkontor i Rödeby. 
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 21 april kl 14.50-16.40, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m), gick 16.00 § 47 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Dan Damsgård (fp) 49-53 
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (c) 
  Kaj Jansson (s) 
  Tony Rigestam (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Maria Stivén, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
Justering: 
Justerare  Jan-Anders Lindfors 
 
Justerade paragrafer §§ 47-53 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Jan-Anders Lindfors    
       
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 47 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan om missbruket med drogen GHB har ökat i 
Karlskrona. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Birgitta Ståhl (m) ställde frågan angående tidningsartikeln om gäng som 
greps för flera personrån på ungdomar i helgen 
 
Lennart Nilsson svarade 
_____ 
 
Sture Nilsson (c) ställde en fråga om hur samarbetet fungera mellan 
socialförvaltningen och polismyndighets narkotikaenhet. 
 
Sören Trolle samt Lennart Nilsson svarade 
_____ 
 
 
Birgitta Ståhl (m) vill ha lite bakgrund till varför studieresan gick till 
Bologna och inte till något här i Sverige.  
 
Göran Bohman svarade 
_____ 
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§ 48 
Budgetuppföljning mars 2008 
 
Socialnämndens resultat efter två månader visar – 5,8 mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -1,1 mkr. Prognosen är mycket osäker 
för 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar dock 
uppvisa ett negativt resultat om – 4,5 mkr för år 2008. Ekonomiskt bistånd 
riskerar uppvisa ett negativt resultat om - 4,0 mkr för 2008. 
 
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till 
ekonomiskt bistånd och dels av en fortsatt hög nivå av externa placeringar 
för främst barn men även vuxna. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att lämna 
löpande information om vilka nya hushållstyper som har tillkommit nu när 
det ekonomiska biståndet ökar i kommunen. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors  
(s) förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2008 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att lämna löpande information om vilka nya 
 hushållstyper som har tillkommit nu när det ekonomiska biståndet ökar 
 i kommunen. 
_____ 
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§ 49 
Ansökan om projektstöd till konsumentverket för målgruppen unga 
konsumenter/Jobbintro 
 
Bakgrund: 
Jobbintro är den del av socialförvaltningen som ansvarar för ekono-
miskt bistånd/försörjningsstöd till unga vuxna mellan 18-25 år. 
Varje ungdom ska ha hjälp efter sina behov och förutsättningar. Det 
görs i samråd med varje ungdom en handlingsplan mot målet själv-
försörjning.  
Ekonomiskt bistånd utgår normalt inte till skulder som avser annat 
än de som är kopplade till det aktuella boendet.  
Många av de unga vuxna som socialtjänsten möter har svårigheter 
att hantera sin ekonomi och är skuldsatta och i en del fall överskuld-
satta.  
 
Projektidé: 
Vi vill förebygga ohälsa och besvärlig social situation till följd av 
skuld- överskuldsättning och felaktiga ekonomiska val genom att 
utforma och genomföra ett program för hushållsekonomisk plane-
ring riktat till målgruppen unga vuxna som söker/är aktuella för 
ekonomiskt bistånd på Jobbintro. Vi vill under ett projektår knyta en 
coach med hushållsekonomisk inriktning till Jobbintro. Alla unga 
vuxna som kommer till Jobbintro ska erbjudas information och 
kunskap om hållbar hushållsekonomi i strukturerat program 
individuellt eller i grupp och därigenom få ett redskap för att kunna 
klara sin aktuella ekonomiska situation nu och i framtiden. 
 
Syfte: 
Att förebygga och förhindra skuld- överskuldsättning för målgrupp-
en. Att genom information, kunskap och dialog om hushållsekonomi 
ge förutsättningar och redskap för att hantera vardagsekonomi och 
förutsättningar för goda hushållsekonomiska val nu och i framtiden. 
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Mål: 
- Alla unga vuxna upp till 25 år som söker ekonomiskt bistånd i 
Karlskrona kommun ska erbjudas information och kunskap om 
hushållsekonomisk planering. 
- Projektet har som mål att nå 25 % av målgruppen till att ta del av 
erbjudandet. 
 
- Alla unga vuxna upp till 25 år som samtyckt till erbjudandet i 
projektet ska genom information och kunskap om hushållsekonomi 
förbättra sina möjligheter att hantera sin aktuella ekonomiska 
situation och därigenom ges förutsättningar till aktiva och bra 
ekonomiska val.  
 
Projekttid: 
2008-09-01- 2009-08-31 
 
Finansiering: 
Egenfinansiering Socialförvaltningen  
Lönekostnad för 50 % av 1.0 tjänst under ett år  300 tkr 
 
Sökt projektstöd  
Lönekostnad 50 % av en 1,0 tjänst under ett år  300 tkr 
 
Kostnaderna avser lönekostnad inkl arbetsgivar- 
avgifter, övriga personalomkostnader som semester- 
ersättning och administrativa kostnader 
 
Telefon, data samt kontorsmaterial                  20 tkr 
 
Utvärdering   25 tkr 
 
 Summa:                 645 tkr 
 Egenfinans:               – 300 tkr 
 Återstår sökt projektstöd:   345  tkr 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ansöka om projektstöd hos konsumentverket med ett samman-
 lagt belopp av 345 tkr under projekttiden 2008-09-01-2009-08-31 
_____ 
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§ 50 
Sommarpraktik 2008 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har sedan drygt 10 år från kontot för ekonomiskt bistånd 
bekostat verksamhet med sommarpraktik, i någon form, för studerande ungdomar. 
Detta har arrangerats i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialför-
valtningens ekonomisektion.  
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten har varit att 
begränsa behovet av ekonomiskt bistånd, under sommaren, bland studerande med 
studiemedel. 
 
Sommarpraktik för studerande 
Sommarpraktik riktar sig i första hand till ungdomar som studerat med studie-
medel under våren och som har behov av ekonomiskt bistånd under sommaren. 
Ungdomarna anvisas till sommarpraktik enligt 4 kap § 4 Socialtjänstlagen. En 
ansökan om ekonomiskt bistånd med påföljande biståndsprövning föregår an-
visningen. Endast ungdomar som bedöms vara berättigade till ekonomiskt bistånd 
anvisas till sommarpraktiken. 
 
Antalet ungdomar som anvisades sommarpraktik har utvecklats på följande sätt de 
senaste åren: 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
26 st 14 st 13 st 11 st 22 st 12 st 9 st 7 st 

 
Behovet av sommarpraktik har minskat. Behovet av praktik avspeglar situationen 
på arbetsmarknaden. Om det blir lättare för ungdomar att få anställningar under 
sommaren minskar behovet av sommarpraktik. 
 
Verksamheten sommarpraktik har riktat sig till ungdomar som har studiemedel 
under våren och som har studieuppehåll under sommaren. De senaste åren har 
ungdomarna haft sommarpraktik 4 – 6 veckor. Sommarpraktikanterna har fått 
arbetspraktik vid arbetsmarknadsenhetens verksamheter eller vid kommunens 
förvaltningar.  
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Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande, som inte 
fått arbete under sommaren, passivt uppbär ekonomiskt bistånd under sommaren. 
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska 
behovet av ekonomiskt bistånd bland studerande ungdomar under ferier.  
 
Arbetsmarknadsenheten har tidigare år uppskattat sina kostnader för att ordna 
sommarpraktik till högst 10 000 kronor. 
Arbetsmarkandsenheten är positiv till medverkan kring sommarpraktik även 2008. 
Ett antagande från socialförvaltningen är att 2008 bör ligga i samma nivå som år 
förra sommaren det vill säga högst 10 000 kronor. 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ge socialförvaltningens ekonomisektion uppdraget att i samarbete med 
 arbetsmarknadsenheten ordna sommarpraktik för studerande under sommaren 
 2008  
 
att  kostnaden för sommarpraktik med högst 10 000 kronor tas från kontot för 
 ekonomiskt bistånd (verksamhet 750) 
_____ 
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§ 51 
Feriearbete Karlskrona kommun 2008 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under sommaren för 
ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med feriearbete för denna åldersgrupp kom 
till då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal, socialtjänsten, 
polismyndigheten) upplevde att det var problematiskt att just denna grupp ofta inte 
hade någon direkt sysselsättning under sommarloven. Kommunen erbjuder ung-
domar sommarjobb först samma år de fyller 17 år. Det är även svårt för ungdomar 
i den yngre åldersgruppen att få arbete inom den privata sektorn. Bristen på 
meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna höll till inne i stan och 
ute i områdena vilket medförde bland annat skadegörelse, störningar i form av 
fester, mopedkörning, fylleri och dylikt.    
 
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning/feriearbete för de yngre 
ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.  
 
Syfte och mål med feriearbeten: 
Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall: 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön 
• Känna stolthet över att de åstadkommit något 
• Lära sig praktiska arbetsuppgifter 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
 
Verksamhetens innehåll 
Vår tanke är att arbetsplatserna kommer att vara inom olika delar av kommunen. 
Det kommer att röra sig om arbete inom kommunal verksamhet, privata sektorn 
samt inom föreningslivet.   
 
Sysselsättningen kommer att vara under högst en fyraveckors period per ungdom. 
Arbetstiden planeras att vara under dagtid och ungdomarna kommer att maximalt 
erhålla en ersättning för sju timmars arbetsdag. I tid tillkommer obetald lunchtid. 
 
Verksamheten kommer att vända sig till både pojkar och flickor. 
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Förslag till finansiering av feriearbeten 
 
Löner: totalt 35 ungdomar  
 
35 kr/h x 7 h = 245 kr/dag/ungdom 
245 kr x 20 dagar = 4.900 kr/ungdom 
 
Semesterersättning tillkommer med 12 %, 
d.v.s. 4.900 kr x 1,12 = 5.488 kr/ungdom 
 
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 40 %, 
d.v.s. 5.488 kr x 1,40 =  total kostnad 7.683 kr/ungdom 
 
total kostnad: 7.683 kr x 35 platser = 268.912 kr 
 
OBS denna beräkning baserar sig på maximala lönekostnader för ungdomarna. Av 
tidigare års erfarenheter så finns det goda skäl att tro att alla ungdomar inte 
kommer att ha full närvaro under alla dagar på grund av t.ex. sjukdom eller annan 
frånvaro.  
 
Förslag  
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att  anordna feriearbete i kommunen. 
att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
att  anslå 268 912 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt  
 belastar kontot 750, socialbidrag. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (s) samt Eva Strömqvist (s), Ali Abu-Iseifan (s), Ola Berg-
qvist (s) samt Ingrid Trossmark (s) yrkar att ersättningen för ungdom höjs till 40 kr 
i timmen. Anslaget blir då 313 438 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för diskussion i grupperna innan beslut 
fattas. 
 
Yrkande 
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
att  anordna feriearbete i kommunen. 
 
att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
att  anslå 313 438 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
 
att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt  
 belastar kontot 750, socialbidrag. 
_____ 
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§ 52 
Utvärdering av projekt – utveckling av öppenvårdsarbete riktat mot 
barn och ungdomar som missbrukar droger (inkl. dopingpreparat) eller 
befinner sig i riskzonen för detta. 
 
Socialnämnden beslutade 2006-04-24 att ansöka om utvecklingsmedel från 
Länsstyrelsen för att förbättra insatserna för unga missbrukare. Projektarbetet 
startade 2007-01-01, och avslutades 2007-12-31. Då projektåret är avslutat skall en 
extern utvärdering av verksamheten sändas till Länsstyrelsen. Arbetet med mål-
gruppen fortskrider sedan årsskiftet 07/08 inom förvaltningens ordinarie verk-
samhet. 
 
Utvärderingen har genomförts av fil dr Gunilla Ingestad, utredare på barn- och 
ungdomsförvaltningen. Slutsatsen av utvärderingen är att projektet skapat en 
process och att man redan efter det första projektåret kan utläsa en hög grad av 
måluppfyllelse utifrån de redovisade projektmålen. Sammantaget kan man också, 
bland både delaktiga i och berörda av projektet, utläsa en i stort sett total upp-
slutning kring det som är projektets grundtanke, d.v.s. behovet av att stärka både 
omfattning och samordning av insatser för ungdomar i riskzonen att utveckla 
missbruksproblem. Såväl idé- som innehållsmässigt stämmer projektet väl överens 
med såväl Socialstyrelsens riktlinjer (2007) som Karlskrona kommuns nyligen 
fastställda handlingsplan för drogförebyggande arbete (Kf 2007-08-30). Det 
arbetssätt som utvecklas genom projektet kan även sägas ligga i linje med aktuella 
forskningsresultat på området. 
      
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna utvärderingen av ”Projekt för att utveckla öppenvårdsarbete riktat 
 mot  barn och ungdomar som missbrukar droger (inkl. dopingpreparat) eller 
 befinner sig i riskzonen för detta”, samt   
 
att tillsända länsstyrelsen utvärderingen.  
_____  
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§ 53 
Rapport över vidtagna åtgärder på grupphemmet XP 
 
Christine Held redovisade upprättat rapport daterad den 26 mars 2008. 
 
Bakgrund 
Sommaren 2007 inkom en anonym anmälan till Länsstyrelsen om brister på 
grupphemmet för ensamkommande flyktingbarn. De brister som togs upp i 
den anonyma anmälan var: 
1. Ledningen och verksamhet fungerar ej, det finns ingen närvarande chef 
2. Tydliga riktlinjer saknas för hur arbetet ska fungera 
3. Ungdomarna lämnas vind för våg, alkohol förekommer och ung-
 domarna är ute på natten, de har inga regler och de får inte den hjälp de 
 behöver. Ungdomarna får inte de tillsägelser som de behöver t.ex. att 
 man inte får köra bil utan körkort. 
 
Hösten 2007 gjordes en utredning om förhållandena på grupphemmet XP 
som i december redovisades för socialnämnden i utredningen konstaterades 
att: 
1. Arbetsledarfunktionen skulle ses över och nödvändiga åtgärder vidtas 
2. Att regler och riktlinjer ska implementeras hos personalen 
 
Utredningen lämnades därefter till Länsstyrelsen 
 
Vidtagna åtgärder 
För att styra upp ledningsfunktionen på grupphemmet XP tillsattes i januari 
2008 Annette Hansson som föreståndare. Annette Hansson har flera års 
erfarenhet som föreståndare för Ungbo och Roslund. Annetts uppdrag var att 
fungera som föreståndare under tiden januari till maj och vidta de åtgärder 
som behövdes för att grupphemmet XP ska vara en bra fungerande verk-
samhet. Efter maj ska en ny föreståndare utses. 
 
I Annettes uppdrag har ingått att implementera regler och riktlinjer och att 
personalen ska arbeta mot gemensamma mål. Att se över personalens 
arbetstider och schema och att föra en dialog om förhållningssätt mot 
ungdomarna. 
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I mars gjordes en avstämning med Annette Hansson som kan konstatera att 
det efter några justeringar fungerar mycket bra på Grupphemmet XP. 
Implementeringen av gemensamma regler och riktlinjer har påbörjats och en 
heldag i april finns inbokad för att ägna åt detta. 
 
Bedömning 
I samband med att anmälan kom till personalens kännedom och den utred-
ning som då gjordes, påbörjades en process hos personalen. En process som 
på ett positivt sätt har förändrat förhållningssätt och viljan till förändring var 
stor när Annette Hansson tillträdde som tillfälligt förordnad föreståndare. De 
socialsekreterare som ansvarar för ungdomarnas placering på grupphemmet 
XP bekräftar att det idag fungerar mycket bra och att man ser en tydlig 
förändring. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ställa sig bakom de vidtagna åtgärderna 
 
att ovanstående rapport lämnas till Länsstyrelsen. 
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 19 maj kl 15.00-18.10, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Eva Strömqvist (s), gick kl 17.30 § 60-61  
  Ali Abu-Iseifan (s), gick kl 16.35 § 60-61 
  Walla Carlsson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Anna Månsson (m) 
  Ingrid Trossmark (s) 
  Kaj Jansson (s) § 62-67 
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (c) 
  Dan Damsgård (fp) 
  Kaj Jansson (s) 
  Vladimir Zunkovic (sd), gick kl 17.30 § 60-61 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Maria Stivén, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
Justering: 
Justerare  Birgitta Ståhl 
 
Justerade paragrafer §§ 60-67 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Birgitta Ståhl    
       
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 60 
Öppna frågor 
Eva Abramsson (m) ställde frågan angående en tidningsartikel före Valborg 
angående att idrott- och fritidsförvaltningen tänkte ordna ett drogfritt 
arrangemang i Vedebyhallen. Var det många ungdomar där? 
 
Jesper Björnsson svarade 
_____ 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan på hur lång väntetid det är för att få komma 
till ekonomisektionens mottagningsgrupp. 
 
Margaretha Jansson svarade 
_____ 
 
Jan-Anders Lindfors (s) ställde frågan angående knivslagsmålet utanför 
Wachtmeister. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
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§ 61 
Delårsbokslut april 2008 
 
Socialnämndens resultat efter fyra månader visar – 10,0 mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -1,6 mkr. Prognosen är fortfarande  
osäker för 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar 
dock uppvisa ett negativt resultat om – 6,0 mkr för år 2008. Ekonomiskt 
bistånd riskerar uppvisa ett negativt resultat om - 6,0 mkr för 2008. 
 
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till 
ekonomiskt bistånd dels av en fortsatt hög nivå av externa placeringar för 
främst barn men även vuxna. 
 
Socialnämndens ram uppgår till 127,8 Mkr för 2008 inkl ramjusteringen för 
stödboendet samt boendet för personer med dubbeldiagnos med 1 Mkr och 
tekniska kompensationer för kostnadsökning av hyror och löner mm. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade personal nyckeltal. En jämförelse mellan åren 
2006, 2007 och 2008 vad avser det första tertialet 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (c) yrkar en tilläggsattsats enligt följande: 
att ge sektionschefen för Familj- och ungdomsektionen samt sektions-
chefen för Alkohol- och drogsektionen i uppdrag att se om det går att minska 
antalet externa placeringar samt ta fram en konsekvens analys till augusti 
månad. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om ovanstående tilläggs-
yrkande. 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 30 april 2008 samt personal 
 nyckeltal 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott, samt 
 
att ge sektionschefen för Familj- och ungdomsektionen samt sektions-
 chefen för Alkohol- och drogsektionen i uppdrag att se om det går att 
 minska antalet externa placeringar samt ta fram en konsekvens analys 
 till augusti månad. 
_____ 
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§ 62 
Fördelning av föreningsbidrag för år 2008 
 
Socialnämnden har i 2008 års budget 1 020 000 kronor att fördela 
till föreningar med social verksamhet. 11 föreningar har ansökt om 
föreningsbidrag alternativt tillgång till lokal till en sammanlagd 
kostnad om 1 139 475 kronor 
 
Förvaltningens förslag att fördela 892 220 kronor till föreningar enligt 
nedanstående förslag 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  136 000:-  
2.  Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max  25 608:- 
3.  12-stegsverksamhet Lokalkostnad max  62 132:- 
4.  Verdandi Pantern  87 000:-  
5.  Tjej/ kvinnojouren Frideborg 373 980:- 
6.  Brottsofferjouren Boj  90 000:- 
7.  AC-sydöst  2 500:- 
8.  FMN  40 000:- 
9.    Mansjouren i Blekinge    65 000:- 
10.  BRIS  10 000:-  
11.  RFSL Brottsofferjour                                                                             0:- 
   Totalt 892 220:- 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag 
 
Yrkande 
1. Ann-Christin Karlsson (fp) yrkar att bidraget till föreningen nr 10 Bris 

ökas med 10.000:-  samt att man minskar bidraget med 10.000:- till 
föreningen nr 4 Verdandi Pantern i övrigt bifall till förvaltningens 
förslag. 

 
2. Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Avslag 

till Ann-Christin Karlssons (fp) yrkande. 
 
3. Eva Abramsson (m) yrkar att bidraget till föreningen nr 9 Mansjouren 

i Blekinge skall utbetalas vid två tillfällen, varav den andra utbetal-
ningen skall föregås av en uppföljning av verksamheten. I övrigt bifall 
till förvaltningens förslag. 
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4. Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Ann-Christin Karlssons yrkande samt 

bifall till Eva Abramsson yrkande. 
 
5. Per Henriksson (sd) yrkar att bidraget till föreningen nr 10 Bris ökas 

med 10.000:- ökningen tas från återstående medel. I övrigt bifall till 
förvaltningens förslag. 

 
Proposition 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om bidragen till följande 
föreningar: 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  136 000:-  
2.  Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max  25 608:- 
3.  12-stegsverksamhet Lokalkostnad max  62 132:- 
5.  Tjej/ kvinnojouren Frideborg 373 980:- 
6.  Brottsofferjouren Boj  90 000:- 
7.  AC-sydöst  2 500:- 
8.  FMN  40 000:- 
11.  RFSL Brottsofferjour                                                                             0:- 
 
 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag angående före-
ningen nr 10 Bris och Ann-Christin Karlssons (fp) yrkande angående 
nr 10 Bris och fann Ann-Christin Karlssons yrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ann-
Christin Karlssons yrkande röstar nej. Vid votering avgavs 5 ja-röster 
och 6 nej-röster 
 
 Namn OMRÖSTNING 
 Ledamöter JA Nej Avstår 
C Ingrid Hermansson, ordf.  x  
S Jan-Anders Lindfors, x   
M Birgitta Ståhl  x  
M Eva Abramsson  x  
FP Ann-Christin Karlsson  x  
S Eva Strömqvist x   
S Walla Carlsson x   
SD Per Henriksson  x  
 Tj ersättare  
M Anna Månsson  x  
S   Ingrid Trossmark x   
S   Kaj Jansson x   
  5 6  
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Ordförande ställde därefter proposition på Eva Abramssons (m) yrkande 
angående att bidraget till föreningen nr 9 Mansjouren i Blekinge och 
förvaltningens förslag och fann Eva Abramssons yrkande antaget. 
 
Ordförande ställde proposition på Ann-Christin Karlssons yrkande 
angående bidraget till föreningen nr 10 Bris och Per Henrikssons (sd) 
yrkande.  
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder Ann-Christin Karlssons förslag röstar ja. Den som 
stöder Per Henrikssons yrkande röstar nej. Vid votering avgavs 5 ja-
röster och 1 nej-röster samt 5 avstår. 
 
 Namn OMRÖSTNING 
 Ledamöter JA Nej Avstår 
C Ingrid Hermansson, ordf. x   
S Jan-Anders Lindfors,   x 
M Birgitta Ståhl x   
M Eva Abramsson x   
FP Ann-Christin Karlsson x   
S Eva Strömqvist   x 
S Walla Carlsson   x 
SD Per Henriksson  x  
 Tj ersättare  
M Anna Månsson x   
S   Ingrid Trossmark   x 
S   Kaj Jansson   x 
  5 1 5 
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Socialnämnden beslutade således 
 
att  fördela 892 220 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  136 000:-  
2.  Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max  25 608:- 
3.  12-stegsverksamhet Lokalkostnad max  62 132:- 
4.  Verdandi Pantern  77 000:-  
5.  Tjej/ kvinnojouren Frideborg 373 980:- 
6.  Brottsofferjouren Boj  90 000:- 
7.  AC-sydöst  2 500:- 
8.  FMN  40 000:- 
9.    Mansjouren i Blekinge    65 000:- 
10.  BRIS  20 000:-  
11.  RFSL Brottsofferjour                                                                             0:- 
   Totalt 892 220:- 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag, samt 
 
att  bidraget till föreningen nr 9 Mansjouren i Blekinge skall utbetalas vid 
 två tillfällen, varav den andra utbetalningen skall föregås av en upp-
 följning av verksamheten.  
_____ 
  



  19 maj 2008 9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 
Yttrande över förslag om utredning avseende serviceförvaltning 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat yttrande daterat den 5 maj 2008. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har ombetts yttra sig över förslag framtagit av kommunled-
ningsförvaltningen avseende inrättandet av en serviceförvaltning i Karls-
krona kommun. 
 
Uppdrag och direktiv gavs av kommunstyrelsen 2007-11-06 till kommun-
chefen, att utreda och lämna förslag samt planera för inrättandet av en 
serviceförvaltning från den 1 juli 2008. Efter avstämning med kommun-
styrelsens ordförande har tidpunkten för inrättandet flyttats till hösten 2008. 
Utredningen har föredragits vid kommunstyrelsens sammanträde  
2008-04-08, varvid man beslöt att tillstyrka förslaget att inrätta en service-
förvaltning från och med 2008-10-01, samt att rekrytera en förvaltningschef 
till serviceförvaltningen. 
Följande tillägg togs dessutom till beslutet, ”att remittera förslaget till 
kommunens samtliga bolag med uppdrag att senast den 31 maj 2008 
återkomma med förslag på verksamheter som kan utföras alternativt 
överföras till den föreslagna serviceförvaltningen.” 
 
Efter remissomgång hos nämnderna och bolagen ska ett sammanvägt förslag 
lämnas in till kommunfullmäktige för beslut i augusti 2008. 
 
Sammanfattning av förslaget 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en serviceförvaltning inrättas i 
kommunen för att kunna göra effektiviseringar och kvalitetsförbättringar av nedan 
beskrivna stödverksamheter och administration.  
Utredningen förutsätter att serviceförvaltningen politiskt kommer att lyda under 
kommunstyrelsen. 
En förvaltningschef ska tidigt tillsättas i den fortsatta processen. Denne ska vara 
med och utforma förslaget på organisation och informera om processen i sig och 
förvaltningens nya organisation. 
 
Enligt förslaget kommer den nya serviceförvaltningen att kunna uppgå till 300 
årsarbetare med en total omsättning om 250 mkr per år.  
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Inrättandet av en serviceförvaltning kommer att kräva en omfördelning av 
ekonomiska medel. De resurser som överförs till serviceförvaltningen måste 
regleras med en motsvarande minskning av budgeten för övriga berörda 
nämnder/förvaltningar. 
 
Minskad sårbarhet, högre kvalitet, bättre styrning och lägre kostnader är fördelarna 
med en serviceförvaltning. I vissa delar kan också en bättre fysisk arbetsmiljö 
förväntas. Nackdelarna som berörd personal kan uppleva är, förändrade arbets-
uppgifter, ny organisationstillhörighet och ny arbetsledning. Detta i sin tur kan 
påverka den psykosociala arbetsmiljön. Vidare behöver en centralisering av arbets-
uppgifterna inte alltid leda till lägre kostnader. Likaså kan mindre närhet till verk-
samheten medföra minskad möjlighet till flexibilitet och individuella anpass-
ningar, allt enligt utredarna. 
 
Dessutom konstaterar utredningen avseende konsekvenser i arbetsmiljön för 
berörda av förslaget, ”att detta rör endast inrättandet av en serviceförvaltning. 
Senare i processen får förslaget på innehåll hanteras i enlighet med samverkans-
avtalet och konsekvensbeskrivas när förändringarna blir aktuella.” 
 
Följande verksamheter har föreslagits ingå i en ny serviceförvaltning: 
1. Avdelning för konsult och service 
2. Gemensam kostenhet 
3. Gemensam organisation för leasingbilar, transporter och fordons-
 hantering 
4. Tryckeri och posthantering 
5. Löne- och ekonomihantering 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att  socialnämnden lämnar bifogade synpunkter kring hur socialförvaltningen 
 påverkas av förslaget till serviceförvaltning. 
 
 
Birgitta Ståhl (m) samt Jan-Anders Lindfors (s) ställer sig bakom förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  socialnämnden lämnar bifogade synpunkter kring hur socialförvaltningen 
 påverkas av förslaget till serviceförvaltning. 
_____ 
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§ 64 
Årsredovisning för donationsfonderna 2007 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för 
donationsfonderna: 
 
Major John Jeanssons donationsfond 
Martin Thunells stiftelse 
Familjen Westrings donationsfond 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder 
_____ 
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§ 65 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för förlängning av 
projekt ”Barnsamordnare” 
 
Inledning 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit socialnämnden att söka utveck-
lingsmedel till bland annat tidiga insatser. 
 
Målgrupp för projektet 
Projektet riktar sig främst till barn till föräldrar med missbruksproblem 
och/eller psykisk ohälsa. Men projektet riktar sig även till barn som lever i 
andra utsatt miljöer och där barnet kan visa svårigheter i till exempel 
sociala relationer, aggressivitet och utagerande beteende. 
 
Bakgrund till projektet 
 
Projekt ”Barnsamordnare” startade 2007-10-16 med målsättning att uppmärk-
samma barn till föräldrar med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller barn som 
lever i andra utsatta miljöer samt att utveckla gruppverksamhet för barn i syfte att 
ge barnet ett forum att dela sina erfarenheter med andra barn. Projektets mål är 
även att utveckla former för samverkan i syfte att skapa kontinuitet och delaktighet 
kring gruppverksamhet för barn. 
 
Två socialsekreterare arbetar vardera 50 % i projektet. Barnsamordnarna arbetar 
parallellt med att uppmärksamma barns behov, informera om gruppverksamhet 
samt skapa nätverk kring gruppverksamhet för barn. Tre grupper har startat, två 
Ankaret-grupper och en grupp för social träning där sex pojkar deltar. När det 
gäller barn till föräldrar med psykisk ohälsa pågår träffar med representanter från 
barnpsykiatrin (BUP). Även om vi ser ett behov av gruppverksamhet för dessa 
barn har rekryteringen ”lagts på is” då det är viktigt att samtalen med BUP om 
ansvar, gruppledare mm får ta den tid det behöver. Att skapa nätverk och sam-
verkan kring gruppverksamhet är en process som behöver tid, varför vi ser ett 
behov av förlänga projektet med ett år. Under det andra projektåret beräknas 
barnsamordnarinsatsen uppgå till 75 % då arbetsuppgifterna efterhand ska 
inrymmas i ordinarie arbetsuppgifter.  
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Syfte och mål med den planerade verksamheten 
Genom särskild barnsamordnare på Råd och Stödgruppen vill det fortsatta 
projektet 
 
§ synliggöra barn till föräldrar med missbruksproblem eller med psykisk ohälsa, 
 med särskilt fokus på barn med invandrarbakgrund och barn som är placerade i 
 familjehem. 
§ finna former för gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. 
§ genom samverkan finna former för kontinuerlig rekrytering av barn till 
 gruppverksamhet, knyta gruppledare till verksamheten samt förankra 
 verksamheten. 
§ sprida kunskap om gruppverksamhet för barn samt nyttan av denna genom 
 såväl allmän information som genom att ha en handledande roll för personal i 
 enskilda samtal med barn. 
§ utbyta erfarenheter med andra kommuner när det gäller gruppverksamhet för 
 barn 
 
Projektets tidsplan 
Projektet förlängs 2008-10-16 till 2009-10-15. 
 
Utvärdering 
Två externa utvärderare följer projektet i en processutvärdering. Barnsamordnarna 
dokumenterar sitt arbete och lämnar regelbundet detta till utvärderarna. Denna 
dokumentation följs sedan upp i gemensamma möten med utvärderarna, de båda 
barnsamordnarna samt 1:e socialsekreterare. Utvärderarens roll är såväl att granska 
projektets utveckling som att aktivt bidra i en självreflekterande process.  
 
Budget 
Lönekostnad för 0,75 tjänst  345 000 kr  
Studiebesök samt utbildning 2 gruppledare    30 000 kr  
Kostnad för utvärdering    25 000 kr 
Informationsmaterial      5 000 kr 
Summa 405 000 kr 
 
Egen finansiering 202 500 kr 
Sökt belopp 202 500 kr 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till tidiga insatser för barn för 
 perioden 2008-10-16 – 2009-10-15 med 202 500 kronor. 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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§ 66 
Ansökan om medel för att utveckla och samordna öppenvårdsarbete riktat 
mot barn och ungdom under 18 år med missbruksproblem, och deras 
familjer 
 
Inledning 
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit socialnämnden att söka utvecklingsmedel 
till förebyggande och tidiga insatser. 
 
Projektets målgrupp 
Projektets målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som påbörjat ett missbruk 
av droger, eller allvarligt befinner sig i riskzonen för detta, då de rör sig i en 
umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet vänder sig i lika stor grad till 
dessa barn och ungdomars familj och övriga nätverk. 
 
Mål för den planerade verksamheten 
Projektet har som mål 
• att utveckla bättre och mer skräddarsydda metoder för tidiga insatser 
 gentemot målgruppen 
• att utveckla arbetet med föräldrar och nätverk till ungdomar med 
 missbruksproblem, så att förändring går att nå i hemmiljön, eller så nära den 
 som möjligt. 
• att samordna arbetet så att insatserna präglas av helhetssyn på 
 barnet/ungdomens liv 
• att stärka samverkan inom och utom förvaltningen utifrån ovanstående mål 
 
Förväntade resultat av projektet 
Genom projektet ska ungdomar och deras familjer kunna erbjudas en mer 
individanpassad och mer intensiv hjälp, av högre kvalitet, i ett tidigare skede mot 
missbruksproblematiken än vad som är möjligt idag. 
 
Projektet förväntas också innebära ytterligare förstärkt samverkan både internt och 
externt. 
 
Projektets förväntade resultat kommer att införlivas i socialförvaltningens 
ordinarie verksamhet och bidra till ökad kvalitet i arbetet med tidiga insatser för 
missbrukande ungdomar och deras familjer. 
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Tidsplan 
Projektet beräknas starta 2008-09-01 och drivas ett år i taget med möjlighet till 
förlängning. 
 
Budget 
Löner 2,0 tjänst, inkl. OB-kostnader 875 000:- 
Utbildning   Haschavvänjningsprogrammet 25 000:- 
  ART 30 000:- 
  Lösningsfokuserat arbete 10 000:- 
Handledning  25 000:- 
Utvärdering  35 000:- 
Summa  1 000 000:-   = totalkostnad 
    (exkl OH-kostnader) 
Egen finansiering 
50 % av verksamhet 500 000:- 
(Tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader) 
 
Sökta utvecklingsmedel (exklusive OH- och  
lokalkostnader) 500 000:- 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till 
 förebyggande insatser och tidiga insatser, för att utveckla och samordna 
 öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar under 18 år med miss-
 bruksproblem, och deras familjer, för perioden 2008-09-01—2009-08-31 
 med 500 000 kronor samt att egenfinansiering sker med motsvarande belopp 
 (exklusive OH-kostnader) 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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Kopia till 
CR 
Socialstyrelsen 

 
 
 
 
§ 67 
Svar till socialstyrelsen på remiss: Förslag till handbok om krisberedskap 
inom socialtjänstens område. 
 
Jesper Björnsson redovisade svar till socialstyrelsen på remiss daterad den 19 maj 
2008. 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen har översänt remissutgåva av handbok om Krisberedskap inom 
socialtjänstens område. Som ett komplement till handboken kommer också att 
publiceras rapporten Krisstöd vid allvarlig händelse – ett underlag från experter. 
Dessa publikationer är tänkta att ersätta Socialstyrelsens allmänna råd, Psykiskt 
och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (1991:2, rev. 1996) 
samt riktlinjerna Socialtjänstens beredskap för särskilda händelser (2002). 
 
Socialstyrelsen har bett om synpunkter och bedömning av remissutgåvan senast  
12 maj 2008, vilket efter telefonsamtal från utredaren förlängdes till 19 maj. Man 
är särskilt intresserad av synpunkter kring handbokens detaljeringsgrad och 
användbarhet. 
 
Då ’Socialtjänstens områden’ i handboken förutom individ- och familjeomsorg, 
även omfattar kommunens ansvar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta 
personer, personer med stöd och service jml LSS, samt kommunal sjukvård, har 
utredaren, via respektive förvaltningsledning, inhämtat synpunkter från Inger 
Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, äldreförvaltningen och Inge 
Boman, utredare, handikappförvaltningen, som tillfogats remissvaret. 
 
Sammanfattning 
• Utredaren finner att handboken har ett mycket gott och positivt 

kunskapsunderlag att erbjuda, men även att följande synpunkter bör beaktas: 
• Bedömningen försvåras av att den rapport som tillsammans med handboken 

ska göra det samlade kunskapsunderlaget på området ännu inte presenterats. 
Utredaren ifrågasätter även lämpligheten i denna uppdelning och menar att ett 
mer omfattande dokument troligen skulle vara mer lättanvändbart, eftersom det 
skulle ge ett bättre helhetsgrepp. 

• Dispositionen och strukturen i handboken bör omarbetas för att bli mer 
lättöverskådlig och användbar enligt utgivarens målsättning att ge vägledning 
för krisberedskapsarbetet i faserna före, under och efter en allvarlig händelse. 

• Diskussionen kring POSOM-begreppet bör utvidgas och avslutas med en 
generell rekommendation. 
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Socialnämndens beslut 
 
att avge ovanstående remissvar till socialstyrelsen 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 16 juni, 2008 
 
§ 74 Öppna frågor  sid 4 
§ 75 Budgetuppföljning maj 2008 sid  5 
§ 76 Inför budget år 2009 och plan för åren 2010 och 2011 sid 6 
§ 76a Medborgarkontrakt/Kvalitetsdeklaration för socialförvaltningen sid 7 
§ 77 Angående beslut om delegeringsordning sid 8 
§ 78 Upphandling av familjerådgivningen sid 10 
§ 79 Yttrande över Departementspromemoria – Värdesäkring av 
 riksnormen (Ds 2008:29) sid  11 
§ 80 Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för  
 ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld sid 13 
§ 81 Konsumentvägledning i Karlskrona sid 15 
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Tid och Plats  Måndagen den 16 juni kl 14.30-15.55, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Birgitta Ståhl (m), gick 15.35 § 74-78 
  Eva Abramsson (m) 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Eva Strömqvist (s)  
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (m) 
  Dan Damsgård (fp) § 79-81 
  Ingrid Trossmark (s) 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (c) 
  Kaj Jansson (s) 
  Tony Rigestam (s) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Maria Stivén, ekonom 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
Justering: 
Justerare  Eva Abramsson 
 
Justerade paragrafer §§ 74-81 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Abramsson    
       



  16 juni 2008 3 
 

 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 74 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur kvällarna sett ut vid skolexamen. 
 
Jesper Björnsson svarade 
_____ 
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§ 75 
Budgetuppföljning maj 2008 
 
Socialnämndens resultat efter fem månader visar – 12,3 mkr. Resultatet för 
motsvarande period föregående år var -2,7 mkr. Prognosen är fortfarande  
osäker för 2008. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg riskerar 
dock uppvisa ett negativt resultat om – 6,0 mkr för år 2008. Ekonomiskt 
bistånd riskerar uppvisa ett negativt resultat om - 6,0 mkr för 2008. 
 
Prognostiserat resultat förklaras dels av ett ökat antal hushåll som har rätt till 
ekonomiskt bistånd dels av en fortsatt hög nivå av externa placeringar för 
främst barn men även vuxna. 
 
Socialnämndens ram uppgår till 127,8 Mkr för 2008 inkl ramjusteringen för 
stödboendet samt boendet för personer med dubbeldiagnos med 1 Mkr och 
tekniska kompensationer för kostnadsökning av hyror och löner mm. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 maj 2008  
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att omedelbart vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott, samt 
 
_____ 
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§ 76 
Inför budget år 2009 och plan för åren 2010 och 2011 
 
Maria Stivén redovisade upprättat förslag till budget år 2009 och plan för 
åren 2010 och 2011. 
Ärendet kommer att behandlas på socialnämndens sammanträde den 25 
augusti 2008. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 76a 
Medborgarkontrakt/ Kvalitetsdeklaration för socialförvaltningen 
 
Kommunfullmäktige biföll 2007-06-20 Bo Löfgrens (fp) motion om med-
borgarkontrakt och att dessa ska tas fram av berörda nämnder/förvaltningar  
senast till den 1 juli 2008.  
 
Syftet med medborgarkontrakt är att medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa 
krav på den kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen 
lämnar om kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgar-
kontraktet de allmänheten större kunskap om och inflytande över den kommunala 
servicen. 
 
En arbetsgrupp med representanter för alla förvaltningar har sedan hösten 2007 
träffats för att arbeta fram förslag. I arbetsgruppen har beteckningen medborgar-
kontrakt diskuterats och uppfattningen har varit att beteckningen kvalitets-
deklaration bättre beskriver vad det handlar om. 
 
2001 var samtlig personal vid socialförvaltningen delaktig i att ta fram en 
tjänstegaranti. Denna antogs av Socialnämnden i november 2001. 
Denna skrivning är fortfarande aktuell och ger en bra beskrivning på vad 
kommuninnevånarna kan förvänta sig vid kontakt med socialförvaltningens 
personal. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta förslag till kvalitetsdeklaration 
_____ 
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§ 77 
Angående beslut om delegeringsordning 
 
Socialförvaltningen anmäler härmed till socialnämnden gällande 
delegeringsordning. Enligt den arbetsordning som gäller för socialnämnden 
delegerar nämnden till socialchefen i samtliga ärenden som kan delegeras till 
tjänstemän. Socialchefen vidaredelegerar sedan beslutanderätten till lämplig nivå.  
 
Följande ändringar har genomförts sedan föregående år. 
 
Sol 11 kap 1 § Beslut om att utredning ska inledas behöver inte längre 
   fattas då någon har ansökt. I delegeringsordningen har 
   skrivits in att beslut om att inleda utredning endast ska 
   fattas då behov aktualiserats på annat sätt än genom  
   ansökan. 
 
Sol 4 kap 1 § Beslut om ekonomiskt bistånd som behövs för att den 
   enskilde ska uppnå skälig levnadsnivå har höjts från  
   max 25 % av basbeloppet till max 50 % av basbeloppet 
 
Sol 4 kap 1 § Beslut om kostnader i samband med utredning angående 
   barn- max 10 % av basbeloppet har lagts på sektionschefen 
   FUS 
 
Sol 4 kap 1 § Beslut om placering samt ersättning till familje/ferie- 
   hem/kontaktfamiljer/kontaktpersoner för vuxna  
   missbrukare har lagts på sektionschefen på ADS 
 
Sol 4 kap 1 § Beslut om placering av vuxna missbrukare på egen  
   institution. Har lagts på socialsekreterare ADS 
 
Sol 4 kap 1 § Beslut om ekonomiskt bistånd till uppehälle och boende 
   har getts till sociala beredskapen 
 
Sol 11 kap 1 §  Beslut om att inleda utredning jml sol och LVM har getts 
   till sociala LVM § 7 beredskapen 
 
I övrigt har smärre redaktionella ändringar gjorts. Därutöver har i ett par fall 
beslutanderätt som tidigare av misstag fallit bort återförts till förteckningen. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt 
 socialtjänstlagarna, alkohollagen samt andra i delegationsordningen angivna 
 lagar och förordningar 
 
att  till socialchefen delegera rätten att besluta i samtliga ärenden som kan 
 delegeras till tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå 
 
att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer enligt 
 bifogad delegeringsordning 
_____ 
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§ 78 
Upphandling av familjerådgivningen 
 
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda familjeråd-
givning för dem så begär sådan. ”Kommunen skall sörja för att familje-
rådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkes-
mässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det”. (socialtjänstlagen 5 
kap 3 §). 
 
Socialnämndens avtal med Svenska Kyrkan om samverkan beträffande 
familjerådgivning går ut vid årsskiftet. Socialförvaltningen har gått ut med 
anbudsförfrågan med syftet att en ny upphandling skall genomföras om 
familjerådgivning från årsskiftet. Anbudet gäller familjerådgivning i två år 
med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Socialförvaltningen kan 
emellertid inte ännu presentera förslag om avtal. Socialförvaltningen 
föreslår därför att socialnämnden ger nämndens ordförande i uppdrag att 
besluta om avtal om familjerådgivning.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att  ge socialnämndens ordförande i uppdrag att besluta om avtal om 
 familjerådgivning. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (s) yrkar följande ändrings yrkande att socialnämndens 
presidier ges i uppdrag att besluta om avtal om familjerådgivning. 
 
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till Eva Strömqvist yrkande. 
 
Proposition 
Ordförande ställde förvaltningens förslag mot Eva Strömqvist yrkande och 
fann Eva Strömqvist yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att ge socialnämndens presidier i uppdrag att besluta om avtal om 
 familjerådgivning. 
_____ 
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16/6-08     Dnr: 2008.122.754 
Socialdepartementet 
CR 

 
      
 
 
§ 79 
Yttrande över Departementspromemoria – Värdesäkring av 
riksnormen (Ds 2008:29). Dnr: S2008/3779/TS 
 
Socialdepartementet har lämnat tillfälle för socialnämnden i Karlskrona att  
inkomma med yttrande över departementspromemoria Värdesäkring av 
riksnormen. 
 
Förslag till yttrande 
En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har analyserat alternativa sätt att 
värdesäkra det ekonomiska bistånd som ges enligt socialtjänstlagen. 
Arbetsgruppen föreslår i en departementspromemoria ändring i social-
tjänstlagen 4 kapitlet 3 §.  Enligt gällande socialtjänstlag beräknas riks-
normen ”på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushålls-
typers baskonsumtion”. Riksnormen föreslås fortsättningsvis anges i 
procent av det prisbasbelopp som finns i lagen om allmän försäkring. 
Regeringskansliet har lämnat tillfälle för remissinsatser att lämna 
synpunkter. 
 
Begreppet skälig levnadsnivå används vid beräkning av flera olika stöd-
former i det svenska trygghetssystemet. Arbetsgruppens förslag att riks-
normen ska knytas till prisbasbeloppet innebär att det ekonomiska bi-
ståndet värdesäkras på samma sätt som andra stödformer som använder 
begreppet ”skälig levnadsnivå” som utgångspunkt för nivån. 
Socialnämnden i Karlskrona ser, liksom arbetsgruppen, ett värde i att 
ökad enhetlig skapas mellan de olika system som använder ”skälig 
levnadsnivå” som ett begrepp för att bestämma nivån för ekonomiska 
stödet. 
 
Med det nuvarande systemet blir riksnormen för det kommande året 
offentligt endast kort tid före årsskiftet. Socialnämnden i Karlskrona 
instämmer i att detta ger mycket dåliga planeringsförutsättningar. 
Socialnämnden välkomnar därför ett system som bestämmer föränd-
ringar i riksnormen tidigare än i dag. 
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I departementspromemorian påpekas att en nackdel med att knyta riks-
normen till prisbasbeloppet kan vara att träffsäkerheten minskas, det vill 
säga att utvecklingen inte tillräckligt väl speglar de specifika föränd-
ringarna för de kostnadsposter som ingår i riksnormen. Som exempel 
nämns den kraftiga påverkan på KPI och därmed prisbasbeloppet som 
ökade boendekostnader fick i början av 1990-talet. Arbetsgruppen menar 
att den penning- och inflationspolitik som förs i dag ger mindre risk för 
oförutserbara svängningar i KPI. 
 
Det kan, enligt socialnämndens uppfattning, också framöver finnas risker 
för stora förändringar i kostnadsläget i kostnadsposter som ingår i KPI, 
men som inte bör påverka riksnormen. Exempelvis talas allmänt om 
risken för ordentliga höjningar av priset på drivmedel. Socialnämnden 
ser det därför som angeläget att uppföljningar av utvecklingen av riks-
normen görs regelbundet. 
 
En nackdel med att knyta riksnormen till basbeloppet är att förändringar 
i konsumtionsmönstret inte får samma genomslag som i det nuvarande 
systemet. Arbetsgruppen vill därför komplettera en löpande indexering 
av riksnormen med regelbundna uppföljningar. Arbetsgruppen menar att 
uppföljningar var tredje år är lämpligt. 
 
Med tanke på den snabba samhällsutvecklingen finns risk att uppföljning 
av nivån för riksnormen var tredje år inte är tillräckligt ofta. 
Socialnämnden menar därför att möjlighet till uppföljning med kortare 
intervall bör finnas. 
 
Enligt departementspromemorian har regeringen för avsikt att i riks-
normen införa en ny åldersgrupp, skolungdomar i åldersgruppen 18 – 20 
år som föräldrarna har försörjningsplikt för. Socialnämnden välkomnar 
att klarhet därmed skapas om vilken nivå på biståndet för denna grupp 
som fortsättningsvis skall gälla. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna förslag till yttrande. 
 
att paragrafen omedelbart justeras   
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 



  16 juni 2008 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 80 
Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för ungdomar som 
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun har tidigare sökt och beviljats medel för arbete med 
förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
våld. En samverkansgrupp med socialtjänst, polis och skola har bildats och har 
bland annat tagit fram en handlingsplan. 
Denna samverkansgrupp kommer att fortsätta arbeta kring frågor som rör 
hedersrelaterat arbete i akuta lägen och i förebyggande/konsulterande form. 
 
Arbetet med hedersproblematiken görs idag inom befintliga ramar med medel från 
Länsstyrelsen när det gäller extra kostnader för handledning, studiebesök, m.m. 
Under tiden sedan ’Projekt för att öka insatserna för utsatta barn- och ungdoms-
grupper’ startade har personalen deltagit i utbildningar och erfarenhetsutbyte med 
andra kommuner. Tjejgrupper och andra verksamheter har genomförts där det 
funnits inslag av hedersproblematik. 
 
Målgrupp 
Projektets målgrupp är personer som kan riskera att utsätta/utsättas för kränkningar 
och begränsningar på grund av kön eller sexualitet utifrån kultur eller seder som 
kan härröras till hedersproblematiken. 
 
Mål för verksamheten  
Projektet har som mål för målgruppen: 
Ø Att öka samarbetet med andra myndigheter och frivilligorganisationer när det 
 gäller frågor kring hedersrelaterat våld. 
Ø Att utbilda instruktörer för att bedriva föräldrautbildningar och 
 gruppverksamheter. 
Ø Att starta upp föräldrautbildningar. 
Ø Att utveckla metoder i att bedriva sex och samlevnadsundervisning för 
 ungdomar på högstadiet/gymnasiet. 
Ø Att starta upp tjej- och killgrupper bland tonåringar med annan bakgrund än 
 svenska. 
Ø Att erbjuda föreläsningar av Sharafs hjältar eller dylikt. 
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Förväntat resultat av verksamheten 
Genom att genomföra ett projekt där man fokuserar på samarbete när det gäller 
verksamheter kring föräldrautbildningar, tjej/kvinnogrupper och grupper för män, 
kan man öka möjligheterna till en väl fungerande integration.  
 
Möjligheterna att höja statusen, för i första hand flickor och kvinnor, genom 
kunskap om mänskliga rättigheter, könsroller och övrig samhällskunskap kan 
underlätta för den enskilda att välja riktning. Detta kan leda till att 
hedersproblematiken minskar på sikt. 
 
Tidsplan 
Projektet startar 2008-08-01 för att drivas ett år framåt. 
 
Utvärdering 
När det gäller utvärdering av projektet kommer en extern utvärderare att 
kontrakteras. 
 
Budget 
Lön, 0,5 tjänst 200 000 kr  
Utvärdering 20 000 kr 
Handledning   25 000 kr 
Metodutbildning, ledarutbildning till gruppverksamheter   40 000 kr 
Gruppverksamheter                                            25 000 kr     
Föreläsningar     25 000 kr 
Studiematerial                                                                       15 000 kr 
Summa     350 000 kr 
 
Egen finansiering  
50 % av verksamhet (tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader)175 000:-   
Sökta utvecklingsmedel (exklusive OH- och lokalkostnad)175 000:- 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge län till före-
 byggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
 våld för perioden 2008-08-10 – 2009-08-01 med 175 000 kr samt att egen-
 finansiering sker med motsvarande belopp (exklusive lokal och OH-kost-
 nader). 
_____ 
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§ 81 
Konsumentvägledning i Karlskrona 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen fattade i april 2007 beslut angående ett resultatför-
bättrande utvecklingsprogram. Inom ramen för programmet skulle 
förutsättningarna att genomföra förbättringar av kommunens 
ekonomiska resultat inom en rad angivna områden utredas. Ett av de 
områden som angavs i kommunstyrelsens beslut var den kommunala 
konsumentvägledningen. 
 
Kommunstyrelsens beslutade följande beträffande konsumentvägled-
ningen: 
 
”att utreda alternativ till nuvarande konsumentvägledning inom social-
förvaltningen, t ex genom it-baserade tjänster” 
 
Kommunledningsförvaltningen överlämnade i oktober 2007 utredning 
med förslag att föreslå socialnämnden att avveckla tjänsten som 
konsumentvägledare. Vidare föreslogs att kommunchefen skulle få i 
uppdrag att inkomma med förslag om den framtida konsumentvägled-
ningen enligt ett eller flera av alternativen – samverkan med frivilliga 
aktörer, samverkan med andra kommuner, samverkan med privat aktör 
och konsumentvägledning på bibliotek . 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2007 10 30 att åter-
remitterar utredningen angående konsumentvägledningen. Som ett led i 
den fortsatta utredningen har kontakta tagits med andra kommuner i 
Blekinge för att utreda förutsättningarna för samverkan inom 
konsumentvägledningen. Något förslag har ännu ej lämnats till kommun-
styrelsen. 
  
Socialnämnden visar i tertialbokslutet efter de första fyra månaderna 
2008 ett oroväckande underskott. Socialnämnden har givit förvaltningen 
i uppdrag att inkomma med förslag om åtgärder för att förbättra den 
ekonomiska situationen. Av den anledningen har förvaltningen utrett 
avveckling av tjänsten som konsumentvägledare. 
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Sammanfattning och Överväganden 
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunen. I vilken 
utsträckning kommunen skall tillhandahålla konsumentvägledning är ett 
politiskt ställningstagande som handlar om vilken service kommunen 
skall erbjuda sina medborgare. En del kommuner har beslutat att avstå 
från servicen konsumentvägledare. Kommunerna hänvisar istället 
vanligen på sin hemsida till andra hemsidor med information i 
konsumentfrågor, t ex konsumentverket, konsumenternas elrådgiv-
ningsbyrå och allmänna reklamationsnämnden.  Dessa hemsidor ger 
allmän information till konsumenterna men tillhandahåller inte rådgiv-
ning i enskilda ärenden. 
 
I olika sammanhang har hävdats att det föreligger ett samband mellan 
tillgänglighet av konsumentvägledning och kostnader för ekonomiskt 
bistånd. Kommuner med dålig tillgänglighet av konsumentvägledning 
antas riskera högre kostnader för ekonomiskt bistånd genom att enskilda 
i onödan drar på sig kostnader som skulle kunna undvikas med en väl 
utbyggd konsumentvägledning. Emellertid finns ingen närmare utred-
ning av hur det ekonomiska sambandet mellan utbyggd konsumentväg-
ledning och kostnaderna för ekonomiskt bistånd ser ut. 
 
Kostnaden för kommunens konsumentvägledning består huvudsakligen 
av lönekostnaderna för tjänsten som konsumentvägledare. Om en 
besparing skall kunna genomföras måste den därför med nödvändighet 
huvudsakligen göras genom att tjänsten som konsumentvägledare dras in 
helt eller delvis. Alternativet med indragning av del av tjänsten som 
konsumentvägledare har inte närmare analyserats, eftersom det bedöms 
som svårt att finna en lämplig kombination av arbetsuppgifter.  
 
Frågan om besparing kan göras i den kommunala konsumentvägled-
ningen var föremål för utredning inom ramen för det resultatförbättrade 
utvecklingsprogrammet (RUP). Kommunstyrelsen återremitterade i 
oktober 2007 den utredning som utförts av kommunledningsförvalt-
ningen. Utredningen genomför för närvarande en analys av olika möjlig-
heter till att göra besparingar genom samverkan med andra kommuner. 
 
Kontakt har tagits med andra kommuner i Blekinge om samverkan inom 
konsumentvägledningen. I första hand kan det, under förutsättning av att 
erforderliga beslut fattas, vara aktuellt att inleda samverkan med 
Ronneby. Karlskrona kan erbjudas att köpa tid för konsumentvägledning 
från Ronneby. Nästa steg i samverkan bör vara att utveckla samverkan 
mellan kommunerna i Blekinge. 
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Utredaren har inhämtat att Region Södra Småland planerar fortsatt 
samverkan med gemensam konsumentvägledning från 2009. Det kan 
finnas en möjlighet för Karlskrona kommun att ingå i den samverkan 
som planeras. Ett samarbete med regionförbundet Södra Småland kan 
vara ett alternativ till samverkan med de andra kommunerna i Blekinge. 
  
Socialnämndens ekonomiska resultat uppvisar ett oroväckande under-
skott efter årets första fyra månader. Med anledning härav är det nöd-
vändigt för socialnämnden att vidta åtgärder för att förbättra det 
ekonomiska resultatet. Socialnämnden kan besluta att göra besparingar 
på konsumentvägledningen oaktat att den utredning som återremitterats 
av kommunstyrelsen ännu inte har lämnat förslag . Socialnämnden 
föreslås, med tanke på det allvarliga ekonomiska läget, besluta att ge 
förvaltningen i uppdrag att vidta de arbetsrättsliga åtgärder som behövs 
för att tjänsten som konsumentvägledare skall kunna avvecklas.  
Förvaltningen bör vidare få i uppdrag att fortsätta utredningen av 
alternativ till nuvarande den nuvarande konsumentvägledningen. 
Målsättningen bär vara att det skall finnas ett fungerande alternativ när 
tjänsten som konsumentvägledare avvecklas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Besparingen för en indragen tjänst som konsumentvägledare blir på ett år 
omkring 450 000 kronor. Den besparing som kan göras vid samverkan 
med andra kommuner är avhängigt av hur konsumentvägledningen 
utformas och vilken omfattning den får. De kontakter som tagits med 
Region Södra Småland visar att kostnaden för Karlskrona att ingå i den 
samverkan kan beräknas uppgå till mindre än 100 000 kronor. Det kan 
således vara möjligt att göra en besparing på 350 000 kronor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fackliga förhandlingar för att 
 indragning av tjänsten som konsumentvägledare ska kunna ske 
 
att  ärendet skall behandlas i socialnämnden efter genomförda förhandlingar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda alternativ till nuvarande 
 konsumentvägledning genom samverkan med andra kommuner. 
 
Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (fp) yrkar på ett tillägg i sista attsatsen enligt följande: 
med kursiv tex i fetstil 
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda alternativ till nuvarande 
 konsumentvägledning genom samverkan med andra kommuner så att lösning 
 finns klar när konsumentvägledaren slutar 
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Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag på samtliga attsatser samt Ann-Christin 
Karlssons tilläggsyrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag med Ann-Christin 
Karlssons tilläggsyrkande och Jan-Anders Lindfors avslags yrkande och fann 
förvaltningens förslag med Ann-Christin Karlssons tilläggsyrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder förvaltningens förslag med Ann-Christin Karlssons tilläggs 
yrkande röstar ja. Den som stöder Jan-Anders Lindfors yrkande röstar nej. 
Vid votering avgavs 6 ja-röster och 5-nej röster. 
 
 Namn OMRÖSTNING 
 Ledamöter JA Nej Avstår 
C Ingrid Hermansson, ordf. x   
S Jan-Anders Lindfors,  x  
M Eva Abramsson x   
FP Ann-Christin Karlsson x   
S Eva Strömqvist  x  
S Ali Abu-Iseifan  x  
S Walla Carlsson  x  
SD Per Henriksson x   
 Tj ersättare  
M Sven Wallfors x   
FP   Dan Damsgård x   
S   Ingrid Trossmark  x  
  6 5  

 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att genomföra fackliga förhandlingar för att 
 indragning av tjänsten som konsumentvägledare ska kunna ske 
 
att  ärendet skall behandlas i socialnämnden efter genomförda förhandlingar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda alternativ till nuvarande 
 konsumentvägledning genom samverkan med andra kommuner så att lös- 
 ning  finns klar när konsumentvägledaren slutar 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 augusti, 2008 
 
§ 90 Öppna frågor  sid 4 
§ 91 Budgetuppföljning juli 2008 sid  5 
§ 92 Förslag till budget för 2009 planer för 2010-2011 sid 7 
§ 93 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift 
 avseende servering av alkohol och försäljning av folköl sid 9 
§ 94 Åtgärder för att minska antalet externa placeringar för barn/ungdom 
 samt vuxna  sid 11 
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Tid och Plats  Måndagen den 25 augusti kl 14.30-16.05, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Anna Månsson (m) 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) § 92-94 
  Ali Abu-Iseifan (s) 
  Walla Carlsson (s) 
  Ola Bergqvist (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Ingrid Trossmark (s) § 90-91 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Kaj Jansson (s) 
  Tony Rigestam (s) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (s) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Maria Stivén, ekonom 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
  Katarina Lindell, sekreterare 
Justering: 
Justerare  Anna Månsson 
 
Justerade paragrafer §§ 90-94 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 90 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (s) ville ha information angående dubbeldiagnos boendet på 
Dockegatan. 
 
Sören Trolle informerade 
_____ 
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§ 91 
Budgetuppföljning juli 2008 
 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-07-31 uppgår till -11,2 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -6,3 Mkr 
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och 
avviker därför nu med – 6,6 mkr trots budgetanpassningen som ger 1,2 
mkr för perioden. Placeringar barn och unga står för -5,7 mkr och vuxna 
för -0,9 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för semester belastar perioden 
med 0,8 mkr, medan reserven påverkar positivt med 1,1 mkr.  
 
• Ekonomiskt bistånd -4,8 Mkr 
Orsaken till avvikelsen ligger främst i att antalet hushåll har ökat på 
vuxensidan, men beror också på att den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll har ökat. Utbetalningarna för juni och juli har fortsatt på en högre 
nivå än tidigare år. Budgetanpassningen dämpar ändå avvikelsen med 
1,8 mkr… 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots 
budgetanpassning med totalt 5,5 mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -6,0 Mkr 
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt 
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och 
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är 
ifrågasättande av befintliga placeringar och sökande efter nya alternativ. 
Ett nytt projekt, delfinansierat av Länsstyrelsen, planeras starta i 
september och syftar till att erbjuda unga missbrukare ett fungerande 
alternativ på hemmaplan. 
  
Prognosen är fortfarande osäker. Antal externa placeringar av barn och 
unga ligger fortfarande kvar på samma nivå som tidigare, vilket innebär 
att prognosen som lämnades innan sommaren inte längre håller. 
Prognosen bygger nu på att antal placeringar halveras mot nuvarande 
nivå under september till december. 
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• Ekonomiskt bistånd -6,0 Mkr 
Utfallet för juni sjönk ytterligare något jämfört med maj men steg åter i 
juli till över 4,0 mkr igen. Utbetalningarna ligger fortfarande på en 
mycket högre nivå jämfört med föregående år. Prognosen som lämnades 
innan sommaren och baserades på en genomsnittlig kostnadsnivå på ca 
3,2 mkr verkar nu inte längre trolig. Prognosen försämras därför till att 
baseras på 3,5 mkr per månad under resten av året.  

 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningen för juli månad 2008. 
_____ 
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§ 92 
Förslag till budget för 2009 planer för 2010-2011  
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommunfull-
mäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 136,5 mkr för år 
2009 och 136,3 mkr för åren 2010 och 2011 (uttryckt i den lönenivå som 
gällde vid utgången av 2007 och i prisnivån per juni 2008). Ramen för 
Individ- och familjeomsorg uppgår till 96,8 mkr och för ekonomiskt 
bistånd 39,6 mkr.  
 
PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 2009 2010 2011 
 
Vårdavgifter för 2009 för extern och intern  
HVB-vård för vuxna missbrukare 0 0 0 
 
Taxa alkoholhandläggning 40 40 40  
  
Familjerådgivning - 90 - 90 - 90 
 
Utökad ram 4 500 4 500 4 500 
 
Inrättande av särskilt boende och om- 
vårdnadsteam för personer med dubbel- 
diagnos (DD) - 1 200 - 1 200 - 1 200 
 
Stödboende  - 565 - 565 - 565 
 
Beroendeenhet   - 100 - 100 - 100 
  
Utbyggnad av Råd och stödgruppens  
lokaler -700 -700 -700 
 
Social beredskap -200 -200 -200 
 
Personalförstärkning Familj- och  
ungdomssektionen -2 000 -2 000 -2 000 
 
Rupen -1 955 -2 175 -2 175 
 
Rationaliseringsåtgärder (RUP 2008) 800 800 800 
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Friskvårdsprojekt och Konsumentväg- 
ledning 670 800 800 
 
Ersättning migrationsverket 800 890 890 
 
Socialnämndens ”säkerhetsreserv” 900 900 900 
 
Nyttjande av ”säkerhetsreserv” -900 -900 -900 
 
Summa planerade förändringar 0 0 0 
 
Finsam 0 0 0 
 
Ramförstärkning  + 4 000 + 4 000 + 4 000 
 
Ökade behov ekonomiskt bistånd - 4 000 - 4 000 - 4 000 
 
Summa planerade förändringar 0 0 0 
 
Yrkanden 
Jan-Anders Lindfors (s), meddelar att s-gruppen, Eva Strömqvist , Ali Abu-
Iseifan, Walla Carlsson, Ola Bergqvist, inte kommer att delta i dagens beslut och 
överlämna en skriftlig röstförklaring. protokollsbilaga 1. 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Socialnämnden tillstyrker att röstförklaring får bifogas protokollet, 
protokollsbilaga 1. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2009 samt plan för åren 
 2010 - 2011. 
_____ 
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§ 93 
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift 
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl. 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat förslag till revidering daterat den  
9 juni 2008. 
 
Bakgrund 
Det är en uppgift för socialnämnden att utreda och föreslå beslut om serve-
ringstillstånd för restauranger i kommunen. stöd för avgiftsuttag föreligger i 
alkohollagen 7 kap. 13 §. Avgifternas storlek ska följa den så kallade själv-
kostnadsprincipen, dvs. avgifterna som tas ut skall motsvara den kostnad 
kommunen har för arbetet. 
Avgifterna tas ut genom en prövning av ansökan om serveringstillstånd s.k. 
ansökningsavgift, alternativt en ändring av befintligt tillstånd. Detta betyder 
att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås. Detta gäller även 
tillfälliga tillstånd 
 
För den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd för alko-
hol, samt för den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detalj-
handel med folköl, tas en s.k. tillsynsavgift ut. Restauranger med stadig-
varande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen, både med en fast 
tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på om-
sättningen av alkohol, som tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. 
För restauranger som får beslut om tillfälligt serveringstillstånd ingår, till-
synsavgiften i ansökningsavgiften. 
 
Förslag  
Förvaltningen föreslår att en höjning görs avseende ansökningsavgiftern, för 
”nytt tillstånd” med 500 kr till 7 500 kr, samt för ”tillfälligt tillstånd till 
slutet sällskap” med 100 kr till 900 kr. Därutöver föreslås att en förändring 
görs avseende kategorier av ansökningar, för att få en bättre tydlighet och 
förståelse för vad som ingår i de olika avgifterna i taxan. För samtliga 
”stadigvarande ändringar i gällande tillstånd” föreslås avgift utgå med  
4 200 kr. Samtidigt som vi föreslår dessa ändringar föreslås också en 
sänkning av avgiften för ”tillfällig ändring i gällande tillstånd” från 4 200 
kr till 2 100 kr, samt avgiften för ansökan om ”tillfälligt tillstånd till 
allmänheten” där vi föreslår att evenemang upp till en dag kostar 4 500 kr i 
stället för som tidigare 6 200 kr. Evenemang överstigande en dag kostar som 
tidigare 6 300 kr. 



  16 juni 2008 10 
 

 

 
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre överensstämmelse 
mellan avgiften och den aktiska kostnaden, samt att vissa omotiverade 
avgiftsskillnader utjämnas. För socialnämnden beräknas denna del av 
avgiftsförändringen bli kostnadsneutral. 
 
Den fasta tillsynsavgiften, som är 800 kr, föreslås vara oförändrad jämfört 
med idag. 
 
När det gäller de rörliga tillsynsavgifterna föreslås avgiftsklassen 
A 1,0 - 50 000, förändras från att det idag inte utgår någon tillsynsavgift, till 
att beläggas med en tillsynsavgift om 600 kr. Konsekvensen blir att 28 
restauranger med en årlig alkoholförsäljning upp till 50 000 kronor får en 
höjning från 0 kronor till 600 kronor per år. Motivet för denna höjning är att 
den tidigare avgiften inte täckte den verkliga kostnaden för tillsyn. Ur 
rättvisesynpunkt ska inte dessa kostnader bäras av övriga tillståndshavare. 
Övriga avgiftsklasser, A 2 –A E, har räknats upp generellt med 6 % 
varierande mellan som minst 100 kr och som mest 700 kr. (Utjämning har 
skett uppåt respektive nedåt till närmaste hundratal). 
 
Tillsynsavgiften för folköl har räknats upp med 100 kr, från nuvarande 800 
kr till 900 kr/år. 
 
Höjningen av tillsynsavgifterna beräknas ge socialnämnden 40 000 kr i 
ökade intäkter årligen. 
 
Tillstånd- och tillsynsverksamheten utvecklas fortlöpande, varför man redan 
nu kan konstatera att justeringar av avgifterna kommer att blir nödvändiga i 
framtiden. Ett lämpligt intervall för sådana förändringar kan vara 3 år. Det 
innebär att nästa översyn av avgifterna för serveringstillstånd bör ske 2011. 
På så sätt kommer socialnämnden att anpassa avgifterna efter den allmänna 
prisutvecklingen 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, om revidering 
 av ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt 
 
att de nya avgifterna ska gälla from 2009-01-01, samt 
 
att socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att fastställa förslaget.  
_____ 
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§ 94 
Åtgärder för att minska antalet externa placeringar för barn/ungdom 
samt vuxna. 
 
På socialnämndens sammanträde i maj 2008 fick sektionscheferna för Familj 
och ungdomssektionen och Alkohol och drogsektionen i uppdrag att se om 
det går att minska antalet externa placeringar samt ta fram en konsekvens-
analys. 
 
Christine Held redovisade Familj och ungdomssektionen rapport daterad  
4 augusti 2008. 
 
Sören Trolle redovisade Alkohol och drogsektionens rapport daterad  
6 augusti 2008. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ställa sig bakom utredarnas rapporter och analyser 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 22 september, 2008 
 
§ 103 Öppna frågor  sid 4 
§ 104 Delårsbokslut socialförvaltningen augusti 2008 sid  5 
§ 105 Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonton och bankgiro sid 7 
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Tid och Plats  Måndagen den 22 september kl 14.30-16.05, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Anna Månsson (m) 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Walla Carlsson (s) § 101-102 gick kl 15.25 
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (s) 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (c) 
  Dan Damsgård (fp) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
  Katarina Lindell, sekreterare 
Justering: 
Justerare  Per Henriksson 
 
Justerade paragrafer §§ 103-105 
  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Per Henriksson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 101 
Öppna frågor 
 
Dan Damsgård (fp) ställde frågan hur det går med stödboendet. 
 
Sören Trolle och Göran Bohman svarade. 
_____ 
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§ 102 
Delårsbokslut  augusti 2008 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per augusti 
2008. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 134,0 Mkr enligt 
budgetläge 31 augusti 2008. 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-08-31 uppgår till -10,4 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -5,9 Mkr 
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och 
avviker därför nu med – 7,9 mkr. Placeringar barn och unga står för -6,4 
mkr och vuxna för -1,5 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för semester har 
närmat sig noll nu i slutet på sommaren medan reserven påverkar positivt 
med 1,3 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett positivt resultat på 
0,7 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från Migrationsverket 
för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för placeringar på 
Roslunden. 
 
• Ekonomiskt bistånd -4,5 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror fortfarande på att antalet vuxna hushåll 
(över 25 år) har ökat och att den genomsnittliga kostnaden per hushåll 
har ökat med 5 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2007. Såväl antal 
hushåll som total utbetalning av bistånd minskade dock rejält i augusti 
jämfört med tidigare månader. Utredning pågår kring orsakerna till den 
kraftiga ökningen som skett 2008. Denna kommer att redovisas för 
socialnämnden i september. Det som framkommit hittills är att det 
generellt är svårare att få ut klienter till annan försörjning dels pga 
förändrade regler kring sjukförsäkring och dels pga arbetsförmedlingens 
minskade resurser till målgruppen. En annan viktig orsak är 
förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Enligt utredningen 
hittills uppskattas årets merkostnader pga den förändrade 
introduktionstiden till 1,9 mkr. Dessutom finns kostnader för 
kompletterande bistånd till denna grupp som uppskattas till 0,6 mkr för 
året. 
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Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots 
budgetanpassning med totalt 5,0 mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg 6,0 Mkr 
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt 
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och 
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är 
ifrågasättande av befintliga placeringar och sökande efter nya alternativ. 
Prognosen är oförändrad mot föregående månad. Antal externa 
placeringar av barn och unga ligger fortfarande högt under augusti men 
har minskat mot slutet av månaden och kommer enligt plan att minska 
ytterligare under september.  
 
• Ekonomiskt bistånd -6,0 Mkr 
Utbetalningen för augusti var lägst hittills i år men summerat ligger 
utbetalningarna fortfarande på en mycket högre nivå jämfört med 
föregående år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 3,5 
mkr per månad under resten av året.  
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättade personal nyckeltalen 
mätperiod 061201—080731. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2008 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 103 
Teckningsrätt till socialförvaltningens Bankkonton och Bankgiro. 
 
Med anledning av att nuvarande ekonom kommer att byta tjänst inom 
kommunen behöver förvaltningens teckningsrätt revideras. 
 
Från och med beslutsdatum föreslås att  
 
Göran Bohman, (socialchef) 
Tore Svensson (ersättare socialchef)  
Lill Körling (ekonom) 
Gunilla Pettersson (ekonomiassistent)  
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens Bankkonto 
och Bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton: 
 
Bankkonto 8169-5903529592-3 
 8169-5903529588-1 
 
Bankgiro 5220-7792 
 5321-8608 
 5364-8424 
 5364-8630 
 
samt att nedanstående personer två i förening får teckningsrätt för 
checkutbetalningar på bankkonto 8169-5 903 529 592-3 (ekonomiskt 
bistånd) 
 
Margaretha Jansson 590801-3328 
Ann-Helen Trolle 550621-3346 
Madeleine Bengtsson 540916-3309 
Eva Frölich-Berg 540405-1665 
Marit Ramberg-Toropainen 591126-2706 
Kristina Axelsson 471024-9147 
Pernilla Collin 670908-3304 
Björn Jönsson 560922-3333 
Ann-Katrin Thorneus-Persson 541226-6966 
Hans Olsson 531108-3300 
Anne Grönqvist 571211-3306 
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Angeli Larsson 571211-3306 
Mikael Wickström 650420-3339 
Heidi Melby 730604-6488 
Cajsa Zettergren 740523-3342 
Jenny Appelqvist 760418-2969 
Annika Börjesson 630802-4386 
Annika Johansson 810210-1980 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att  ovanstående personer får teckningsrätt till angivna konto.   
_____ 
 
 
 
 



 

 

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 

    2008-09-30  

Socialnämnden 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B 0455-30 30 00 vx 0455-30 42 68 socialforvaltningen@karlskrona.se  

 

Kallelse/Föredragningslista    
 
Tid och plats för sammanträde: 
Socialnämnden sammanträder måndagen den 20 oktober 2008 kl 13.00 
Socialnämndens offentliga sammanträde startar mellan kl 14.30 och 15.00. 
Plats: Kommunhuset lokal Freden plan 5, Ö Hamngatan 7B, Karlskrona. 
 
 
Ärenden 
1. Utses att justera i socialnämnden 
 (i tur Jan-Anders Lindfors) 
2. Ärenden att beslutas på socialnämndens slutna sammanträde 
1. Föredragningsförteckningar 01-02 
3. Informationsärenden på socialnämndens slutna sammanträde. 
1. Redovisningsärende 
2. Information angående Budget och skuldrådgivning 
3. Rapport avseende mat-, alkohol- och övrig dryckesförsäljning under 
 Sail 2008  
4. Meddelande/Delegering   
5. Ärende att beslutas på Socialnämndens offentligt sammanträde 
1. Öppna frågor 
2. Budgetuppföljning  
3. Angående konsumentvägledningen i Karlskrona 
4. Ansökan om föreningsbidrag från KRIS (Kriminellas revanch i samhället) 
5. Förslag till sammanträdesplan för 2009 
 
 

 
 

30 september 2008 
 

 
Ingrid Hermansson 
Socialnämndens ordförande     
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 november, 2008 
 
§ 125 Öppna frågor  sid 4 
§ 126 Budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2008 sid  5 
§ 127 Redovisning av den sociala beredskapen i Karlskrona sid 7 
§ 128 Ensamkommande asylsökande barn – avtal. Ärendet utgick sid 9 
§ 129 Utvecklingsmedel till en obruten vårdkedja för en jämställd miss- 
 bruks- och beroendevård, justering av tidigare beviljad projektansökan sid 10 
§ 130 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell Angöringen, 
 August Palmgrens väg 3, Karlskrona. Ärendet utgick sid 12 
 
 
   
 
    
 



  17 november 2008 2 
 

 

Tid och Plats  Måndagen den 17 november kl 14.30-15.25, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Birgitta Ståhl (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Anna Månsson (m) 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s)  
  Walla Carlsson (s)  
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Ingrid Trossmark (s)  
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (m) 
  Mai-Kathe Westberg (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Damsgård (fp) 
  Tony Rigestam (s) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (s) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
  Katarina Lindell, sekreterare 
Justering: 
Justerare  Birgitta Ståhl 
 
Justerade paragrafer §§ 125-130  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Birgitta Ståhl    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 



  17 november 2008 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 125 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) redovisade kring det planerade 
stödboende på Dockegatan. 
_____ 
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§ 126 
Budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2008. 
 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-10-31 uppgår till -10,8 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per oktober kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -5,8 Mkr 
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och 
hösten och avviker därför nu med – 7,4 mkr. Placeringar barn och unga 
står för -5,9 mkr och vuxna för -1,5 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för 
semester belastar perioden med 0,6 mkr. Reserven är utfördelad och på-
verkar positivt med 1,6 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett posi-
tivt resultat på 1,4 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från 
Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för 
placeringar på Roslunden. 
 
• Ekonomiskt bistånd -5,0 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror fortfarande på att antalet vuxna hushåll 
(över 25 år) har ökat och att den genomsnittliga kostnaden per hushåll 
har ökat med 5,5 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2007. Den rela-
tivt sett låga nivån avseende antal hushåll och kostnader för hushåll som 
fick ekonomiskt bistånd i augusti och september fortsatte tyvärr inte i 
oktober. Såväl antal hushåll som total utbetalning av bistånd har ökat 
igen. Total utbetalning var den högsta för året. Fler nya ärenden har 
noterats, både för såväl ungdomar som vuxna. Orsaker till den kraftiga 
ökningen som skett 2008 redovisades i nämnden 2008-09-22. Det som 
framkommit hittills är att det generellt är svårare att få ut klienter till 
annan försörjning dels pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och 
dels pga. arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen. En 
annan viktig orsak är förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. 
Enligt utredningen uppskattas årets merkostnader pga. den förändrade 
introduktionstiden till 4,1 mkr. Dessutom finns kostnader för kom-
pletterande bistånd till denna grupp som uppskattas till 0,6 mkr för året. 
Dessa kompletterande kostnader kan vi däremot fakturera Kommunled-
ningsförvaltningen och detta påverkar därmed periodens resultat positivt 
med 0,5 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,1 mkr. 
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Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots budget-
anpassning med totalt 5,0 mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -6,0 Mkr 
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt 
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och 
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är ifrågasättan-
de av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt 
söka alternativa lösningar. Prognosen är oförändrad mot föregående 
månad. Antal externa placeringar av barn och unga har inte förändrats 
jämfört med september men kommer enligt plan att minska något under 
perioden november-december.  
 
• Ekonomiskt bistånd -6,0 Mkr 
Utbetalningen för oktober ökade igen, och ligger nu på den högsta nivån 
för i år. Därmed bröts den positiva trend vi sett i augusti och september. 
Summerat ligger utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med 
föregående år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 4,0 
mkr per månad under resten av året.  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2008. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 127 
Redovisning av den sociala beredskapen i Karlskrona 
 
Tore Svensson redovisade upprättad handling angående den sociala 
beredskapen i Karlskrona daterad den 30 oktober 2008. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i oktober 2007 att god-
känna den nya organisationen av den sociala beredskapen, att kost-
naden för beredskapen skall belasta socialnämndens verksamhet för 
personalkostnader samt att den nya organisationen skall utvärderas 
efter nio månader. 
 
Den nya organisationen för den sociala beredskapen infördes i januari 
2008. Avtal ingicks med åtta socialsekreterare som bildade en bered-
skapsgrupp. Avtalen med handläggarna gäller under ett år.  
 
Beredskapsgruppen ansvarar för den sociala beredskapen under helg-
erna och därutöver vissa arbetsfria dagar. Måndag – torsdag ansvarar 
Roslunden och KBH (Karlskrona behandlingshem) liksom tidigare för 
den sociala beredskapen utanför kontorstid. Vid ärenden av mer all-
varlig art ska Roslunden/KBH söka kontakt med arbetsledare eller 
handläggare i bostaden för att dessa skall kunna överta ärendet. 
Roslunden och KBH har bedömts kunna ha kvar ansvaret för bered-
skapen måndag – torsdag eftersom det då är lättare att nå kontakt med 
arbetsledare eller handläggare än under helgerna.  
 
Beredskapen under 2008 
Den sociala beredskapen i Karlskrona är avsedd för samtal från polis 
och sjukvård. Dessa kan ringa den sociala beredskapen om det finns 
risk att barn kan fara illa eller om situationen för en missbrukare är 
sådan att ett ingripande jml LVM (lagen om vård av missbrukare) kan 
bli aktuellt. 
 
En genomgång av de ärenden som aktualiserats vid den sociala 
beredskapen under helger till och med september 2008 har gjorts. 
Sammanlagt har 55 inkommande beredskapsärenden redovisats av 
handläggarna i beredskapsgruppen. Omfattningen av det arbete som har 
krävts varierar mycket. En del ärenden har endast erfordrat ett telefon-
samtal. Andra ärenden kan ha lett till omfattande insatser under en stor 
del av helgen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  godkänna redovisning av den sociala beredskapen 
 
att   permanenta den nuvarande organisationen av den sociala bered-
 skapen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisning av den sociala beredskapen 
 
att   permanenta den nuvarande organisationen av den sociala bered-
 skapen. 
_____ 
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§ 128 
Ensamkommande asylsökande barn avtal 
 
Ärendet utgick. 
_____ 
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§ 129 
Utvecklingsmedel till en obruten vårdkedja för en jämställd missbruks- 
och beroendevård, justering av tidigare beviljad projektansökan. 
 
Inledning 
Riksdagen har beslutat om ytterligare ett statsbidrag, ”Ett kontrakt för livet”. 
Bidraget är en statlig satsning på missbruksvården med totalt 820 miljoner kronor 
under åren 2005-2007. För 2005 disponerade länsstyrelserna 49 miljoner, varav 
Blekinge 800 000 kronor, för att fördela till kommunerna. Anslaget har inför 2006 
ökats med 200 miljoner och inför 2007 med 350 miljoner. Blekinge har tilldelats 
1,2 miljoner för 2006 och 3,5 miljoner för 2007.  
 
Bakgrund 
Under 2006 sökte och beviljades Karlskrona kommun 2 100 000:- för att bygga 
upp en länsgemensam beroendeenhet. Trots en samstämmighet i frågan om 
behovet av en länsgemensam beroendeenhet i Blekinge har inte kommunerna 
kunna komma överens i frågan.  
Landstinget har med anledning av osämjan mellan kommunerna i Blekinge 
beslutat att driva en beroendeenhet i egen regi.  
Denna beroendeenhet får en mindre omfattning och Karlskrona kommuns 
finansiering blir förändrad. 
Behovet av en utbyggd vårdkedja i kommunal regi har ökat med anledning av att 
beroendeenheten kommer att erbjuda ett mindre vårdutbud. 
 
Regeringen har i sin strategi för utveckling 2008-2010 angett tre övergripande mål. 
1. Förbättrad kvalitet: en förutsättning för god kvalitet är bl.a. att insatserna är 
 samordnade och långsiktiga, att insatsen är tillgänglig när motivationen finns. 
2. Ökad likvärdighet: innebär bl.a. att tillgången och kvaliteten på vården ska vara 
 likvärdig över hela landet. 
3. Ökad tillgång till insatser för grupper som har svårt att få sina vårdbehov till-
 godosedda: grupper som avses här är bl.a. barn och familjer, kvinnor, 
 opiatmissbrukare, personer med samsjuklighet 
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Karlskrona kommun erbjuder för närvarande inte en jämställd missbruks- och 
beroendevård.  
Missgynnande grupper är framför allt kvinnor, personer med samsjuklighet, 
personer med sociala handikapp som lever i ett utanförskap samt de som är i behov 
av en tillnyktring och avgiftning. Personer med ett narkotikamissbruk är de som 
har svårast att få sina behov av avgiftning tillgodosedda. 
 
Mål 
Målet med projektet är att skapa en jämställd missbruks- och beroendevård. Ett 
brett utbud av boendealternativ ska vara en bas för samordnade vård och behand-
lingsinsatser från berörda huvudmän. 
Missbruks- och beroendevården ska präglas av ett aktivt samarbete mellan berörda 
huvudmän under hela vårdkedjan. 
 
Arbetet ska vila på en evidensbaserad samsyn när det gäller missbruk- och 
beroende. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att   under förutsättning att länsstyrelsen i Blekinge bidrar med 45% av 
 kostnaderna. 
 
att   Karlskrona kommun ansöker om 2 100 000 Skr av länsstyrelsens 
 utvecklingsmedel för att bygga en obruten vårdkedja för en jämställd 
 missbruks- och beroendevård 
 
att paragrafen justeras omedelbart 
_____ 
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§ 130 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell Angöring-
en, August Palmgrens väg 3, 371 49 Karlskrona. 
 
Ärendet utgick. 
_____ 
 



  15 december 2008 1 
 

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 15 december, 2008 
 
§ 137 Öppna frågor  sid 4 
§ 138 Budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2008 sid  5 
§ 139 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell Angöringen, 
 August Palmgrens väg 3, 371 49 K-na sid 7 
§ 140 Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för 
 ensamkommande barn sid 9 
§ 141 Angående handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona kommun sid 11 
§ 142 Handlingsprogram mot Våld i nära relationer sid 12 
§ 143 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojoursverk- 
 samheter 2007-2008 sid 13 
§ 144 Tack  sid  14 
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Tid och Plats  Måndagen den 15 december kl 14.30- 16.30, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (s) vice ordf 
  Eva Abramsson (m) 
  Anna Månsson (m) 
  Ann-Christin Karlsson (fp) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s)  
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (m) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Kaj Jansson (s) 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (m) 
  Sture Nilsson (c) 
  Dan Damsgård (fp) 
  Tony Rigestam (s) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Eva Abramsson 
 
Justerade paragrafer §§ 137-144  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Abramsson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 137 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) informerade om nuläget angående det 
planerade stödboende. 
_____ 
 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (c) informerade angående försäljningen 
av lokalerna på Magistraten. 
_____ 
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§ 138 
Budgetuppföljningsrapport per november 2008. 
 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2008-11-30 uppgår till -12,0 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per november kan kortfattat förklaras 
enligt följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -7,0 Mkr 
Externa placeringar har inte minskat som planerat under sommaren och 
hösten och avviker därför nu med – 8,3 mkr. Placeringar barn och unga 
står för -6,8 mkr och vuxna för -1,5 mkr av avvikelsen. Nettokostnad för 
semester belastar perioden med 0,8 mkr. Reserven är utfördelad och på-
verkar positivt med 1,7 mkr. Familj och ungdomssektionen har ett posi-
tivt resultat på 1,4 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från 
Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för 
placeringar på Roslunden. 
 
• Ekonomiskt bistånd -5,0 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror fortfarande på att antalet vuxna hushåll 
(över 25 år) har ökat och att den genomsnittliga kostnaden per hushåll 
har ökat med 5,3 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2007. Den 
relativt sett låga nivån avseende antal hushåll och kostnader för hushåll 
som fick ekonomiskt bistånd i augusti och september fortsatte tyvärr inte 
i oktober. Såväl antal hushåll som total utbetalning av bistånd ökade till 
den högsta för året. I november sjönk antal hushåll med försörjnings-
behov och kostnaden hamnade på strax under genomsnittet för året. 
Dock kan noteras att det har varit ett stort inflöde av ansökningar under 
november, vilket torde synas först i december/januari.  Orsaker till den 
kraftiga ökningen som skett 2008 redovisades i nämnden 2008-09-22. 
Det som framkommit hittills är att det generellt är svårare att få ut 
klienter till annan försörjning dels pga förändrade regler kring sjukför-
säkring och dels pga arbetsförmedlingens minskade resurser till mål-
gruppen. En annan viktig orsak är förkortningen av introduktionstiden 
för flyktingar. Enligt utredningen uppskattas årets merkostnader pga den 
förändrade introduktionstiden till 4,1 mkr. Dessutom finns kostnader för 
kompletterande bistånd till denna grupp som uppskattas till 0,6 mkr för 
året. Dessa kompletterande kostnader kan vi däremot fakturera 
Kommunledningsförvaltningen och detta påverkar därmed periodens 
resultat positivt med 0,5 mkr. Nettokostnad för semester belastar 
perioden med 0,1 mkr. 
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Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas till -12,0 Mkr trots 
budgetanpassning med totalt 5,0 mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 

 
• Individ- och familjeomsorg -6,5 Mkr 
Orsaken till den ökade nivån på externa placeringar beror på ett kraftigt 
ökat behov. Detta är ett resultat av det ökade antalet anmälningar och 
ansökningar under 2007. Det som fortfarande prioriteras är ifråga-
sättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-
plan samt söka alternativa lösningar. Prognosen är något förändrad mot 
föregående månad. Några nya ärenden under senhösten har varit dyrare 
än tidigare prognostiserat. Antal externa placeringar av barn och unga 
har inte minskat i den takt vi trodde men kommer enligt plan att minska 
något under december.  
 
• Ekonomiskt bistånd -5,5 Mkr 
Utbetalningen för november minskade något. Summerat ligger utbetal-
ningarna på en mycket högre nivå jämfört med föregående år. Prognosen 
baseras på en kostnad på 3,7 mkr under december, vilket är den genom-
snittliga kostnaden för året.  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2008. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 139 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Hotell 
Angöringen, August Palmgrens väg 3, 371 49 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Hovmantorp Restaurang & Motell AB har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att 
servera starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. festvånings-
tillstånd, vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året 
runt från klockan 11.00 till 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hotell Angöringen är beläget vid infarten till Karlskrona centrum, utmed 
E 22:an. Serveringslokalerna utgörs av ett allrum samt frukostrum på 
nedre plan, samt allrum/TV rum på övre plan.  
Utomhus i direkt anslutning till entrén finns en terrass med plats för cirka 
10 sittplatser. Denna del av serveringsstället är inte avgränsat. 
Kök finns i anslutning till nedre plans allrum. Köket uppfyller krav om 
godkänd livsmedelsanläggning. Köket är godkänt för uppvärmning av 
prefabricerade rätter.        
I serveringslokalerna har tidigare j funnits serveringstillstånd. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Hotell angöringen inriktar sig på resande gäster i arbete och gruppresor för 
äldre och medelålders personer. Även gäster ingående i paketresor t.ex. 
golfpaket förekommer.  
Öppettiderna för serveringen planeras till klockan 20.00. förutom under 
sommartid då serveringstiden utökas till 22.00.      
Menyn består av ett varierat utbud av enklare rätter t.ex. pytt i panna m 
ägg, pizza med sallad, toast skinka/ost, gulasch, pajer köttfärs/kyckling. 
Omfattning av servering av alkohol kommer att vara mycket begränsad. 
  
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen och servering av 
alkohol.  
 
Har erforderliga kunskaper och utbildning i alkohollagen. 
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BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen påpekar kökets begränsningar. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Köket är godkänt för uppvärmning av prefabricerade rätter och uppfyller 
därmed alkohollagens krav för serveringstillstånd för slutet sällskap. 
Ansökan omfattar förutom ovan serveringslokal också annat avgränsat 
utrymme i form av uteservering. Uteserveringen uppfyller inte 
alkohollagens krav om en klart avgränsad yta, samt tillräckligt antal 
sittplatser vid bord och kan därmed ej beviljas servering av alkohol. 
  
För övrigt är Alkohollagens krav är uppfyllda. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. fest-  
  våningstillstånd alla dagar året runt mellan klockan 11.00 – 01.00 i   
  följande serveringslokal; nedre allrum samt frukostrum samt övre   
  allrum/TV rum.  
 
att  avslå ansökan om servering av alkohol i annat avgränsat utrymme 
 såsom uteservering. 
_____ 
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§ 140 
Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för 
ensamkommande barn 
 
Tore Svensson redovisade upprättad överenskommelse daterad den 25 
november 2008. 
 
Bakgrund 
Migrationsverket gjorde i mars 2007 förfrågan till Karlskrona kommun 
om att ordna boende för ensamkommande asylsökande barn. 
Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade vid sammanträde 2008 06 03 
att meddela migrationsverket att Karlskrona kommun avser att göra 
överenskommelse om mottagande av ensamkommande asylsökande 
barn.  
 
Kommunledningsförvaltningen har 2008 09 04 hemställt att social-
förvaltningen utreder och lämna förslag om mottagande av ensam-
kommande barn i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har vidare 
2008 11 17 hemställt om socialnämndens yttrande över utredningen.  
 
Ansvaret för flyktingintroduktionen ligger i Karlskrona kommun på 
kommunstyrelsen. Socialnämnden har ansvar för kommunens boende för 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd och har ingått överens-
kommelse med migrationsverket om att ordna boende för dessa barn. 
Den föreliggande utredningen avser övergripande överenskommelse om 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt överens-
kommelse om boende för båda kategorierna ensamkommande barn, det 
vill säga asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om överenskommelse med migrationsverket om boende för 
ensamkommande barn, för egen del besluta  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att organisera boende för ensam-
 kommande barn  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag till 
 budget för verksamheten med ensamkommande barn, samt 
 
Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår att kommun-
fullmäktige besluta  
 
att  anta förslag till överenskommelse med migrationverket om mot-
 tagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn  
 
att  anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om anord-
 nande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, 
 s.k. ensamkommande barn 
 
att  ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska 
 ligga på socialnämnden 
 
Yrkande 
Per Henriksson (sd) yrkar avslag. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Per Henriksson avslag yrkande och 
Jan-Anders Lindfors (s) bifalls yrkande och fann Jan-Anders Lindfors 
bifalls yrkande antaget.  
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Socialnämnden beslutade således 
 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om överens-
kommelse med migrationsverket om boende för ensamkommande 
barn, för egen del besluta  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att organisera boende för ensam-
 kommande barn  
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag till 
 budget för verksamheten med ensamkommande barn, samt 
 
Socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår att kommun-
fullmäktige besluta  
 
att  anta förslag till överenskommelse med migrationverket om mot-
 tagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn  
 
att  anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om anord-
 nande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, 
 s.k. ensamkommande barn 
_____ 
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§ 141 
Angående handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona 
kommun 
 
Kommunledningsförvaltningen har översänt förslag till handlingsprogram 
för etnisk mångfald i Karlskrona kommun till socialnämnden för yttrande. 
Planen föreslås gälla perioden 2008 – 2011. 
 
Den föreslagna planen skall ersätta den plan för mångfald som antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2003 och som gällde för perioden 2003 – 2006. 
 
Avsikten är att nämnder och förvaltningar, efter att handlingsplanen an-
tagits av kommunfullmäktige, skall göra egna planer för sin verksamhet. 
 
Förslag till handlingsprogram anger som prioriterade områden för mång-
falsarbetet: 
 
Demokrati 
Barnomsorg, skola och utbildning 
Arbete 
Lagstiftning 
Tolerans/Tillväxt/Näringsliv 
Boende 
Kultur och fritid 
Äldreomsorg, handikappomsorg 
 
Enligt förslaget till handlingsprogram skall kommunens nämnder och 
bolag årligen upprätta handlingsplaner för sin verksamhet. Nämnder och 
styrelse skall varje år till kommunstyrelsen redovisa måluppfyllelse och 
utvärdering av det mångfaldsarbete som nämnden/styrelsen bedrivit. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
att tillstyrka förslag till handlingsplan för etnisk mångfald i Karlskrona 
 kommun. 
 
Yrkande 
Per Henriksson (sd) yrkar avslag. 
 
Ann-Christin Karlsson (fp) yrkar ett tillägg under rubriken Insatser mot 
rasism, främlingsfientlighet och diskriminering andra stycket enligt 
följande text i fetstil 
Samtliga kommunens verksamheter skall arbeta och agera för att 
motverka tendenser till rasism, främlingsfientlighet och diskriminering 
med Karlskrona kommuns utgångspunkt för mångfald som grund. 
Särskild vikt bör också läggas på problematiken kring den heders-
relaterade brottsligheten. 
 
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag på Ann-Christin Karlsson (fp) 
tilläggsyrkande i övrigt bifall till förslaget 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Per Henrikssons avslagsyrkande och 
Jan-Anders Lindfors bifalls yrkande och fann Jan-Anders Lindfors 
bifalls yrkande antaget. 
 
Därefter ställde ordföranden proposition på Ann-Christin Karlssons (fp) 
tilläggsyrkande och Jan-Anders Lindfors (s) avslags yrkande och fann 
Ann-Christin Karlssons tilläggsyrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att tillstyrka förslag till handlingsplan för etnisk mångfald i Karlskrona 
 kommun med tillägget under rubriken Insatser mot rasism, 
 främlingsfientlighet och diskriminering. 
_____ 
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§ 142 
Handlingsprogram mot Våld i nära relationer 
 
1:e socialsekreterare Ann-Sofie Olsson redovisade upprättad handlings- 
program daterad den 7 november 2008. 
 
1:e socialsekreterare på Jobbintro, Råd och Stödgruppen samt ADS har 
fått i uppdrag att revidera socialförvaltningens handlingsprogram 
”Kvinnofrid” som socialnämnden antog i november 2002. 
 
Arbetsgruppen anser att ett mer adekvat namn på programmet är ”Hand-
lingsprogram mot Våld i nära relationer”. 
Vi har valt att inte särskilja särskilda grupper utan alla våldsutsatta ska 
bemötas och erbjudas samma stöd och hjälp. 
Arbetsgruppen anser att förvaltningens nuvarande resurser är otillräckliga 
i vissa delar.  
2007-07-01 skärptes kap 5 § 11 socialtjänstlagen, så att socialnämndens 
åliggande att ge brottsoffer stöd och hjälp framgår tydligare. Ändringen i 
lagen innebär en skärpning från bör till skall, att särskilt beakta att vålds-
utsatt kvinnor och deras barn får det stöd de behöver. 
 
Med anledning av ovanstående förslår arbetsgruppen följande 
förändringar: 
• Programmet byter namn till Handlingsprogram mot Våld i nära 
 relationer. 
• Ett skyddat boende inrättas för våldsutsatta kvinnor som ligger under 
 socialnämndens regi. 
• Samverkansgruppen mot kvinnovåld ska ledas av sektionschefen på 
 FUS. 
• En ledningsgrupp inom förvaltningen ska bestå av sektionschef på 
 FUS samt en 1:e socialsekreterare från varje sektion 
• Metodutveckling och kompetensutveckling för all personal ska 
 bedrivas en dag  per år och att särskilda medel anslås. 
• Handlingsprogrammet ska ingå i introduktionen av nyanställda. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta handlingsprogrammet mot våld i nära relationer 
_____ 
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§ 143 
Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till kvinnojors-
verksamheter 2007-2008. 
 
Ann-Sofie Olsson redovisade upprättad ansökan daterad den 11 december 
2008. 
 
Denna ansökan är en påbyggnad på tidigare ansökan och avser en ambitions-
höjning av verksamheten under projektets andra år. 
 
Socialnämnden i Karlskrona kommun har av Länsstyrelsen beviljats medel 2007 
och 2008 till projektarbete riktat mot våldsutsatta kvinnor och barn som upplever 
våld i nära relationer. Projektets mål är att utveckla samverkan, skapa struktur och 
rutiner samt utveckla kvalificerade stöd- och hjälpinsatser. Bidrag har beviljats till 
1,25 tjänst i Råd- och Stöds familjevåldsteam samt till kostnad för lokalen där 
verksamheten riktad till våldsutsatta kvinnor och barn bedrivs, Utsikt. Bidrag har 
även beviljats till kostnad för två utbildningsdagar med Utväg Skarabord 
(gruppbehandling för kvinnor) samt till kostnad för extern utvärdering. 
 
Under första projektåret har samverkan med framför allt landstinget och polisen 
utvecklats. En arbetsgrupp med representanter från Råd- och Stöds familje-
våldsteam samt landstinget tillsattes juni 2008.  
Förutom former för samverkan har Arbetsgruppen diskuterat hur kvalificerade 
hjälp- och stödinsatser ska kunna erbjudas såväl den som utsätts för våld i nära 
relationer som den som utövar våldet. Under första projektåret har vikten av att 
uppmärksamma den som utövar våldet blivit tydligt. Verkningsfulla insatser 
behövs för förövare i syfte att förhindra att våldet upprepas. 
När det gäller våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld i nära relationer 
har det under senare år utvecklats former för stöd och hjälp. Utbildning av ledare 
till gruppbehandling för kvinnor som utsatts för relationsbetingat våld är under 
planering. 
Däremot kan Arbetsgruppen konstatera att det idag saknas fördjupad kunskap 
kring hur den som utövar våld i nära relationer dels kan bemötas och motiveras till 
hjälp och dels ges kvalificerad behandling.  
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Arbetsgruppen har formulerat som mål:  
-  Bilda ett gemensam mottagnings- och behandlingscentra ”Utsikt” med hög 
 tillgänglighet där landstinget avsätter 1,0 heltidstjänst för såväl enskilda samtal 
 som gruppbehandling för både kvinnor och män. 
-  Att mottagnings- och behandlingscentrat ”Utsikt” är väl känt av allmänheten. 
-  Gemensam utbildning och metodutveckling kring hur den som utövar våldet 
 kan erbjudas kvalificerad hjälp och behandling.  
 
I syfte att ytterligare utveckla projektets verksamhet planeras följande 
kompletterande aktiviteter under andra projektåret:  
-  Arbete pågår inom landstinget med att förankra Arbetsgruppens målsättning 
 om 1,0 heltidstjänst såväl politiskt som inom psykiatrins verksamhet. I syfte att 
 påskynda denna process planeras inom ramen för projektet en ”prövotid” där 
 socialnämnden under 2009 köper 400 timmar samtalsbehandling fördelat på 
 två samtalsterapeuter. Samtalsterapeuternas arbete kommer att bedrivas i 
 verksamheten Utsikt. 
-  I syfte att utveckla arbetet riktat mot den som utövar våldet planeras inom 
 projektet en gemensam utbildning om tre dagar på Alternativ Til Vold (ATV) i 
 Olso. Såväl Råd och Stöds familjevåldsteam som landstingets båda samtals-
 terapeuter kommer att delta i utbildningen. Erfarenheter från verksamheter i 
 andra kommuner visar bäst resultat när arbetet riktat mot våldsutsatta och 
 förövare sker i nära samarbete med gemensam  kunskapsutveckling.  
 Efter utbildningen planeras handledning vid ett antal tillfällen under året. Ett 
 erfarenhetsutbyte planeras med Kalmar kommun som under hösten 2008 startat 
 ett arbete mot våld i nära relationer. Verksamheten i Kalmar har genomgått 
 utbildning på ATV och har handledning därifrån.  
-  I syfte att göra verksamheten Utsikt känd av allmänheten planeras ett 
 gemensamt informationsmaterial för kommun och landsting. 
 Informationsmaterialet ska ge kunskap om våld i nära relationer samt 
 upplysa om vilken hjälp som finns att få för såväl våldsutsatta som 
 förövare samt de barn som upplever våld i nära relationer. 
 Informationsmaterialet ska finnas tillgänglig på flera språk.    
 
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om kompletterande utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen 
 till projekt Stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn för 
 perioden 2008-01-01 – 2009-12-31  med 400.000:- 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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§ 144 
Tack 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete 
under det gånga året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla 
God Jul och Gott Nytt År. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 januari, 2009 
 
§ 7 Stödboende Kvinnor i samverkan med kvinnojouren sid 4 
§ 8 Öppna frågor  sid 7 
§ 9 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Coffeehouse, k-na sid  8 
§ 10 Internbudget sid 10 
§ 11 Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonto och bankgiro sid 12 
§ 12 Uppföljning av verksamhetsplan för 2008 sid 14 
§ 13 Verksamhetsplan för 2009 sid 17 
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Tid och Plats  Måndagen den 26 januari kl 14.30- 16.15, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (c) ordförande 
Ledamöter  Eva Abramsson (m) gick kl 15.20 § 7-8 del av § 9  
  Anna Månsson (m) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu-Iseifan (s)  
  Walla Carlsson (s) 
  Kenneth Nyström (s) 
  Per Henriksson (sd) 
    
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (m) 
  Dan Damsgård (fp) 
  Ingrid Trossmark (s)  
  Mai-Kathe Westberg (m) § 10-13 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (c) 
  Tony Rigestam (s) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (s) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist 
 
Justerade paragrafer §§ 7-13  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 7 
Stödboende Kvinnor i samverkan med kvinnojouren 
 
Under vår genomlysning av alkohol och drogsektionens verksamhet 2007, 
med fokus på vårdbehovet för åren 2007-2010, framkom stora brister i 
boendet för samtliga ovanstående grupper. Det hade tidigare uppmärk-
sammats men förtydligades ånyo att kvinnor inte fick/får institutionsvård i 
sin närmiljö. Kvinnor erbjuds endast öppenvård eller extern institutions-
vård. Missbrukande kvinnor som är utsatta för fortgående våld och över-
grepp kan inte erbjudas ett fungerande skydd i Karlskrona. Deras möjlig-
het till vård och behandling är dessutom begränsad då deras livssituation 
omöjliggör behandling i öppenvård. 
 
Mål 
• Att bygga upp ett skyddat boende för kvinnor i Karskrona kommun 
 oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder eller social problematik. 
• Att möjliggöra en jämställd missbruks- och beroendevård i 
 Karskrona kommun oavsett kön, etnisk tillhörighet eller funktions-
 hinder. 
• Att tillsammans med kvinnojouren i Karlskrona samverka och sam-
 arbeta för att ovannämnda mål kan genomföras i ett gemensamt 
 boende. 
• Att delge och öka kunskapen om målgruppens specifika behov 
 genom samverkan med andra huvudmän och förvaltningar.  
 
Gemensamt boende i samverkan med kvinnojouren 
Utifrån de diskussioner som förts med representanter från kvinnojouren 
har vi tittat på ett antal visningslägenheter som tänkt trapphusboende i 
Karlskronahems fastighetsbestånd. Trapphusen har bestått av 8-10 
lägenheter med 1- 4 rumslägenheter med en totalhyra på 550 000:-  
600 000:-/år exkl. hushållsel. En nödvändighet för att uppnå ett skydd för 
målgruppen är att vi hyr och kontrollerar en hel trappuppgång. 
Som av en händelse blev alkohol och drogsektionen erbjudna nyreno-
verade lokaler i centrala Karlskrona. Lokalerna består av 13 rum fördelat 
på två plan med en yta på totalt 488 kvm. Då lokalerna var tänkt som 
komplement till ett hotell med långtidsuthyrning uppfyller rummen hög 
och modern standard, samtidigt som det uppfyller kriteriet för ett skyddat 
boende, med möjlighet till de inslag som vi formulerat i våra mål.  
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Då rummen finns på två plan skulle kvinnojouren kunna bedriva sin 
verksamhet på en våning och alkohol och drogsektionen med sin 
målgrupp på det andra planet.  
Parallellt kan vi tillsammans arbeta med kvinnornas gemensamma fråga 
gällande utsatthet och skydd.  För alkohol och drogsektionens del ger det 
oss en möjlighet att bedriva motivationsarbete och behandling för kvinnor 
i öppenvård, med vetskapen om att vi kan erbjuda ett skyddat boende på 
hemmaplan. 
Dessa centrala lokaler ägs av en privat fastighetsägare och hyran uppgår 
till 600 000:-/år exkl. el sophämtning om ca: 50 000:-/år. Fastighetsägaren 
har till fastighetskontoret presenterat ett 3-årigt avtal enligt ovanstående. 
För att kommunen skall ta ansvar och uppfylla de krav som staten ställer 
på kommunen i denna fråga, bör kommunen ADS hyra bägge våningarna, 
för att sedan hyra ut en våning till kvinnojouren. Detta ger kommunen en 
större möjlighet att ta ett utökat ansvar i denna fråga om så påkallas. 
Kvinnojouren bör analogt behålla sitt kontor om den framtida kvinno-
jouren får en annan inriktning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att tillstyrka förslaget till skyddat boende för kvinnor oavsett etnisk 
 tillhörighet, funktionshinder eller social problematik. 
 
att boendet organisatoriskt ligger under alkohol och drogsektionen. 
 
att  under förutsättning att kvinnojouren finansierar sin del av boendet 
 med  150 000:- årligen, finansierar alkohol och drogsektionen år 1 
 med 175 000:- ur kontot HVB-vuxna samt år 2 och 3 med 500 000:- 
 ur samma konto eller om socialnämnden beslutar annat. 
 
Yrkande 
 
Eva Strömqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
  
Eva Abramsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt ett 
tilläggsyrkande enligt följande: 
att kvinnor med missbruksproblem erbjuds behandling i öppenvård. 
 
Dan Damsgård (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar 
följande tilläggsattsatser: 
att  undersöka möjligheten att utöka Karlskrona behandlingshem med sex 
 kvinnoplatser eller på annat sätt tillgodose kvinnors behandling inom 
 befintlig verksamhet 
 
att undersöka möjligheter att använda alla eller delar av de erbjudna 
 rummen som endast skyddat boende 
 
att undersöka om skyddat boende ska sortera under råd och stöd. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag fann 
förvaltningens förslag antaget. 
 
Därefter ställde ordföranden proposition på Eva Abramssons tilläggs-
yrkande och fann att socialnämnden beslutat enligt Eva Abramssons 
tilläggsyrkande. 
 
Ordförande ställde proposition på Dan Damsgårds tilläggsyrkande och 
fann att socialnämnden beslutat avslå det samma. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att tillstyrka förslaget till skyddat boende för kvinnor oavsett etnisk 
 tillhörighet, funktionshinder eller social problematik. 
 
att boendet organisatoriskt ligger under alkohol och drogsektionen. 
 
att  under förutsättning att kvinnojouren finansierar sin del av boendet 
 med  150 000:- årligen, finansierar alkohol och drogsektionen år 1 
 med 175 000:- ur kontot HVB-vuxna samt år 2 och 3 med 500 000:- 
 ur samma konto eller om socialnämnden beslutar annat, samt 
 
att kvinnor med missbruksproblem erbjuds behandling i öppenvård. 
_____ 
 
 
Reservation 
Dan Damsgård (fp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
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§ 8 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan på hur många vi har idag som är 
bostadslösa samt om de blir yngre och yngre. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur det ser ut för yngre bostadslösa kvinnor 
under 25 år. 
 
Margaretha Jansson svarade 
_____ 
 
 
Ali Abu-Iseifan (s) ställde frågan angående vem som bestämmer vad barnen 
skall bo efter en skilsmässa 
 
Christin Held svarade 
______ 
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§ 9 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Coffeehouse, 
N Kungsgatan 4, 371 33 Karlskrona 
 
Ärendet 
Coffeehouse i Karlskrona AB, 556765-6201, har hos Socialnämnden ansökt 
om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att 
servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är året runt mellan klockan 11.00 -01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Coffeehouse är beläget på Klaipedaplatsen, centralt i Karlskrona. 
Serveringslokalen består av en restaurangmatsal med plats för 32 sittande 
gäster. Barservering ska förekomma från en bar placerad i bakre delen av 
serveringslokalen. 
Köket är godkänt för en allsidig matlagning som ger möjlighet till 
tillagning av ett varierat och komplett utbud av lagad mat från råvaror. 
I annat avgränsat utrymme, direkt utanför serveringslokalen, planeras en 
uteservering cirka 8 x 10 m stor med plats för cirka 70 sittande gäster. 
Besök har gjorts på serveringsstället vid två skilda tillfällen.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten har en inriktning mot en ungdomlig ätande och drickande 
publik, en s.k. Bistro-Bar-verksamhet, med tillhandahållande av lagade 
rätter av kött, fisk och grönsaker. En ala`carte meny har presenteras vilken 
innehåller minst tre förrätter, tre huvudrätter och tre desserter. 
Även en meny med enklare rätter såsom bakad potatis, pasta, baguetter, 
smörgåsar och bakverk kommer att finnas. 
Dryckesutbudet består av starköl, vin samt sprit i form av ett varierat 
utbud av drinkar. 
Öppethållandet kommer att vara från måndag – söndag mellan klockan 
11.00 – 22.00. 
    
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden tillika ägaren, Redouan Akhdim, har lång erfarenhet inom 
restaurangbranschen och har erforderliga kunskaper och utbildning i 
alkohollagen. 
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BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten påpekar att bolaget inte är skatteregistrerat.  
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda.  
Bolaget ska senast då beslut tas om serveringstillstånd vara 
skatteregistrerat hos Skatteverket.  
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året 
runt mellan kl 11.00-01.00.  
_____ 
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§ 10 
Internbudget 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på 
139,5 mkr för år 2009 och 137,2 mkr för år 2010 samt för år 2011. 
Samtliga belopp i materialet är uttryckta i tusentals (tkr) och uttryckta i 
den lönenivå som gällde 31 december 2008. 
 
Enligt beslut av kommunfullmäktige i december 2008 har socialnämnden 
tilldelats en förstärkt budget för 2009 för Ekonomiskt bistånd motsvarande 
3 mkr. Resurstillskottet hänvisar man med anledning av förväntat utfall för 
2008. Inom detta resurstillskott ska också kommunens årliga medlems-
avgift till FINSAM om 250 tkr rymmas.  Socialnämndens budget av-
seende Ekonomiskt bistånd för 2010-2011 förstärks däremot endast med 1 
mkr. Samtidigt får Socialnämnden i uppdrag att i största möjliga mån och 
med särskilda metoder söka begränsa den nuvarande kostnadsutvecklingen 
inom denna verksamhet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2007-2009 att 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna ta fram förslag 
till åtgärder i syfte att förbättra kommunens resultat. Detta innebär att 
budgeten för individ- och familjeomsorg reduceras med - 1955 tkr för år 
2009, - 2 175 tkr för år 2010 och -2 175 tkr för 2011.  
 
Nedan följer tilldelad ekonomisk ram för åren 2009-2011 för 
socialnämndens program, inkl tekniska justeringar för bl a löner, hyror, 
personalomkostnader, indexering av intäkter 3 %. 
 
Årtal År 2009 År 2010 År 2011 
Individ & familjeomsorg  96 820  96 820  96 820 
- Förstärkning   2 000  2 000  2 000 
- Avgår: RUP-åtgärder  -1 955  -2 175  -2 175 
Belopp enligt budgetläge 2008-12-31  96 865  96 645  96 645 
Ekonomiskt bistånd     
Belopp enligt budgetläge 2008-12-31  42 595  40 595  40 595 
Totalt budgetbelopp 2008-12-31  139 460  137 240  137 240 

    
 
 
 
 



  26 januari 2009 11 

 

 
Yrkande 
Eva Strömqvist (s) yrkar ett tilläggs yrkande enligt följande: 
att  förvaltningen varje månad lämnar uppföljning av ekonomiskt bistånd 
 till socialnämnden. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Eva Strömqvist (s) yrkande och fann att 
socialnämnden antog Eva Strömqvist yrkande.   
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2009. 
 
att    ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2009 samt 
 

att  förvaltningen varje månad lämnar uppföljning av ekonomiskt bistånd 
 till socialnämnden. 
_____ 
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§ 11 
Teckningsrätt till socialförvaltningens bankkonto och bankgiro 
 
Med anledning av att nuvarande ekonomiassistent kommer att byta 
tjänst inom kommunen behöver förvaltningens teckningsrätt 
revideras. 
 
Från och med beslutsdatum föreslås att  
 
Göran Bohman, (socialchef), 
Tore Svensson (ersättare socialchef),   
Lill Körling (ekonom), 
Marie Andersson (redovisningsekonom) 
Tuovi Henriksson (redovisningsekonom)  
 
två i förening, ha teckningsrätt för socialförvaltningens Bankkonto 
och Bankgiro. Teckningsrätten omfattar följande konton: 
 
Bankkonto 8169-5903529592-3 
 8169-5903529588-1 
 
Bankgiro  5220-7792 
  5321-8608 
 5364-8424 
 5364-8630 
 
samt att nedanstående personer två i förening får teckningsrätt för 
checkutbetalningar på bankkonto 8169-5 903 529 592-3 (ekonomiskt 
bistånd) 
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Margaretha Jansson  590801-3328 
Ann-Helen Trolle  550621-3346 
Madeleine Bengtsson 540916-3309 
Eva Frölich- Berg  540405-1665 
Marit Ramberg-Toropainen 591126-2706 
Kristina Axelsson  471024-9147 
Pernilla Collin  670908-3304 
Björn Jönsson  560922-3333 
Ann-Katrin Thorneus-Persson 541226-6966 
Hans Olsson  531108-3300 
Anne Grönqvist  571211-3306 
Angeli Larsson  780414-3324 
Mikael Wickström  650420-3339 
Heidi Melby  730604-6488 
Cajsa Zettergren  740523-3342 
Jenny Appelqvist  760418-2969 
Annika Börjesson  630802-4386 
Annika Johansson  810210-1980 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ovanstående personer får teckningsrätt till angivna konto.  
_____  
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§ 12 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2008 
 
Socialnämnden antog i december 2007 en verksamhetsplan för 2008. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i 
planen. Nedan kommenteras varje uppdrag var för sig: 
 
Göran Bohman informerade om en felaktighet i texten i tidigare utsänd handling 
till ledamöter och ersättare under rubriken Övergripande punkten 
- Jämställdhetsundersökning ska genomföras på samtliga enheter 
 (Ej genomfört pga. stor arbetsbelastningen) ska vara Genomfört 
  
Övergripande 
-  Kvalitetsundersöka två verksamheter under året 
 Placeringar av barn i familjehem samt fältgruppen är de områden 
 som beslutades kvalitetsundersökas under året. Barn i familjehem 
 blir klart och beräknas presenteras för nämnden i mars. Det 
 omfattande arbetet har tagit längre tid i anspråk än förväntat. 
 Dessutom har vi lånat ut utredningsresurser till äldreförvaltningen 
 under hösten. Kvalitetsundersökningen av fältgruppen flyttas till 
 2009. 
-  Fortsatt fördjupat samarbete med handikappnämnden 
 Genomfört 
-  Fortsatt verka för att en beroendeenhet kommer till stånd i länet 
 Genomfört 
-  Jämställdhetsundersökning ska genomföras på samtliga enheter 
 Genomfört 
-  Genomföra en IFO-mässa tillsammans med nätverkskommunerna. 
 Genomfört 
-  Tillsammans med övriga förvaltningar vidareutveckla kommunens 
 kvalitetssystem 
 Genomfört 
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Alkohol- och drogsektionen 
- Alkohol- och drogsektion DD-boendet 
 Pågår 
- Beroendeenheten 
 Pågår 
- Stödboende Dockegatan. 
 Pågår numera Pantarholmen 
 
Nytt för 2008:  
- Kvalitetssäkring av rutiner och administration för våra tillsynskontrakt 
 Genomfört 
- Kvalitetssäkring av utredningar, dokumentation och ärendehantering 
 Genomfört 
- Framtagning av en drogpolicyplan för företag i Karlskrona kommun 
 Genomfört 
- Följa upp gruppbehandlingens öppna intag. 
 Gruppbehandlingen har på försök 2008  genomfört öppet intag utan 
 biståndsbeslut. Fram tills dags datum har det fungerat bra och vi 
 kommer att fortsätta med denna möjlighet.  
- Utifrån verksamhetsöversynen 2007, analysera och starta en process för 
 att möta 2010 års behov av missbrukas/beroendevård. 
 Genomfört och redovisats på SN i Maj månad. Processen är igång och 
 flera grupper arbetar med specifika frågor. 
- Genomföra en brukarundersökning av HAP-programmet. 
 Ett grundmaterial finns genom DOK och kommer till våren 2009 
- Ta fram ett underlag för systematisk löpande brukarundersökning. 
 Pågår 
 
Ekonomisektionen  
-  Sektionen ska i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten och andra aktörer 
 medverka till att olika alternativ till åtgärder mot målet egenförsörjning skapas. 
   Pågående 
- Sektionen ska fortsatt vidareutveckla arbetet med och fördjupa kunskapen om 
 barnperspektivet i arbetet med ekonomiskt bistånd.  
 Pågående 
- I projektsamverkan utveckla program för kvinnor med målet egenförsörjning. 
 Avslag ESF i tänkt samverkansprojekt 
-  Sektionen ska genomföra en internet-baserad kvalitetsundersökning riktat till 
 klienter i verksamheten på jobbintro 
 Genomförd enkät. Resultat redovisas separat. 
- Sektionen ska aktivt använda det länsövergripande forumet för ”finansiell 
 samordning” i syfte att hitta breda lösningar för individer i behov av rehabili- 
 tering och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
 Pågående. Projekt ”Rock” startat i oktober 
- Sektionens budget- och skuldrådgivare ska undersöka och pröva möjligheten att 
 utveckla metod för självhjälpsgrupper 
 Under utveckling. Erbjudande om grupp finns 2009 
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- Aktivt söka extern finansiering för projekt riktat till personer som står  
 Långt ifrån arbetsmarknaden. 
 Pågående. Flera projekt aktuella 
- Genomföra en kartläggning av målgruppen ensamstående män. 
 Påbörjat. Större kartläggning under 2009 
- Genomföra kompetensutveckling av socialsekreterare inom området 
 spelberoende. 
 Utbildning bokad i början av 2009 
 
Familj och ungdomssektionen 
-   Förbättra lokalerna för råd och stödgruppen 
 Pågående 
-  Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen 
 Pågående 
-  Råd och stödgruppen ska starta projekt med finansiering från 
 Länsstyrelsen för att fortsätta utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor 
 och barn 
 Pågående 
-  Särskild satsning på verksamhet i Rödebyområdet. 
 Genomfört 
-  Implementera arbetsmetoden BBIC. 
 Pågående 
-  Tillsammans med nätverkskommunerna slutföra undersökning av barn 
 i familjehem. 
 Genomfört 
-  Råd och stöd gruppen ska fortsätta att utveckla gruppverksamhet och 
 metoder  för barn, ungdomar och deras familjer i svåra livssituationer 
 Genomfört 
-  Fältgruppen ska tillsammans med skolan arbeta efter metodiken 
 SKRUV och ÖPP. 
 Genomfört 
- Analysera föregående års volymökning inom verksamheten. Föreslå 
 åtgärder. 
 Genomfört 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  godkänna uppföljningen 
_____ 
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§ 13 
Verksamhetsplan för 2009 
 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för nästkommande 
år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året. 
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genomföras 
utan att de upptas i planen. 
 
Nedan lämnas förslag till uppgifter som kommer att ledas från kansliet och 
beröra hela eller delar av förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till upp-
gifter som kommer att genomföras inom respektive sektion. 
 
Övergripande 
-  Öka och utveckla samarbete med frivilligorganisationer  
 
-  Kvalitetsundersöka fältgruppen 
 
- Öppna boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn/ung-
 domar. 
 I drift 1 maj. 
 
- Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och ungdomssektionen samt 
 i tillämpliga delar inom övrig verksamhet inom socialförvaltningen. 
 Utbildningsinsatser för personal och politiker 
 
- Fortsatt utvecklande av obruten vårdkedja inom Alkohol och drogsek-
 tionens verksamhetsområde 
 
- Under året särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta ett 
 ökat behov av insatser med anledning av lågkonjunktur och förändrad 
 lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet. 
 Utveckla samarbeten och metoder för att möta ett ökat tryck inom 
 Ekonomisektionens verksamhetsområde. 
 
- Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt resursutnyttjande i 
 samarbete med våra nätverkskommuner 
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Alkohol- och drogsektionen 
-  Verkställa projektet obruten vårdkedja utifrån utvecklingsmedel från 
 Länsstyrelsen 
 
- DD-boende 
 
- Stödboende 
 
- Beroendeenhet 
 
- Skyddat boende för kvinnor 
 
- Implementera ART i  ungdomsgruppen 
 
-  Fortsätta att utveckla nätverksamarbetet för fler grupper 
 
-  Utveckla en interaktiv hemsida utifrån ADS-analys 2007-2010 
 
- Skapa en strukturerad samverkan med de viktigaste samverkansparterna. 
 
Ekonomisektionen  
- Aktivt delta i samordningsförbundet FINSAM med syfte att utveckla 
 samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som står långt ifrån 
 arbetsmarknaden. 
 
- Påbörja verksamhet i samarbete med Lindra secondhand. Butiken 
 finns på Kungsmarksplan och erbjuder i nära samverkan med social-
 förvaltningens ekonomisektion praktikplatser för personer i behov av 
 förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 
- Under förutsättning att projektmedel beviljas från ESF kommer 3-årigt 
 Länsövergripande projekt ”Blekingeporten” att inledas. Projektet innebär 
 att personer med försörjningsstöd kommer att erbjudas aktivt förberedan-
 de arbetslivsinriktade insatser. 
 
- Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenhetens fasta verksamhet. 
 Under första delen av året genomförs en gemensam planering-  och ut-
 vecklingsdag för verksamheternas samtliga medarbetare. 
 
- Aktivt deltagande i ESF-projekt som arbetsmarknadsenheten ansvarar 
 för. Projektet erbjuder arbetslivsinriktade insatser till personer aktuella 
 för försörjningsstöd.  
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- Genomföra en kartläggning av samtliga personer aktuella för försörj-
 ningsstöd i januari 2009. Kartläggningen görs i enkätform på hand-
 läggarnivå. Syftet är att få en samlad kunskap om den nu aktuella 
 klientgruppens situation för att kunna utveckla rätt behovsinriktade 
 insatser. Kartläggningen kommer fortsättningsvis att genomföras varje år 
 vid samma tidpunkt. 
 
- Jobbintro ska utveckla samverkan med gymnasieskolan gällande ung-
 domar som i förtid avslutar sina studier och som omfattas av kommunens 
 uppföljningsansvar. 
 
- Jobbintro ska utveckla samverkansformer med budget- och skuldrådgiv-
 ningen 
 
- Budget- och skuldrådgivaren och en socialsekreterare från ekonomi- 
 och mottagningsgruppen ska erbjuda program för hushållsekonomisk 
 rådgivning till personer aktuella på ekonomisektionen. 
 
- Genomföra en brukarundersökning hos personer aktuella på  ekonomi- 
 och mottagningsgruppen. 
 
- Ekonomi- och mottagningsgruppen ska utveckla rutinerna för arbetet 
 med arbetsplaner med syfte att hitta bättre former för uppföljning. 
 
- Två utbildningstillfällen inom området beroendeproblematik genom- 
 förs med hjälp av personal från ADS i början av 2009.   
 
- Kompetensutveckling med extern utbildare inom området utveckla 
 arbetet med försörjningsstöd är planerad med två utbildningstill-
 fällen  under 2009. 
 
- Översyn och förändring av den fysiska arbetsmiljön och mottagningen i 
 receptionen  på Norra Kungsgatan. 
 
Familj och ungdomssektionen 
- Bättre lokaler till råd och stödgruppen 
 
- Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen 
 
-  Implementera arbetsmetoden BBIC. 
 
- Utveckla och kvalitetssäkra rekrytering, utredning och utbildning av  
 familjehem  
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- Råd och stödgruppen och Fältgruppen ska tillsammans utveckla metoder 
 för att kunna hjälpa unga missbrukare och deras föräldrar på hemmaplan 
 
- Råd och stödgruppen fortsätter att utveckla arbetet med våld i nära rela-
 tioner.  
 Länsstyrelsepengar har beviljats för att påbörja ett samarbete med 
 Psykiatrin med målsättningen att även kunna erbjuda hjälp till män 
 som utövar våld. 
 
- Verksamheten på Grupphemmet XP kommer att utökas med ytterligare  
 fyra platser. Grupphemmet kommer från och med våren 2009 att ta 
 emot både asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande 
 barn med uppehållstillstånd. 
 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (s) yrkar ett tillägg under rubriken övergripande enligt 
följande: Översyn av Riktlinjer för serveringstillstånd 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvist yrkande och fann yrkandet 
antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2009 med ovanstående tillägg 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 februari, 2009 
 
§ 21 Öppna frågor  sid 4 
§ 22 Halvårsrapport till Länsstyrelsen angående projekt hedersrelaterat våld sid  5 
§ 23 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 sid 6 
§ 24 Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för folköls- 
 försäljning i Karlskrona kommun sid 8 
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Tid och Plats  Måndagen den 23 februari kl 14.30-17.30, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (C) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S)  
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (M), gick kl 16.50 § 21-22 del av § 23 
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Dan Damsgård (FP) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) 
  Tony Rigestam (S) gick 15.35 § 21-22 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Bengt-Erik Eriksson, tf sektionschef 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Ali Abu-Iseifan 
 
Justerade paragrafer §§ 21-24  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ali Abu-Iseifan    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 21 
Öppna frågor 
 
Eva Abramsson (M) ställde frågan hur det går med boendet på 
Pantarholmen. 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) samt socialchef Göran Bohman svarade 
_____ 
 
Ali Abu-Iseifan (S) påtalade problem med att människor framför allt med 
utländsk härkomst får ospecificerade räkningar på reparationer långt efter 
slutbesiktningen av sin lägenhet. 
_____ 
 
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan hur det gått för den ryska flickan. 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) svarade 
_____ 
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§ 22 
Halvårsrapport till Länsstyrelsen angående projekt hedersrelaterat 
våld. 
 
Ärendet utgick. 
_____ 
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Kopia till 
2/3-09 
CR 
KLF 

 
 
 
§ 23 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2008 
 
Det ekonomiska utfallet för Socialnämndens verksamheter för 2008 upp-
visar ett negativt resultat om totalt – 14 681 tkr varav - 8 225 tkr avser 
individ- och familjeomsorg och -6 456 tkr avser ekonomiskt bistånd. Trots 
att nämnden fick en utökad budgetram, enligt Kommun fullmäktiges 
beslut den 18 juni 2008, på 2 500 tkr avseende individ- och familjeomsorg 
samt 3 000 tkr avseende ekonomiskt bistånd har underskottet inte gått att 
förhindra. 
 
Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till 
104 343 tkr för 2008, vilket är ett försämrat resultat i förhållande till före-
gående år med 8 754 tkr. Trots att året har genomsyrats av olika besparings-
åtgärder har inte underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har 
varit stort och fler har placerats på institution när det gäller barn/ungdomar. 
Antalet vårddygn har ökat med 21 % i förhållande till föregående år vilket 
har medfört en kostnadsökning om drygt 8 mkr. Framförallt har behovet av 
att placera fler barn och unga på extern institution ökat, 28 barn/ungdomar 
har varit placerade på extern institution, en ökning med 4 jämfört med före-
gående år.  Antal omedelbara omhändertagningar samt ansökningar om 
vård enl. LVU har också ökat jämfört med föregående år.  
Familj- och ungdomssektionen har under de senaste åren haft en stor ökning 
av antal ärenden och denna trend har fortsatt under året. En orsak till detta 
är de stora barnkullar som föddes under åren 1990 och 1991, som nu under 
några år varit tonåringar.  
När det gäller vuxna missbrukare har antalet vårddygn ökat med 3,6 % 
jämfört med föregående år vilket har medfört en kostnadsökning om drygt 
500 tkr, trots att antalet personer aktuella på ADS har varit färre än året 
innan. Kostnaderna per vårddygn har dock ökat, främst beroende på antalet 
LVM-placeringar som i vissa fall varit långa och kostnadskrävande. 
Karlskrona Behandlingshem har haft den högsta beläggningen i behand-
lingshemmets historia. Trots en mindre negativ avvikelse förbättrar man 
resultatet med 137 tkr jämfört med föregående år. 
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Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till 45 301 tkr 
vilket är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med 8 445 tkr. 
Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till 7 147 kr vilket är 
en ökning av snittkostnaden med 6,6 % i förhållande till förra året. 
Totalt har 1 096 hushåll varit i behov av ekonomiskt bistånd under året, 
vilket är en ökning med 29 hushåll jämfört med föregående år. Orsaken är 
bl a att den, tidigare år, gynnsamma situationen på arbetsmarknaden ej har 
fortsatt under 2008. Programmet har också påverkats av de beslut om åt-
gärder som regeringen har fattat och som påverkar försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen.  
Farhågor finns att förändringarna kommer ge ännu större effekt under 2009. 
Antal hushåll med behov av bistånd längre än 11 månader har fortsatt att 
öka under året (+ 23 hushåll jämfört med år 2007). Förändrade regler för 
introduktionstid och introduktionsersättning har också påverkat programmet 
negativt. Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till hushåll 
där någon person ingår som avslutat introduktionen har under året uppgått 
till nära 4 mkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsbokslutet för 2008 samt 
 
att hos kommunstyrelsen begära täckning av 2008:års underskott 

_____ 
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Kopia till 
2/3-09 
CR 
KF 

 
 
 
§ 24 
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för folköls-
försäljning i Karlskrona kommun. 
 
Anders Nordberg redovisade upprättade riktlinjer daterade den 30 januari 
2009. 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen fick under hösten 2008 i uppdrag av socialnämnden att 
utarbeta ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd. 
Socialnämnden konstaterade att det fanns ett behov av en bred översyn av 
nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd. 
Nämnden beslutade att kommande riktlinjer särskilt skulle beakta ett 
förtydligande/ändring inom följande områden i alkohollagen. 
 
- ansvarsfull alkoholservering 
- återhållsam alkoholservering 
- serveringstider 
- uteservering 
- ungdomsmiljöer, sport- och musikevenemang 
- olaga diskriminering i samband med restaurangbesök 
- tillsyn 
 
Utöver ovan områden har förvaltningen föreslagit förtydligande/ändringar 
inom områden som; ”Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller 
särskild risk för människors hälsa”, ”Serveringslokal och matutbud”, 
”Tillfälliga serveringstillstånd”, ”Avslag och återkallelse av tillstånd”, 
Handläggningstid och service”. 
 
Dessutom har en revidering av Riktlinjerna för folkölsförsäljning genom-
förts. 
 
I riktlinjerna har i första hand de sociala aspekterna lyfts fram, eftersom 
alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för att 
begränsa alkoholens skadeverkningar. Dock har i något område också 
förslaget till riktlinjer tagit hänsyn till en anpassning av dagens restaurang-
kultur. 
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Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar en ändring av texten i riktlinjerna för 
alkoholserveringstillstånd under punkt 11 rubriken Avslag och återkallelse 
av tillstånd andra stycket enligt följande: 
I stället för återkallelse av tillståndet kan tillståndshavaren i vissa fall 
meddelas varning, om särskilda skäl föreligger och varning kan anses vara 
en tillräcklig åtgärd. Sådana särskilda skäl kan vara att tillståndshavaren 
vidtar verkningsfulla åtgärder för att rätta till missförhållandena. (7 kap. 20 § 
alkohollagen). För att varning skall komma ifråga krävs att det föreligger 
grund för återkallelse, det vill säga att något av rekvisiten i 7 kap. 19 § punkt 
2-5 är uppfyllt. 
 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ann-Christin Karlssons ändrings yrkande 
och Jan-Anders Lindfors yrkande och fann Ann-Christin Karlssons yrkande 
antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för 
 serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning 
 samt, 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för 
 serveringstillstånd och folkölsförsäljning. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 mars, 2009 
 
§ 33 Öppna frågor  sid 4 
§ 34 Budgetuppföljning februari 2009 sid 5 
§ 35 Förändring i socialförvaltningens internbudget 2009 sid  7 
§ 36 Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd 
 vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun sid 8 
§ 37 Delegeringsordning 2009 sid 11 
§ 38 Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika 
 (FMN)  sid  12 
§ 39 Redovisning till kommunstyrelsen sid 13 
§ 40 Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att samordna 
 arbetet kring hedersrelaterat våld i Karlskrona kommun sid  15 
§ 41 Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla  
 och samordna öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar under 
 18 år med missbruksproblem, och deras familjer sid 16 
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Tid och Plats  Måndagen den 23 mars kl 14.40-16.55, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (C) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Ali Abu-Iseifan (S)  
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (M) 
  Ingrid Trossmark (S) 
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C) 
  Dan Damsgård (FP) 
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Stig Carlsson, socialsekreterare 
  Åsa Jansson, socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson 
 
Justerade paragrafer §§ 33-41  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Walla Carlsson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 33 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) ställde frågan om det är vanligt i Karlskrona att 
tonåringar som rymmer hemifrån blir fall för socialförvaltningen. 
 
Christin Held samt Göran Bohman svarade 
_____ 
 
Kenneth Nyström (S) ställde frågan angående boendet på Pantarholmen. 
 
Göran Bohman svarade 
____ 
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Kopia till 
 
 
 
 
 
 
 
§ 34 
Budgetuppföljning februari 2009 
 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-02-28 uppgår till -2,9 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -0,3 Mkr 
Externa placeringar har minskat som planerat under vintern men avviker 
trots detta med – 0,4 mkr. Det är placeringar barn och unga som står för 
hela avvikelsen. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,6 
mkr. Reserven påverkar positivt med 0,5 mkr. Familj och ungdomssek-
tionen har ett positivt resultat på 0,1 mkr för perioden. Det beror främst 
på intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande 
karaktär samt för placeringar på Roslunden. 
 
• Ekonomiskt bistånd -2,6 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat och att den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 6,1 % jämfört med 
genomsnittlig kostnad 2008. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) har 
främst ökat beroende på att många i denna grupp är flyktinghushåll som 
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. I februari var dock 
både antal hushåll och kostnader lägre än i januari främst beroende på att 
februari är en kort månad och många kom inte in med sin ansökan förrän 
i början av mars. Dock kan noteras att antalet ungdomar har fortsatt att 
öka, hittills i år är ökningen 21 % jämfört med snittet 2008. Fortfarande 
är det så att det generellt är svårare att få ut klienter till annan försörjning 
dels pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och dels pga. arbetsför-
medlingens minskade resurser till målgruppen. En annan viktig orsak är, 
som nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. 
Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden uppskattas 
hittills till 0,7 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,2 
mkr. 
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Prognos 
Prognosen är mycket osäker än så länge 2009. Prognostiserat utfall per 
2009-12-31 kan beräknas till mellan -10 och -15,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg +/-0,0 Mkr 
Under förutsättning att inga nya ärenden tillkommer och att planeringen 
håller avseende de placeringar som ska avslutas under året, beräknas 
budgeten inte överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att 
så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Vid eventuell 
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att 
överskridas med motsvarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid en eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr.  
 
• Ekonomiskt bistånd -12,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste fyra månaderna har i snitt legat på 4,6 
mkr per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetal-
ningarna på en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående 
år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 4,6 mkr per månad 
under resten av året 2009.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till 
 
 
 
 
 
 
§ 35 
Förändring i socialförvaltningens internbudget 2009 
 
Göran Bohman redovisade förslag till hur de nya besparingskraven av-
seende omställningspaket, semesterskuld och inköp skall balanseras i 
internbudgeten för socialförvaltningen för år 2009. 
Det totala besparingskravet för år 2009 är 603 tkr avseende programmet 
Individ- och familjeomsorg. 
Besparingskravet är fördelat på inköpsbesparing 123 tkr, semesterskuld-
besparing 80 tkr samt omställningspaketet 400 tkr. 
Förvaltningen föreslår att inköpsbesparingen fördelas ut procentuellt på 
förvaltningens olika verksamheter fördelat på 2008 års inköpskostnader. 
Besparingen avseende semesterskuld föreslås fördelas ut procentuellt på 
förvaltningens olika verksamheter fördelat på 2009 års personalbudget. 
Besparingen avseende omställningspaketet föreslås hanteras till hälften 
centralt i den övergripande verksamhet som förvaltningschefen är an-
svarig för, resterande fördelas jämnt på de tre sektionerna familje- och 
ungdomssektionen, alkohol- och drogsektionen samt ekonomisektionens 
övergripande verksamhet (vht 752). 
 
Socialnämnden beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna ovan nämnda förändringar i 2009 års internbudget 
_____ 
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§ 36 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid 
socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
Ekonomiskt bistånd täcker alla ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen. 
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och avser de 
vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna. 
 
Försörjningsstödet besår dels av en norm för livsmedel, kläder, och skor, lek 
och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och 
tv-avgift, dels av skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hem-
försäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. När det 
gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom riks-
normen. 
 
Huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den enskilde så att han eller hon kan 
klara sig utan ekonomisk bistånd – hjälp till självförsörjning. I väntan på att 
detta blir möjligt har den enskilde under vissa förutsättningar och efter en 
individuell behovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp med försörj-
ning. 
 
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt 
bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun kompletterar främst 
Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter och allmänna råd samt 
dokumentet Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handläggning. 
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar ska ses som ett arbetsredskap och 
stöd i handläggningen för handläggare vid socialförvaltningens ekonomi-
sektion. Det görs en översyn av socialförvaltningens ”riktlinjer” varje år och 
då eventuella förändringar föreslås. 
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Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar att punkt 4.5 Avgift medlemskap 
hyresgästföreningen utgår samt  
ändring av befintlig text i sista stycket punkt 6:2 Hemmavarande barns 
inkomst: Gymnasiestuderande ungdomar upp till 21 år som arbetar under 
sommarlovet skall ha möjlighet att behålla 10 000 kronor av sin inkomst utan att 
det påverkar familjens bistånd. Vid arbete under resten av året kan ungdomar för 
egen del vid arbete behålla högst ett månatligt belopp motsvarande underhållstöd 
under 10 månader utan att det påverkar familjens bistånd.  
Ändra till följande: Gymnasiestuderande ungdomar upp till 21 år som arbetar 
under sommarlovet skall ha möjlighet att behålla 22 730 kronor av sin inkomst per 
kalenderår utan att det påverkar familjens bistånd.  
 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag i punkterna 4.5 
Avgift medlemskap hyresgästföreningen samt 6:2 Hemmavarande barns 
inkomst. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ann-Christin Karlssons yrkande att punkt 4.5 
Avgift medlemskap hyresgästföreningen skall utgå och Jan-Anders bifallsyrkande 
och fann Ann-Christin Karlssons yrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder Ann-Christin Karlssons yrkande röstar ja. Den som stöder Jan-
Anders Lindfors yrkande röstar nej. 
Vid voteringen avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster 
 
 Namn OMRÖSTNING 
 Ledamöter Ja Nej Avstår 

C Ingrid Hermansson, 

ordförande 

X   

S Jan-Anders Lindfors, vice 

ordf. 

 X  

M Eva Abramsson X   

M Anna Månsson X   

FP Ann-Christin Karlsson X   

S Ali Abu-Iseifan  X  

S Walla Carlsson  X  

S Kenneth Nyström  X  

SD Per Henriksson  X  

 Tjänstgörande ersättare   

M   Sven Wallfors X   

S   Ingrid Trossmark  X  

  5 6  
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Därefter ställde ordförande proposition på Ann-Christin Karlssons ändrings 
yrkande i punkt 6.2 Hemmavarande barns inkomst och Jan-Anders 
Lindfors bifallsyrkande och fann Ann-Christin Karlsson yrkande antaget 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 avseende 2009 samt föreslagen ändring i punkt 6.2 Hemmavarande 
 barns inkomst. 
_____ 
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§ 37 
Delegeringsordning 2009 
 
Tore Svensson redovisade förslag till delegeringsordning 2009. 
 
En genomgång har gjort beträffande delegationen i alkoholärenden. 
 
I övrigt föreslås att sektionscheferna får rätt att överklaga beslut när 
förvaltningsdomstol ändrat beslut av tjänsteman, begära inhibition samt 
avge yttrande till länsrätt och kammarrätt i ärenden där ursprungsbe-
slutet har fattats av tjänsteman. 
 
Förändringar har också gjorts beträffande tecknande av hyreskontrakt 
för ungdomar som fått bistånd till Ungbo. Tecknande av hyreskontrakt 
har lagts på sektionschefen, vilket innebär en överensstämmelse med 
förhållandet beträffande tillsynskontrakt på ADS. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt 
 socialtjänstlagarna, alkohollagen samt andra i delegationsord-
 ningen angivna lagar och förordningar 
 
att  till socialchefen delegera rätten att besluta i samtliga ärenden som 
 kan delegeras till tjänstemän med rätt att vidaredelegera till 
 lämplig lägsta nivå 
 
att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer 
 enligt bifogad delegeringsordning 
_____ 
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§ 38 
Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika 
(FMN) 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterat den 4 mars 2009 
avseende medborgarförslag angående medmänsklighet. 
 
Föräldraföreningen mot narkotika har inlämnat medborgarförslag till 
kommunfull-mäktige om ”Medmänskligheten”. FMN efterlyser ett 
”samlat hus/ställe som medborgarna kan gå till och få hjälp om dem har 
problem med missbrukande barn, eller är en misshandlad hustru, där 
barn har missbrukande föräldrar m.fl.” 
 
I motiveringen till förslaget skriver FMN att en person som har prob-
lem bör kunna vända sig till en person, ”som sedan ska dra i alla trådar 
som behövs”. FMN menar att hjälpen skall finnas på ett och samma 
ställe.  
 
Socialnämnden beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag att socialnämnden föreslår kommun-
styrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 
 
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat 
_____ 
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§ 39 
Redovisning till kommunstyrelsen 
 
Socialnämnden har blivit ombedd att redovisa följande till 
kommunstyrelsen: 
 
• Kommunstyrelsen önskar redovisning av hur arbetet fortskrider 
 beträffande dels ett nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för 
 personer med en dubbeldiagnos. Socialnämnden har blivit uppmanad 
 att inom givna budgetramar prioritera dessa satsningar.  
 
• Kommunstyrelsen önskar redogörelse för hur samarbetet med och 
 stödet till de ideella föreningar som verkar inom socialtjänsten 
 utvecklas och utökas. 
 
Lågtröskelboende och boende för personer med dubbeldiagnos  
Socialnämnden har avsatt medel för lågtröskelboende och för boende för 
personer med dubbeldiagnos i nämndens internbudget. Länsstyrelsen har 
upphävt beslut om placering av lågtröskelboendet, vilket innebär att det 
för närvarande är oklart när boendet kan börja fungera. Boendet för per-
soner med dubbeldiagnos planeras tillsammans med handikappnämnden. 
Boendet beräknas vara klart under hösten 2009. 
 
Samarbete med ideella föreningar 
Socialförvaltningen har bred samverkan med ett antal ideella föreningar 
inom olika delar av socialnämndens verksamhetsområde.  
 
Socialnämnden beslutar om föreningsbidrag till föreningar med social 
verksamhet.  
 
Under 2008 utbetalades föreningsbidrag till följande föreningar: Fria 
Sällskapet Länkarna, Anonyma alkoholister, Verdandi, Tjej/ Kvinno-
jouren Frideborg, Brottsofferjouren i Blekinge, Adoptionscentrum Sydöst, 
Föräldraföreningen mot narkotika, Mansjouren i Blekinge, BRIS (Barnens 
rätt i samhället), ALANON (förening för anhöriga till alkoholmissbruk-
are), ACOA (förening för vuxna barn till alkoholmissbrukare), GA 
(Spelmissbrukare) samt KRIS (Kriminellas revansch i samhället).  
 
Sammanlagt utbetalades 2008 926 000 kronor i föreningsbidrag. 
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Socialnämnden samarbetar med Svenska Kyrkan i verksamhet med 
familjerådgivning. 
 
I det dagliga arbetet har socialförvaltningens sektioner ett nära samarbete 
med ett stort antal ideella organisationer och föreningar. 
 
Ekonomisektionen har företrädesvis samverkan med Kvinnojouren be-
träffande våldsutsatta kvinnor och med Human Bridge, som är en förening 
för bistånd som grundats gemensamt av Läkarmissionen och Erikshjälpen. 
Personer som har ekonomiskt bistånd får praktik vid Human Bridges verk-
samhet i Karlskrona. 
 
Familj- och ungdomssektionen samverkar för närvarande främst med 
följande föreningar: Brottsofferjouren (i arbetet med unga lagöverträdare 
och brottsoffer), Kvinnojouren (våldsutsatta kvinnor och barn), Föräldra-
föreningen mot narkotika (unga missbrukare), Svenska Kyrkan (projektet 
Ankaret, som vänder sig till barn och ungdomar med förälder som är eller 
har varit beroende av alkohol eller andra droger), Adoptionscentrum 
(frågor om adoption), KAIF och hyresgästföreningen (verksamhet med 
ungdomar på Kungsmarken). 
 
Fältgruppen samordnar verksamheten med ”Nattvandrande föreningar”. 
 
Alkohol- och drogsektionen samarbetar med Fria Sällskapet Länkarna. 
Andra föreningar för stöd till missbrukare eller anhöriga till missbrukare, 
till exempel AA, GA, ALANON och ACOA, har som en punkt i sin 
ideologi att vara självständiga och oberoende av stöd från samhället. 
Socialnämnden ger emellertid stöd till verksamhet i Karlskrona i form av 
föreningsbidrag till lokaler. ADS samverkar med Kvinnojouren beträff-
ande planerat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med missbruks-
problem. 
 
Utöver ovanstående samverkar socialsekreterare med många föreningar i 
socialtjänstens arbete med individer och familjer. Exempelvis samverkar 
ekonomisektionen med fackföreningar i arbetet med personer som har 
ekonomiskt bistånd. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
  
att godkänna redovisning till kommunstyrelsen. 
_____ 
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§ 40 
Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att samordna 
arbetet kring hedersrelaterat våld i Karlskrona kommun. 
 
Åsa Jansson redovisade om projektet. 
 
Bakgrund/projektets verksamhetsinnehåll 
Socialnämnden har beviljats utvecklingsmedel med 175 000 kr för perioden 
080810-090809 till ”Projekt för att samordna arbetet kring hedersrelaterat 
våld i Karlskrona kommun”. Ansökan från socialnämnden avsåg att öka 
samarbetet med andra myndigheter och frivilligorganisationer när det gälelr 
frågor som gäller hedersrelaterat våld, att utbilda instruktörer för att bedriva 
föräldrautbildningar och gruppverksamheter, att starta föräldrautbildningar, 
att utveckla sex och samlevnadsundervisningen för ungdomar på hög-
stadiet/gymnasiet, att starta tjej- och killgrupper bland ungdomar med annan 
bakgrund än svenska samt att erbjuda föreläsningar av Sharafs Hjältar eller 
dyligt. 
 
Redovisning hur mål för projektet/verksamheten uppfyllts: 
• Ett ökat samarbete mellan myndigheter och ideella verksamheter har 
 möjliggjorts genom inspirationsdagarna med Hanna Cithio. 
• När det gäller att utbilda instruktörer för föräldrautbildningar och eller 
 gruppverksamheter kommer detta ske i BRIS regi genom föreläsning om 
 projektet ”Vuxensamtal”. 
• En tjejgrupp har startats och kommer att pågå under läsåret 2008-2009. 
• Föreläsningar av Sharafs Hjältar kommer att ske genom Blekinge 
 museum, där projektet är samarbetspartner. 
 
Positiva effekter och erfarenheter av projektet/verksamheten 
• Ett ökat samarbete mellan verksamheter har medfört ett ökat intresse för 

att underlätta integration och hedersproblematiken. 
• Då projektet har inneburit att det avsatts tid till frågorna har det inneburit 

möjlighet till en djupare kunskapsspridning med nya metoder. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna halvårsrapporten och redovisningen till länsstyrelsen 
 avseende ”Projekt för att samordna arbetet kring hedersrelaterat våld i 
 Karlskrona kommun 
_____ 
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§ 41 
Halvårsrapport till Länsstyrelsen avseende projekt för att utveckla och 
samordna öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar under 18 år 
med missbruksproblem, och deras familjer. 
 
Stig Carlsson redovisade om projektet. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har beviljats utvecklingsmedel med 161 000 kr för perioden 
080901-090831 till projekt för att utveckla och samordna öppenvårdsarbete 
riktat mot barn och ungdomar under 18 år med missbruksproblem, och deras 
familjer.   
Syftet med projektet är att utveckla socialförvaltningens arbete med miss-
brukande ungdomar som bor hemma, så att förändringen i den unges liv kan 
ske ni nära samverkan med familjen. Ungdomarna är starkt påverkade av sin 
hemsituation, varför någon hållbar förändring inte bedöms som möjlig om 
inte man arbetar för förändring både med och inom familjen och nätverket. 
 
Positiva effekter och erfarenheter av projektet/verksamheten: 
Ett betydligt bättre samarbete i dessa ärenden, där både ungdomarnas och 
föräldrarnas behov lyfts på ett tydligt sätt, ansvarsfördelningen har tydlig-
gjorts, och genom utbildningsinsatser har och kommer insatserna som så-
dana att förbättras i kvalitet. Ett exempel på detta är diskussioner kring en ny 
boendeform för korttidsplaceringar av målgruppen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna halvårsrapporten och redovisningen till länsstyrelsen 
 avseende projekt för att utveckla och samordna öppenvårdsarbete 
 riktat mot barn och ungdomar under 18 år och med missbruksproblem, 
 och deras familjer 
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 20 april kl 15.00-16.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (C) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande 
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Ali Abu-Iseifan (S)  
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (M) 
  Dan Damsgård (FP) 
  Ingrid Trossmark (S) 
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C) 
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Kenneth Nyström 
 
Justerade paragrafer §§ 52-57  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Kenneth Nyström    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 52 
Öppna frågor 
 
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan om vi känner till drogen DXM och om 
den används här bland ungdomarna. 
 
Jesper Björnsson svarade 
_____ 
 
Dan Damsgård (FP) ställde frågan om man märkt av någon ökning av 
missbruk av värktabletter. 
 
Jesper Björnsson samt Sören Trolle svarade 
____ 
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§ 53 
Budgetuppföljning mars 2009 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-03-31 uppgår till -5,7 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -1,3 Mkr 
Externa placeringar har ökat något under mars och avviker på grund av 
detta med –1,0 mkr. Placeringar barn och unga står för 0,6 av avvikelsen, 
resterande 0,4 står placeringar vuxna missbrukare för. Familj- och ung-
domssektionen har ett positivt resultat på 0,3 mkr för perioden. Det beror 
främst på intäkter från Migrationsverket för stödinsatser av förebyggan-
de karaktär samt för placeringar på Roslunden. 
Nettokostnad för semester belastar perioden med 1,0 mkr. Reserven 
påverkar positivt med 0,7 mkr.  
 
• Ekonomiskt bistånd -4,4 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat och att den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 10,3 % jämfört med 
genomsnittlig kostnad 2008. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) har 
främst ökat beroende på att många i denna grupp är flyktinghushåll som 
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. I mars ser vi den 
hittills högsta utbetalningen för året. Antalet ungdomar fortsätter att öka, 
hittills i år är ökningen 23 % jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det 
så att det generellt är svårare att få ut klienter till annan försörjning dels 
pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och dels pga. arbetsförmed-
lingens minskade resurser till målgruppen. Just nu kan vi se ett stort 
inflöde men knappt något utflöde. Det är stora hushåll med låga eller 
ingen inkomst utöver bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig 
orsak är, som nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för 
flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden 
uppskattas hittills till 1,2 mkr. Nettokostnad för semester belastar perio-
den med 0,3 mkr. 
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Prognos 
Prognosen är mycket osäker än så länge 2009. Prognostiserat utfall per 
2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -1,0 Mkr 
Eftersom ett nytt ärende tillkommit och planeringen därför inte håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende 
barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga 
placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt avsluta den 
externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alter-
nativa lösningar. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av 
barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr.  
 
• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste fyra månaderna har i snitt legat på 5,2 
mkr per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetal-
ningarna på en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående 
år. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad 
under resten av året 2009. Historiskt sett har utbetalningarna legat på en 
något lägre nivå senare hälften av året. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 54 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2008 
 
Under 2008 har det kommit in 34 synpunkter eller klagomål till socialförvalt-
ningen. Det är samma antal som året innan.  
 
15 av klagomålen handlar om händelserna i Rödeby den 6 oktober 2007. De allra 
flesta har kommit som e-post och några som vanliga brev. 
Dessa innehåller kritik av socialtjänstens sätt att arbeta. Inget av dessa har föranlett 
någon åtgärd. 
 
1 anonymt klagomål är kritisk till boende för hemlösa.  
1 positiv synpunkt på politikernas agerande avseende de hemlösa har också 
inkommit. 
1 anonym klagar över bristen på informationsmaterial riktat till HBT-personer. 
1 anonymt klagomål gäller olämpligt beteende av socialkontorets tjänstemän. 
 
12 av klagomålen berör UFG:s verksamhet och gäller missnöje med handläggning 
av barnavårdsutredningar och familjehemsplaceringar. I 3 fall är det familjehem 
som varit missnöjda. Samtliga klagande har erbjudits samtal med arbetsledaren 
och i de allra flesta fall har samtal också hållits med den som klagat.  
 
2 klagomål gäller missnöje med handläggare på ekonomisektionen och 1 på 
familjerätten. 
I ett fall har handläggarbyte skett i de övriga fallen har problemen kunnat redas ut. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att   godkänna rapporten 
_____ 
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§ 55 
IT- plan socialförvaltningen 2009 
 
Bakgrund 
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för kommunikationsverktyg, 
som ska stödja verksamheten i Karlskona kommun. IT-tekniken är idag 
inte bara ett stöd för verksamheten utan den utgör en viktig del av verk-
samheten. Allt fler uppgifter görs med stöd av datorn och olika program-
varor. Kommunikationen med andra både internt och extern sker mycket 
ofta med hjälp av datorn. Utvecklingen inom området går mycket snabbt 
och ställer stora krav på användarna. IT-stödet kräver därför löpande 
kompetensutveckling för personalen.   
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2007 om IT-vision för Karlskrona 
kommun. För att förverkliga och konkretisera visionen skall samtliga 
förvaltningar och bolag varje år upprätta en IT-plan som tydliggör vad och 
hur man ska arbeta med IT-frågor under det kommande året.  
 
Aktuell situation 
Av socialförvaltningens anställda arbetar har 132 personer egen dator, 
som dagligen används i arbetet. Övriga anställda har tillgång till dator i sitt 
arbete.  
 
Samtliga anställda har en egen mailadress. 
 
Socialförvaltningen använder verksamhetssystemet ISOX för handlägg-
ning och dokumentation av ärenden. Socialnämnden har avtal om verk-
samhetssystemet med IT-företaget Nectar i Hässleholm. Det nuvarande 
avtalet för användning av ISOX gäller till och med 2010 03 31, med rätt 
till förlängning ytterligare 24 månader.  
 
Merparten av personalen på socialförvaltningen använder ISOX dagligen 
 
Pågående och planerade projekt under 2009 
En ny version av verksamhetssystemet ISOX installerades i januari 2009. 
 
Socialförvaltningen genomför för närvarande implementering av BBIC, 
som är ett enhetligt system för handläggning och dokumentation av 
ärenden med barn och unga. En särskild modul i verksamhetssystemet 
ISOX kommer att tas i anspråk för BBIC. Från juni 2009 kommer familj- 
och ungdomssektionen att fullt ut handlägga ärenden enligt BBIC i ISOX. 
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Socialförvaltningen utvecklar för närvarande, tillsammans med Nectar, en 
särskild modul av ISOX för användning på XP, socialförvaltningens hvb-
hem för ensamkommande flyktingbarn. Modulen beräknas vara färdig att 
tas i bruk maj 2009. 
 
Under 2009 och 2010 slutförs övergång till MEX-telefoni, vilket innebär 
att mobilnätet används för samtal till och från kommunen samt för interna 
samtal. Övergången kommer att innebära att personal inte längre behöver 
ha dubbla abonnemang, vilket innebär besparing för förvaltningen och för 
kommunen. 
 
Redan i dag använder omkring femton av personalen på socialförvaltning-
en MEX-telefoner, bland annat all personal på JobbIntro. I nästa steg 
kommer personal som i dag har dubbla abonnemang att övergå till MEX-
telefoner. Slutligen kommer övrig personal att få tillgång till MEX. 
 
Övergången till MEX-telefoner beräknas vara avslutad under 2010. 
 
Utbildningsbehov under 2009 
Personalen på familj- och ungdomssektionen genomgår under 2009 utbildning i 
BBIC. En särskild utbildning kommer att ges för BBIC-modulen i ISOX. 
 
Personalen på XP kommer att få utbildning för den särskilda modulen för 
ensamkommande flyktingbarn i ISOX. 
 
Bearbetning av rapporter från ISOX görs huvudsakligen i Excel. Det finns 
ytterligare behov av utbildning för arbetsledarna på socialförvaltningen i 
användning av Excel, varför sådan utbildning kommer att ges under 2009. 
 
Visioner för framtiden 
En möjlig utveckling för framtiden kan vara att skapa tillgänglighet till 
vårt verksamhetssystem via mobila funktioner. Detta skulle innebära att 
handläggare får möjlighet att handlägga ärenden i verksamhetssystemet 
utanför den fasta arbetsplatser.  
 
En annan utvecklingsmöjlighet är att kunna erbjuda tjänster över Internet 
för kommunmedborgarna. Därigenom skulle till exempel möjlighet kunna 
skapas för medborgarna att själva kunna jämföra sin ekonomi med riks-
normen för ekonomiskt bistånd och sedan göra ansökan om bistånd på 
Internet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta IT-plan för 2009. 
_____ 
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§ 56 
IT-säkerhetspolicy 2009 för socialnämnden och socialförvaltningen    
 
Siamak Zolfeghari redovisade It-säkerhetspolicyn för 2009 daterad den 15 
april 2009.       
 
Socialförvaltning tillhandahåller verksamhetssystem, E-post, Internet och 
Telefoni som arbetsredskap för de anställda att användas för verksamhets-
stöd, informationssökning och kommunikation relaterat till vars och ens 
arbetsuppgifter.  
 
Arbetsgivaren tillåter inte att kränkande eller frånstötande material med  
inslag av t.ex. rasism, våld eller pornografi som laddas ner, produceras 
eller distribueras via kommunikationssystemen. 
 
Policyns omfattning 
Policyn gäller för samtliga anställda oavsett anställningsform vid social-
förvaltningen samt i tillämpliga delar för socialnämndens politiker. 
Policyn täcker all användning av Internet inklusive World Wide Web, e-
post, filöverföring, Internettelefoni, kommunikation, elektronisk handel, 
konferenser, chatt mm. 
 
Det är respektive arbetsledares ansvar att tillse att denna policy är känd av 
samtliga berörda anställda. Vid missbruk av IT-system och brott mot 
denna policy gäller samma regler om disciplinära åtgärder som för andra 
förseelser.  
 
Yrkande 
Kaj Jansson (S) yrkar att ordet bör byts ut mot skall i stycket med 
rubriken Behörighetsadministration samt ett tillägg under rubriken 
Efterlevnad enligt följande: It-samordnaren genomför regelbundet 
utloggningskontroll. 
 
Birgitta Sthål (M) yrkar bifall till Kaj Janssons (S) yrkande 
 
Ordförande ställde proposition på Kaj Jansson yrkande och fann att 
socialnämnden antaget Kaj Jansson yrkande. 
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Socialnämndens beslut 
 
att  anta IT-säkerhetspolicy 2009 för socialnämnden och socialförvalt-
 ningen med ovanstående ändring och tillägg. 
_____           
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§ 57 
Feriearbete Karlskrona kommun -2009 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under 
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med feriearbete för 
denna åldersgrupp kom till då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, 
skolpersonal, socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var 
problematiskt att just denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsätt-
ning under sommarloven. Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att 
vissa av ungdomarna höll till inne i stan och ute i områdena vilket med-
förde bland annat skadegörelse, störningar i form av fester, mopedkörning, 
fylleri och dylikt.    
 
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning/feriearbete för de 
yngre ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.  
 
Syfte och mål med feriearbeten: 
Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall: 
 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön 
• Känna stolthet över att de åstadkommit något 
• Lära sig praktiska arbetsuppgifter 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
 
Verksamhetens innehåll 
Vår tanke är att arbetsplatserna kommer att vara inom olika delar av 
kommunen. Det kommer att röra sig om arbete inom kommunal 
verksamhet, privata sektorn samt inom föreningslivet.   
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Sysselsättningen kommer att vara under högst en fyraveckors period per 
ungdom. 
Arbetstiden planeras att vara under dagtid och ungdomarna kommer att 
maximalt erhålla en ersättning för sju timmars arbetsdag. I tid tillkommer 
obetald lunchtid. 
 
Ungdomarna kommer att vara en resurs utöver den ordinarie personalen 
och skall med hjälp av en handledare få stöd i att kunna sköta de 
arbetsuppgifter som det är tänkt. Vår tanke är att ungdomarna, förutom att 
få en sysselsättning under sommaren, också skall få en introduktion i 
arbetslivet. Vi tror att ungdomarna på detta sätt har möjlighet att odla egna 
kontakter och på så sätt ökar chanserna inför framtiden att få ordinarie 
sommararbete. 
 
Verksamheten kommer att vända sig till både pojkar och flickor. 
 
Tidsplan 
Verksamheten beräknas pågå under hela sommarlovet, det vill säga från 
och med 090615 till och med 090814. Verksamheten behöver vara flexibel 
utifrån vilken period under sommaren som de olika arbetsgivarna har 
möjlighet att ta emot ungdomarna.  
 
Sammanfattning 
Det som framkommit de senaste åren i samband med feriearbetena är att 
både ungdomar och föräldrar varit oerhört positiva. De allra flesta 
ungdomarna sköter arbetet och närvaron mycket bra. I de fall det inte har 
fungerat har vi, i den mån vi kunnat, erbjudit platsen till annan ungdom. 
Ferieplatserna är eftertraktade och populära. 
 
Föräldrar har hört av sig till oss och berättat hur deras barn stolta kommit 
hem och visat upp sig i sina arbetskläder. En del ungdomar, som tidigare 
knappt gått i skolan, har haft bra närvaro på sina ferieplatser och inte varit 
borta någon dag utan giltigt skäl. 
 
Om vi får möjlighet att erbjuda feriearbete för ungdomar även i år är vårt 
mål att det skall fungera på det sätt som vi beskrivit ovan. Vår 
förhoppning är att gemensamt med våra samverkanspartners kunna 
erbjuda ungdomar som vi delar en viss oro för, en positiv och utvecklande 
sommar genom feriearbete. 
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Förslag till finansiering 
 
Löner: totalt 35 ungdomar  
 
40 kr/h x 7 h = 280 kr/dag/ungdom 
280 kr x 20 dagar = 5 600 kr/ungdom 
 
Semesterersättning tillkommer med 13 %, 
d.v.s. 5 600 kr x 1,13 = 6 328 kr/ungdom 
 
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer med 23 %,     
d.v.s. 6 328 kr x 1,23 = total kostnad 7 783 kr/ungdom 
 
Total kostnad: 7 783 kr x 35 platser = 272 405 kr 
 
OBS denna beräkning baserar sig på maximala lönekostnader för ung-
domarna. På grund av t.ex. sjukdom eller annan frånvaro brukar dock den 
totala kostnaden för verksamheten bli något lägre än budgeterat.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
1. att  anordna feriearbete i kommunen. 
2. att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
3. att  anslå 272 405 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
4. att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättnings-

 projekt belastar kontot 750, socialbidrag. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar ändring i attsats 3 föreslår att ersättningen för 
ungdom höjs till 45 kr i timmen. Anslaget blir då 306 460 kr för ferie-
arbetsverksamheterna i kommunen. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Birgitta Ståhl (M) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande. 
 
Ordförande ställde proposition på Jan-Anders Lindfors (S) yrkande och 
fann att socialnämnden antagit Jan-Anders Lindfors yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  anordna feriearbete i kommunen. 
 
att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
att anslå 306 460 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen. 
 
att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 
 belastar kontot 750, socialbidrag. 
 _____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 18 maj, 2009 
 
§ 66 Öppna frågor  sid 4 
§ 67 Budgetuppföljning april 2009 samt personal nyckeltal sid 5 
§ 68 Fördelning av föreningsbidrag sid  8 
§ 69 Förslag om utredningsuppdrag sid 11 
§ 70 Tillsyn Solägget HVB AB, Skillinge, 370 24 Nättraby sid 13 
§ 71 Tillsyn skolveckohemmet Riggen AB, Kestorp pl 841, 370 30 Rödeby sid  14 
§ 72 Tillsyn Ekoxen AB, Göksjöholm, Pl 959, 370 30 Rödeby sid 16 
§ 73 Ansökan om utvecklingsmedel för metodutveckling av öppenvårdsarbete 
 ”Lösningsinriktad Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling i kombina- 
 tion med kvalificerat familjehem” sid 17 
§ 74 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för förlängning  
 av projekt ”Barnsamordnare”. sid  18 
§ 75 Ansökan om utvecklingsmedel för metodutveckling i samtal med ut- 
 satta barn  sid 20 
§ 76 Ansökan om utvecklingsmedel till metodutveckling av föräldrastödsarbete sid 22 
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Tid och Plats  Måndagen den 18 maj kl 15.35-17.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (C) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande 
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ali Abu-Iseifan (S)  
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande  ersättare Mai-Kathe Westberg (M) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Sture Nilsson (C) gick 16.35 § 66-68 
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Anette Gladher, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Per Henriksson 
 
Justerade paragrafer §§ 66-76  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Per Henriksson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 66 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (M) ställde fråga om situationen i Rödeby   
 
Göran Bohman svarade 
_____ 
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Kopia till 
 
 
 
 
 
 
 
§ 67 
Budgetuppföljning Socialförvaltningen april 2009 samt personal nyckeltal. 
  
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per april 
2009. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 141,8 Mkr enligt budget-
läge 30 april 2009. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-04-30 uppgår till -8,1 Mkr inkl 
ankomstregistrerat. Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -2,2 Mkr 
Externa placeringar har ytterligare ökat något under april och avviker på 
grund av detta med –1,6 mkr. Just nu har vi 13 placerade barn och ungdomar 
( 21 pågående ärenden motsvarande period 2008). Placeringar barn och unga 
står för 0,7 av avvikelsen, resterande 0,9 står placeringar vuxna missbrukare 
för. På vuxensidan är det främst ett ärende som har blivit betydligt dyrare. 
Familj- och ungdomssektionen exkl. externa placeringar har ett positivt 
resultat på 0,5 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från Migra-
tionsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för placeringar på 
Roslunden. Reserven påverkar positivt med 0,9 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 1,6 mkr.  
 
• Ekonomiskt bistånd -5,9 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsätter att öka. Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 8,8 % jämfört med 
genomsnittlig kostnad 2008. I april var den totala kostnaden för utbetal-
ningar 5,2 mkr. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) har ökat marginellt 
jämfört med föregående månad. Många i denna grupp är flyktinghushåll som 
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. Antalet ungdomar 
fortsätter däremot även i april att öka, hittills i år är ökningen 25 % jämfört 
med snittet 2008. Fortfarande är det så att det generellt är svårare att få ut 
klienter till annan försörjning dels pga förändrade regler kring sjukförsäkring 
och dels pga arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen.  
Situationen just nu är oförändrad jämfört med föregående månad, vi ser ett 
inflöde men knappt något utflöde. 
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Totalt var nettoökningen 16 ärenden under månaden. Det är stora hushåll 
med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och barnbidrag. En annan 
viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen av introduktionstiden för 
flyktingar. Årets merkostnader pga. den förändrade introduktionstiden 
uppskattas hittills till 1,5 mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden 
med 0,4 mkr. 
 
Prognos 
Prognosen är osäker än så länge 2009. Prognostiserat utfall per 2009-12-31 
kan beräknas till ca -18,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -2,0 Mkr 
Eftersom ytterligare ett nytt ärende tillkommit under månaden och plane-
ringen därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten 
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifråga-
sättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan 
samt söka alternativa lösningar. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med mot-
svarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att ett nytt, dyrt ärende 
tillkommit samt att de befintliga placeringarna har blivit dyrare. 
Kommunstyrelsen har dock en särskild reserv avsatt för individ- och 
familjeomsorg om 2 mkr år 2009. 
 
• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste fyra månaderna har i snitt legat på 5,2 mkr 
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna på 
en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående år, och vi tror 
inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en genom-
snittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009. Historiskt 
sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare hälften av året. 
 
Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2009 beslutat att nämnderna för 
kommunstyrelsen i samband med delårsrapport för april månad 2009  ska 
redovisa följande punkter: 

1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till 
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke 
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det 
medför kostnader för annan kommunal nämnd 
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Socialnämnden har i huvudsak obligatorisk verksamhet med uppgifter till 
skydd och stöd för enskilda barn och ungdomar samt vuxna med beroende-
problematik. Trots detta finns det enskilda delar som kan betraktas som icke 
obligatorisk verksamhet, t ex fältgruppen och Ungbo. Det är möjligt att 
avveckla dessa verksamheter men erfarenhetsmässigt vet vi att detta är 
kontraproduktivt eftersom de externa placeringarna så småningom kommer 
att öka med ökade kostnader som följd. De senaste åren har socialnämnden 
avvecklat verksamheter, t ex friskvårdsprojektet och ambitionssänkningen 
av konsumentvägledningen. Förvaltningen har en ständig översyn av 
kostnadsbesparande åtgärder i samtliga verksamheter. 

2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka 
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder 
till sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas 
framåt i tiden, 

Socialnämnden bedriver för närvarande inte några kvalitetsutvecklings-
projekt med kommunala medel. De projekt som bedrivs finansieras med 
statliga medel och med befintlig personal. 

Eva-Britt Norrman redovisade personal nyckeltal. En jämförelse mellan åren 
2007, 2008 och 2009 vad avser det första tertialet. Personalsituationen ser 
bra ut. 

Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2009 samt 
 personal nyckeltal 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
 
att socialnämnden begär att kommunstyrelsens särskilda reserv för individ- och 
 familjeomsorg om 2 mkr överförs till socialnämnden. 
_____  
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Kopia till 
 
 
 
 
 
 
§ 68 
Fördelning av föreningsbidrag 
Socialnämnden har att fördela föreningsbidrag till föreningar med social 
verksamhet. 
Socialnämnden har att fördela 1 020 034 kronor att fördela för 2009. 
 
Ansökningar till föreningsverksamhet har inkommit från 10 föreningar. 
Därutöver har socialnämnden att ta ställning till fortsatt bidrag till kost-
naden för hyra av lokaler som hyrs av socialförvaltningen och som an-
vänds av olika föreningar. 
 
Föreningarna har sammanlagt ansökt om 1 610 166 kronor i förenings-
bidrag inklusive kostnad för lokaler. Socialnämnden har tidigare beslutat 
att 250 000 av bidraget till kvinnojouren skall bekostas av medel för 
ekonomiskt bistånd. Om denna del av bidraget frånräknas är den samman-
lagda kostnaden för ansökningar inklusive lokalkostnader 1 360 166 
kronor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  fördela 984 134 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  136 000:- 
2.  Verdandi Pantern  77 000:- 
3.  Tjej/kvinnojouren Frideborg  378 040:- 
4.  Brottsofferjouren Boj  90 000:- 
5.  AC-sydöst  2 500:- 
6.  FMN  40 000:- 
7. Mansjouren i Blekinge  65 000:- 
8.   BRIS  20 000:-  
9.   RFSL   15 000:- 
10. KRIS   70 000:- 
11. Anonyma alkoholister/AA Lokalkostnad max    26 628:- 
12. 12-stegsverksamhet Lokalkostnad max  63 966:- 
Totalt    984 134:- 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag 
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Forts § 68 
 
Synpunkter framkom på socialnämnden att diskussion bör tas med BRIS 
om den obefintliga redovisningen av verksamhet i Blekinge.   
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring av bidragen enligt nedanstående 
Nr 1 Fria Sällskapet Länkarna ökas till 140 000 kr.  
Nr 2 Verdandi Pantern sänks till 60 000 kr  
Nr 7 Mansjouren i Blekinge sänks till 50 000 kr 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Birgitta Ståhls ändrings yrkande  
nr 1 samt nr 7. Avslag på Birgitta Ståhls ändrings yrkande gällande nr 2. 
att Verdandi Pantern sänks till 60 000 kr. 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls (M) ändrings yrkande 
angående nr 2 Verdandi Pantern sänks till 60 000 och Jan-Anders 
Lindfors (S) avslags yrkande och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder Birgitta Ståhls ändrings yrkande röstar ja. Den som 
stöder Jan-Anders Lindfors avslags yrkande röstar nej. 
Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
 Namn OMRÖSTNING 
 Ledamöter Ja Nej Avstår 

C Ingrid Hermansson, 

ordförande 

X   

S Jan-Anders Lindfors, vice 

ordf. 

 X  

M Birgitta Ståhl X   

M Eva Abramsson X   

M Anna Månsson X   

S Ali Abu-Iseifan  X  

SD Per Henriksson  X  

 Tjänstgörande ersättare   

M   Mai-Kathe Westberg X   

S   Ingrid Trossmark  X  

S Kaj Jansson  X  

S Nusreta Kurtanovic Nilsson  X  

  5 6  
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Socialnämnden beslutade således 
 
att  fördela 973 134 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna  140 000:- 
2.  Verdandi Pantern  77 000:- 
3.  Tjej/kvinnojouren Frideborg  378 040:- 
4.  Brottsofferjouren Boj  90 000:- 
5.  AC-sydöst  2 500:- 
6.  FMN  40 000:- 
7. Mansjouren i Blekinge  50 000:- 
8.   BRIS  20 000:-  
9.   RFSL   15 000:- 
10. KRIS   70 000:- 
11. Anonyma alkoholister/AA Lokalkostnad max    26 628:- 
12. 12-stegsverksamhet Lokalkostnad max  63 966:- 
Totalt    973 134:- 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag 
 
_____ 
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§ 69 
Förslag om utredningsuppdrag 
 
Karlskrona behandlingshem (KBH) rymmer sedan 2003 sin verksamhet på 
Måsskär i Gullberna park. Behandlingen består av: Introduktion/utredning, 
12-stegsgrupp, Motivationsgrupp samt Individuell behandling. I den 
individuella delen ryms Miljöterapi, A.R.T, Lösningsfokuserat arbetssätt, 
Akupunktur, HAP, Massage, Avslappnig, Friskvård samt Utsluss med 
eventuell arbetspraktik/skola och träningslägenhet. Eftervården sker i 
grupp och pågår under ett år med ca 25 träffar under kvällstid. 
 
Ett alternativ som dykt upp den senaste tiden är det före detta behand-
lingshemmet Nävrasjöhemmet i Nävragöl som nu är till försäljning. En 
flytt av KBH:s verksamhet upp till Nävragöl skulle innebära en kostnads-
sänkning på mellan 400 000:- - 500 000:-/år i hyresavgift. 
Objektsbeskrivning se bilaga 
 
Ett hinder för flyttning av verksamheten kan vara att kommunen är bunden 
av hyresavtal med Dagon AB för de nuvarande lokalerna fram till 2016. 
Emellertid kan möjlighet finnas att lösa hyresavtalet tidigare. 
 
Socialförvaltningen föreslå att förvaltningen får i uppdrag från social-
nämnden att utreda möjligheter till flytt till nya lokaler för Karlskrona 
behandlingshem. Utredningen kommer att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna av flyttning till nya lokaler samt konsekvenserna för den 
vård och behandling som ges av behandlingshemmet. I utredningen skall 
ingå en statusbeskrivning av fastigheten inkl. byggnader till en kostnad av 
max: 15 000 kr som bekostas av alkohol- och drogsektionen. 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya lokaler 
 för Karlskrona Behandlingshem. 
 
att  kostnaden för en statusbeskrivning av fastigheten inkl. byggnader till en 
 kostnad av max 15 000 skall bekostas av alkohol- och drogsektionen 
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forts § 69 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring i sista attsatsen enligt följande: 
att kostnaden för utredningen och en statusbeskrivning av fastigheten inkl. 
byggnader till en kostnad av max 15 000 skall bekostas av alkohol- och 
drogsektionen. 
I övrigt bifall 
 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Birgitta Ståhls yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till nya lokaler 
 för Karlskrona Behandlingshem. 
 
att  kostnaden för utredningen och en statusbeskrivning av fastigheten inkl. 
 byggnader till en kostnad av max 15 000 skall bekostas av alkohol- och 
 drogsektionen. 
_____ 
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§ 70 
Tillsyn Solägget HVB AB, Skillinge, 370 24 Nättraby 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 22 april 2009 
angående tillsyn 
 
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 13 kap 5 § skyldighet att utöva 
tillsyn av enskilda HVB-hem i kommunen. 
 
Socialtjänstlagen 13 kap 5 § första stycket lyder: 
 
”Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § första stycket står 
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten 
bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de 
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Av SoL 7 kap 1 § framgår att bestämmelserna bland annat gäller enskilda 
HVB-hem 
 
Solägget HVB har sedan 1989 tillstånd att driva enskilt hem för vård eller 
boende. Enligt gällande tillståndsbevis från december 2007 får Solägget 
samtidigt motta högst fyra ungdomar med social problematik p gr a eget 
beteende eller familjeproblematik. Solägget tar inte emot ungdomar med 
psykiska störningar och grövre missbruksproblem, då de ej anser sig har 
resurser eller kompetens till detta. Utöver fyra platser i det egentliga hemmet 
har Solägget två utslussningsplatser. Solägget har tillstånd att motta ung-
domar från 13 års ålder fram till att ungdomen fyller 20 år. 
 
Soläggets övergripande målsättning är att hjälpa barn att bryta ogynnsamma 
beteendemönster, förbättra barnets relationer med samhället och hjälpa 
barnet att fungera socialt. 
 
Inget har framkommit som ger anledning till anmärkning mot verksamheten 
vid Solägget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna tillsynsrapporten 
_____ 
 



  18 maj 2009 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 71 
Tillsyn skolveckohemmet Riggen AB, Kestorp pl 841, 370 30 Rödeby. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 22 april 2009 
angående tillsyn. 
 
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 13 kap 5 § skyldighet att utöva 
tillsyn av enskilda HVB-hem i kommunen. 
 
Socialtjänstlagen 13 kap 5 § första stycket lyder: 
 
”Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § första stycket står 
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten 
bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de 
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Av SoL 7 kap 1 § framgår att bestämmelserna bland annat gäller enskilda 
HVB-hem 
 
Skolveckohemmet har sedan 2001 11 02 tillstånd från länsstyrelsen i 
Blekinge län att bedriva enskild verksamhet i form av HVB-hem. Tillståndet 
avsåg från början fem platser för pojkar och flickor i åldrarna 13-16 år med 
sociala och emotionella svårigheter och med behov av en individ- och 
specialanpassad skolgång samt ungdomar med diagnoser som 
DAMP/ADHD. 
 
Efter ändring av tillstånd har Riggen sedan 2006 10 14 länsstyrelsens till-
stånd att motta åtta ungdomar i åldern 12-20 år. Av det åtta platserna avser 
fem platser vård eller boende på det egentliga Riggen samt tre platser utsluss-
ning i lägenheter i den verksamhet som benämns Skeppet och är för ung-
domar som går i gymnasiet. 
 
Målsättningen är att ungdomarna på Riggen skall kunna åka hem till för-
äldrarna under helgerna. För en del ungdomar kan det emellertid vara lämp-
ligt med glesare besök i hemmet eller med perioder av uppehåll i besöken. 
Riggen lägger stor vikt vid att planera vården utifrån den enskildes förutsätt-
ningar och behov. Om det inte är lämpligt för ungdomen att besöka sitt hem 
under helger eller lov stannar ungdomen kvar på Riggen och får stöd av per-
sonalen där. 
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Forts § 71 
 
Inget har framkommit som ger anledning till anmärkning mot verksamheten 
vid skolveckohemmet Riggen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna tillsynsrapporten 
_____ 
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§ 72 
Tillsyn Ekoxen AB, Göksjöholm, Pl 959, 370 30 Rödeby. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 22 april 2009 
angående tillsyn. 
 
Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen 13 kap 5 § skyldighet att utöva 
tillsyn av enskilda HVB-hem i kommunen. 
 
Socialtjänstlagen 13 kap 5 § första stycket lyder: 
 
”Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 7 kap 1 § första stycket står 
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten 
bedrivs. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de 
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Av SoL 7 kap 1 § framgår att bestämmelserna bland annat gäller enskilda 
HVB-hem. 
 
Ekoxen har tillstånd att driva enskilt hem för vård eller boende sedan mars 
2002. Ekoxen har tillstånd att ta emot högst fem ungdomar, varav en ungdom 
i utslussningsboende. Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 12-21 år med 
social problematik. 
 
Inget har framkommit som ger anledning till anmärkning mot verksamheten 
vid Ekoxen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna tillsynsrapporten 
_____ 
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Kopia till Dnr: 2009.110.047 
 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
§ 73 
Ansökan om utvecklingsmedel för metodutveckling av 
öppenvårdsarbete 
”Lösningsinriktad Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling i 
kombination med kvalificerat familjehem” 
 
 
Ansökan återtagen. Ny ansökan har inkommit med annan inriktning. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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Kopia till: Dnr: 2009.111.047 
 
CR 
Länsstyrelsen   

 
 
 
§ 74 
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för förlängning av 
projekt ”Barnsamordnare”. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka 
utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser. 
 
Målgrupp för projektet 
Projektet riktar sig främst till barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Men 
projektet riktar sig även till barn som lever i andra utsatta miljöer och där 
barnet kan visa svårigheter i till exempel sociala relationer, aggressivitet och 
utagerande beteende. Under den tid projektet pågått har en ny grupp barn 
aktualiserats, barn som genom dödsfall förlorat en nära anhörig som 
förälder eller syskon. 
 
Mål med den planerade verksamheten 
Genom särskild barnsamordnare på Råd och Stödgruppen vill det fortsatta 
projektet 
 
• synliggöra barn i utsatta livssituationer, främst barn till föräldrar med 

missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa, barn i sorg samt barn med 
aggressivt och utagerande beteende 

• genom samverkan finna former för kontinuerlig rekrytering av barn till 
gruppverksamheter, knyta gruppledare till verksamheten samt förankra 
verksamheten. Under tredje projektåret är målet att starta 
gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn i 
sorg. 

• sprida kunskap om gruppverksamhet för barn samt nyttan av denna 
genom såväl allmän information som genom att ha en handledande roll 
för personal i enskilda samtal med barn 

• som komplement till gruppverksamhet erbjuda barn med stora svårig-
heter att hantera ilska och aggressivitet enskilda samtal 

• utbyta erfarenheter med anda kommuner när det gäller gruppverksamhet 
för barn 

 
 
Projektets tidsplan 
Projektet förlängs 2009-10-16 till 2010-10-15. 
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Budget 
Lönekostnader för 0,75 tjänst 345 000 kr 
Utbildning Repulse 3 personer 20 000 kr 
Kostnad för utvärdering 25 000 kr 
Informationsmaterial 5 000 kr 
Summa 395 000 kr 
 
Egen finansiering 197 500 kr 
Sökt belopp 197 500 kr 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till förebyggande och 
 tidiga insatser för barn för perioden 2009-10-16 – 2010-10-15 med 
 197 500 kr. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 2009.112.047 
 
CR 
Länsstyrelsen 

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



  18 maj 2009 21 

 

 
Egenfinansiering: 
Personalens lön för tre heldagar utbildning blir 9 personal x 24 timmar = 
216 timmar x 250 kr (timlön) = 54 000 kr 
Personalens lön för handledning vid fem tillfällen à 2 timmar = 5 x 2 x 9 x 
250 kr = 22 500 kr 
Timvikariekostnad för tre heldagar 2 personal x 27 timmar = 54 timmar x 
200 kr = 10 800 
Handledning vid fem tillfällen 2 personal x 15 timmar = 30 timmar x 200 kr 
= 6 000 kr. 
Kostnader för resor och lokaler egenfinansiering. 
 
Slutsumma för egenfinansiering blir 93 300 kr 
 
Kostnader 
Kostnader för löner 76 500 kr 
Kostnader för vikarier 16 800 kr 
Kostnader för utbildningen 53 910 kr 
 
Summa 147 210 kr 
 
Sökta utvecklingsmedel 53 910 kr 
 
Egenfinansiering 93 300 kr 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till 
 metodutveckling i samtal med utsatta barn med 53 910 kr samt att 
 egenfinansiering sker med 93 300 kr. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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Kopia till  Dnr 2009.136.047 
 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
§ 76 
Ansökan om utvecklingsmedel till metodutveckling av föräldrastödsarbete 
 
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka 
utvecklingsmedel för förebyggande och tidiga insatser.   
 
Huvudman för projektet 
Socialförvaltningens Familj- och ungdomssektion i Karlskrona kommun. 
 
Behov i kommunen 
Råd och Stödgruppen, som tillhör Familj- och Ungdomssektionen, ansvarar 
för det behandlingsarbete som riktar sig till barn och ungdomar 0-18 år och 
deras föräldrar.  
 
I många av de familjer som socialarbetarna kommer i kontakt med visar 
föräldrarna stora svårigheter i sitt föräldraskap. Ofta finns annan problematik 
i familjen som ytterligare försvårar i föräldraskapet. Vi ser ett behov av att 
uppmärksamma några grupper som visar särskilda svårigheter och som 
socialtjänsten har svårigheter att nå. 
 
Mål för den planerade verksamheten 
Projektet, som är ett utvecklingsprojekt, har som mål att utveckla 
strukturerade former för föräldrastöd, enskilt och i gruppverksamhet för 
småbarnsföräldrar med särskilda svårigheter, för föräldrar med utländsk 
härkomst samt för föräldrar med tonåringar som riskerar eller har placerats 
på institution 
 
Projektets planering och genomförande 
Inom ramen för projektet vill vi utbilda socialarbetare i ytterligare två 
metoder för föräldrautvecklingsprogram:  
§ ett föräldrautvecklingsprogram riktat till småbarnsföräldrar.  
Mellow parenting är ett föräldrautvecklingsprogram som riktar sig till 
föräldrar med barn under 5 år. Det är relationsbaserat. Det kombinerar 
enskild hjälp till föräldrarna med videofilmade sekvenser och direkt hjälp till 
förälder och barn utifrån deras enskilda bekymmer. Programmet är avsett för 
gruppverksamhet. 
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§ ett föräldrautvecklingsprogram som ännu mera fokuserar på att ge 
föräldrar verktyg att förstå och hantera tonåringens beteende, bryta 
destruktiva mönster och stärka föräldrarollen. 
Föräldrautbildningsprogrammet COPE, The Community Parent Education 
Program, riktar sig till föräldrar som har svårhanterliga barn. 
 
Under projekttiden planeras 
§ att ett föräldrautvecklingsprogram riktat till småbarnsföräldrar 
 introduceras i Unga föräldrargruppen. 
§ att en ny gruppverksamhet för småbarnsföräldrar startar som baseras på 
 föräldrautvecklingsprogram riktat till småbarnsföräldrar 
§ att med utgångspunkt från föräldrautvecklingsprogram för småbarns-
 föräldrar utveckla former för föräldrasamtal med SIGRID-pappor, enskilt 
 och i grupp 
§ att med utgångspunkt från föräldrautbildningsprogrammet COPE 
 utveckla former för föräldrastöd för föräldrar med invandrarbakgrund, 
 främst i grupp men även enskilt.  
§ att, som en del av ett intensivt arbete kring tonåringar som riskerar eller 
 har placerats på institution, utveckla former för föräldrastöd, både enskilt 
 och i grupp. I det behandlingsarbete som riktar sig till föräldrarna 
 kommer delar av föräldrautvecklingsprogrammet COPE att användas.  
 
Samarbetsparter 
När det gäller att utveckla former för föräldrastöd, som en del av ett intensivt 
arbete kring tonåringar som riskerar eller har placerats på institution, 
kommer samverkan att ske internt med socialförvaltningen Fältgrupp och 
Utrednings- och familjehemsgrupp.  
Då målgruppen är småbarnsföräldrar kommer samverkan att ske med 
Mödra- och Barnhälsovården samt, då det gäller SIGRID-pappor, även med 
Alkohol- och Drogsektionen. 
Föräldrastödsarbetet som riktar sig till föräldrar med invandrarbakgrund 
planeras ske i samarbete med Fältgruppens områdesansvariga i 
Kungsmarken samt med Landstingets Familjecentral. 
  
Tidsplan 
Projektet inleds med en planerings- och utbildningsfas på tre månader,  
2009-10-01 till 2009-12-31 
Projektarbetet, med att utveckla former för föräldrastöd med utgångspunkt 
från föräldrautvecklingsprogrammen, inleds 2010-01-01 och drivs ett år i 
taget med förlängning. Socialtjänsten har svårigheter att nå de beskrivna 
målgrupperna. De erfarenheter vi har från gruppverksamheter visar att två år 
är en rimlig försökstid för att utveckla former för såväl rekrytering som 
genomförande. Efter projekttiden är målsättningen att verksamheterna ska 
ingå som en del av den ordinarie verksamheten.   
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Budget 
Lönekostnad för 2,0 tjänst jan-dec 2010 900 000 kr 
Utbildning Mellow parenting, 3 personer   30 000 kr 
Utbildning COPE, 5 personer   50 000 kr 
Utbildning 3 dagar    30 000 kr 
Utvärdering   40 000 kr 
Summa                     1 050 000 kr 
 
Egen finansiering:  
50% av projektverksamheten  525 000 kr 
Kostnad för löner under den inledande planerings- och utbildningsfasen 
  
Sökta utvecklingsmedel 525 000 kr  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till 
 projekt ”metodutveckling av föräldrastödsarbete” 
 för perioden 2009-10-01 – 2010-12-31 med 525 000 kr samt att  
 egenfinansiering sker med motsvarande belopp 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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§ 84 Öppna frågor  sid 4 
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§ 86 Rapport av nämndens åtgärder med anledning av konstaterade brister sid  8 
§ 87 Uppföljning – tillsyn av Restaurang El Mundo sid 12 
§ 88 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
 vid Restaurang Vattenborgen, Stortorget, Karlskrona sid 13 
§ 89 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
 vid Saltö Sjökrog, Saltö Fiskhamn, Karlskrona sid  15 
§ 90 Årsredovisning för donationsfonderna 2008 sid 17 
§ 91 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Stöd till  
 våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2010-01-01—2010-12-31 
 med 1 060 000 kronor. sid 18 
§ 92 Hälsning  sid  19 
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Tid och Plats  Måndagen den 15 juni kl 14.30-15.40, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (C) ordförande 
Ledamöter  Jan-Anders Lindfors (S), vice ordförande 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Ali Abu-Iseifan (S)  
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (M) 
  Ingrid Trossmark (S) 
 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C)  
  Dan Damsgård (FP) 
  Tony Rigestam (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Jan-Anders Lindfors 
 
Justerade paragrafer §§ 84-92  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Jan-Anders Lindfors    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 84 
Öppna frågor 
 
Ali Abu-Iseifan (S) ställde frågan angående regler för aktivitetsersättning. 
 
Margaretha Jansson svarade 
_____ 
 
Walla Carlsson (S) ställde frågan hur det går med stödboendet samt 
beroendeenheten. 
 
Bengt-Erik Eriksson samt Göran Bohman svarade 
_____ 
 
Mai-Kathe (M) ställde frågan om man kunde vara anonym när man ringer 
socialförvaltningen för att få råd. 
 
Göran Bohman svarade 
_____ 
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§ 85 
Budgetuppföljning Socialförvaltningen maj 2009. 
  
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per maj 
2009. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 141,8 Mkr enligt budget-
läge 31 maj 2009. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-05-31 uppgår till -10,3 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per maj kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -3,2 Mkr 
Antal externa placeringar ligger kvar på samma nivå som i april, men 
den genomsnittliga kostnaden per placering har ökat under månaden 
både gällande barn/ungdomar och vuxna. Avvikelsen är nu –2,1 mkr. 
Just nu har vi 13 placerade barn och ungdomar (20 pågående ärenden 
motsvarande period 2008) samt 12 externt placerade vuxna. Placeringar 
barn och unga står för 0,9 av avvikelsen, resterande 1,2 står placeringar 
vuxna missbrukare för. På vuxensidan är det främst 2 ärenden som har 
blivit betydligt dyrare. 
Familj- och ungdomssektionen exkl. externa placeringar har ett positivt 
resultat på 0,4 mkr för perioden. Det beror främst på intäkter från 
Migrationsverket för stödinsatser av förebyggande karaktär samt för 
placeringar på Roslunden. Familjehemskontot påverkar också resultatet 
positivt med 0,3 mkr. 
Reserven påverkar positivt med 1,1 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 2,0 mkr.  
 
• Ekonomiskt bistånd -7,1 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger 
på en hög nivå. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 
7,4 % jämfört med genomsnittlig kostnad 2008. I maj var den totala 
kostnaden för utbetalningar 5,0 mkr. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) 
har minskat något jämfört med föregående månad.  
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Många i denna grupp är flyktinghushåll som avslutat sin introduktion med 
introduktionsersättning. Antalet ungdomar fortsätter däremot på samma nivå som 
april, hittills i år är ökningen 27 % jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det så 
att det generellt är svårare att få ut klienter till annan försörjning dels pga. 
förändrade regler kring sjukförsäkring och dels pga. arbetsförmedlingens 
minskade resurser till målgruppen. Situationen just nu är oförändrad jämfört med 
föregående månad, vi ser ett inflöde men knappt något utflöde. Det är ca 3 veckors 
väntetid på nybesök. Det är stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver 
bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, 
förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den 
förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 1,8 mkr. Nettokostnad för 
semester belastar perioden med 0,5 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -18,0 Mkr. 
Kommentarer till avvikelse 
 
• Individ- och familjeomsorg -2,0 Mkr 
Eftersom inga avslut av ärenden gjorts under månaden och planeringen 
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten 
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart 
det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på 
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att 
överskridas med motsvarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av 
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har 
blivit dyrare. 
Kommunstyrelsen har dock en särskild reserv avsatt för individ- och 
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 som nämnden i delårsrapport per 30 
april ansökte om att få nyttja. 
 
• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste fem månaderna har i snitt legat på 5,2 
mkr per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger 
utbetalningarna på en mycket högre nivå jämfört med samma period 
föregående år, och vi tror inte denna trend kommer att förändras. 
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad 
under resten av året 2009. Historiskt sett har utbetalningarna legat på en 
något lägre nivå senare hälften av året. 
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Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 86 
Rapport av nämndens åtgärder med anledning av konstaterade brister. 
 
Christine Held redovisade upprättad rapport daterad 2009-05-13. 
 
Länsstyrelsen har gjort tillsyn enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen, SOL över 
Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som be-
vittnat våld. Tillsynen gjordes i december 2008. 
 
I sin tillsyn har länsstyrelsen granskat 8 olika ansvarsområden 
1. Uppsökande och förebyggande arbete 
2. Kvalitet 
3. Samverkan 
4. Säkerhet 
5. Handläggning och dokumentation 
6. Insatser 
7. Barnets behov 
8. Vårdnad, boende och umgänge 
 
Länsstyrelsen har inom de olika ansvarsområdena konstaterat flera olika 
brister. Länsstyrelsen anser att omfattningen av bristerna är sammantaget så 
stora att Länsstyrelsen finner skäl att rikta allvarlig kritik mot Karlskrona 
Kommun. 
 
Länsstyrelsen ser i sin tillsyn mycket positivt på det arbete som bedrivs på 
”Utsikt”. Genom ”Utsikt” kan nämnden tillgodose flera av de behov av 
insatser som våldsutsatta kvinnor har. 
 
Länsstyrelsens konstaterade brister och våra åtgärder redovisas här.  
 
1. Socialtjänsten informerar inte tillräckligt om vilket stöd som finns i 
 kommunen för våldsutsatta kvinnor. 
 Vår åtgärd: Broschyr är framtagen som ska tryckas och därefter 
 översättas. Beräknas vara klart i slutet av hösten 2009. 
 
2. Socialtjänsten har inte tillräckliga rutiner för extern samverkan och 
 intern samordning av arbetet med våldsutsattta kvinnor, våldsutsatta 
 hbtpersoner, barn som bevittnat våld samt våldsutövare. 
 Våra åtgärder: När det gäller den externa och interna samverkan har vi 
 påbörjat ett arbete för att förbättra rutinerna för detta.  
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3. Socialtjänsten gör inte alltid riskbedömningar av en våldsutsatt kvinnas 
 behov av skydd 
 Vår åtgärd: Den interna samverkansgruppen kommer under hösten att 
 arbeta fram tydliga rutiner för all handläggning och dokumentation som 
 gäller våldsutsatta kvinnor barn som bevittnat våld.  
 
4. Socialnämnden gör inte förhandsbedömningar då de fått information om 
 att en våldsutsatt kvinna kan vara i behov av insatser 
 Vår åtgärd: se punkt 3 
 
5. Socialnämnden utreder inte våldsutsatta kvinnors behov av skydd och 
 stöd 
 Vår åtgärd: se punkt 3 
 
6. Socialnämndens handläggning av ansökningar och beslut om 
 kontaktfamilj tillgodoser inte den enskildes rättsäkerhet. 
 Vår åtgärd: Genom införandet av BBIC kommer alla ansökningar och 
 beslut om kontaktfamilj att göras i barnets akt, vilket tillgodoser den 
 enskildes rättsäkerhet. 
 
7. Barnperspektivet beaktas inte vid ansökningar och utredningar om 
 kontaktfamilj. 
 Vår åtgärd: Genom BBIC kommer barnperspektivet att bli tydligare. 
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8. Socialtjänsten har inte tillräcklig handlingsberedskap för att möta de 
 behov av insatser i form av boende till skydd som särskilt utsatta 
 grupper kan ha. t.ex. våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem eller 
 psykisk funktionsnedsättning 
 Vår åtgärd: När det gäller kvinnor med missbruksproblem har vi idag 
 ett skyddat boende När det gäller andra utsatta grupper som t.ex. 
 kvinnor med psykisk funktionsnedsättning kommer vi inte i kontakt 
 med så ofta, men när det händer finns en vilja och flexibilitet för att 
 hitta lösningar vid dessa tillfällen. Ett bra samarbete som vi håller på att 
 få igång med olika aktörer gör detta möjligt att lösa. 
 
9. Förhandsbedömningar av barns behov av skydd och stöd görs inte alltid 
 skyndsamt 
 Vår åtgärd: Enligt våra rutiner ska detta ske skyndsamt. Vi har hela 
 tiden haft ambitionen att kunna arbeta enligt dessa rutiner och har från 
 och med januari fått bättre förutsättningar för att lyckas eftersom vi fått 
 ett tillskott på fem socialsekreterartjänster. Ett kvalitetsarbete har 
 påbörjats utifrån Länsstyrelsens tidigare granskningar av förhandsbe-
 dömningar och utredningar 
 
10. Socialnämnden har i ett ärende inte öppnat utredning då det fanns starka 
 skäl att anta att barnet skulle vara i behov av insatser från nämnden. 
 Vår åtgärd: Det kvalitetsarbetet som har påbörjats utifrån Länsstyrelsens 
 tidigare granskningar av förhandsbedömningar och utredningar och 
 införandet av BBIC kommer att leda till bättre bedömningar. 
 
11. Socialnämnden tar inte alltid ställning till om en polisanmälan ska göras 
 vid misstanke om övergrepp mot barn. 
 Vår åtgärd: Vi tar alltid ställning men vi kommer att förbättra 
 dokumentationen så att det i akten tydligt framgår att vi har tagit ställ-
 ning. 
 
12. I barnavårdsutredningar framgår det inte alltid vilka konsekvenser 
 våldet haft för barnet 
 Vår åtgärd: se punkt 3 
 
13. Våldet och dess konsekvenser för barnet uppmärksammas inte 
 tillräckligt i frågor som rör vårdnad, boende- och umgänge. 
 Vår åtgärd: Vi kommer att se över och utveckla de skriftliga rutinerna 
 för Familjerättens ärende när det har förekommit våld i familjen.  
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  godkänna de föreslagna åtgärderna  
 
att  överlämna rapporten till kommunstyrelsen och Länsstyrelsen  
_____ 
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§ 87 
Uppföljning – tillsyn av Restaurang El Mundo 
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade 2008-09-22, i samband med att man tilldelade 
El Mundo AB en varning enligt alkohollagen 7 kap 20 §, att en upp-
följning av restaurangens ekonomiska åtaganden utifrån alkohollagen 7 
kap 7§, 8 kap 5§ samt 8 kap 5a § skulle genomföras. Tillsynen ska 
kontrollera att El Mundo AB fortsättningsvis har skött den tillstånds-
pliktiga rörelsen och följer alkohollagens bestämmelser. 
 
Enligt genomförd uppföljning-inre och yttre tillsyn, föreligger det stöd för 
antagandet att överträdelserna som låg till grund för att tilldela El Mundo 
AB en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen var tillfälliga och att bo-
laget har visat vilja och förmåga att rätta till de brister som Skatteverket 
påpekade vid sin revision av El Mundo AB för taxeringsåren 2006 och 
2007.   
Förutsättningar finns att anta att bolaget även i fortsättningen sköter den 
tillståndspliktiga rörelsen och följer alkohollagens bestämmelser. Några 
ytterliggare åtgärder utöver ovan påpekanden bör därför inte vara föremål 
för El Mundo AB.   
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  socialnämnden godkänner genomförd uppföljning – tillsyn avseende 
 El Mundo AB. 
 
att  påpeka för El Mundo AB, att omgående rättelse sker avseende 
 kassaregisterklockan, samt 
  
att fortsättningsvis ska dagskassorna vid restaurangen bokföras senast 
 påföljande arbetsdag. 
______ 
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§ 88 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restaurang Vattenborgen, Stortorget, 371 31 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Kulenovic Restaurang AB genom Senad Kulonovic, har hos Socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) att 
permanent servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten samt till slutet 
sällskap vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är alla dagar 
året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget vid Stortorget i centrala Karlskrona och är inrymt i den 
f.d. Vattenborgen. Vattenborgen har genomgått en restaurering och anpassning för 
museé- och restaurangverksamhet det senaste året. Museum Leonardi da Vinci ska 
vara inrymt i lokalerna tillsammans med café- och restaurangverksamhet. 
Restaurangverksamheten bedrivs i en ny tillbyggnad, direkt ansluten till 
Vattenborgen.  
På platsen har för många år sedan funnits restaurangverksamhet med 
alkoholservering. Dessa lokaler är sedan ett tiotal år rivna. 
Serveringslokalen omfattar en matsal med plats för cirka 40 sittande gäster, samt  
en uteservering med plats för cirka 100 sittande gäster.  I matsalen samt på 
uteserveringen finns en bardisk. 
Museèdelen är beläget i den f.d. Vattenborgens ursprungliga vattenreservoar, samt 
i en ny tillbyggnad i anslutning till denna. Här finns plats för cirka 50 sittande 
konferensgäster. 
Köket är godkänt för en allsidig matlagning. 
Lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Besök har gjorts vid två tillfällen på serveringsstället och lokalerna uppfyller 
kraven på ändamålsenlighet. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Museet kommer att vara öppet dagtid, men även kvällstid för speciella evenemang 
och aktiviteter. 
För café- och restaurangdelen söks serveringstillstånd till allmänheten. Denna del 
kommer att ha öppet dag- och kvällstid. Under lunchtid kommer det att erbjudas 
lättare luncher och kaffe med tillbehör. Efter lunchtid och under kvällstid erbjuds 
en a la carté meny.  
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Menyn består av ett tillräckligt antal varierade förrätter, huvudrätter och desserter. 
Serveringen riktar sig till karlskronabor såväl som till turister och gästande besök. 
 
I museédelen söks serveringstillstånd till slutet sällskap. I denna del kommer det 
att erbjudas möjlighet för företag, organisationer eller andra sällskap att anordna 
dagkonferenser eller boka för aktiviteter, som t.ex. visningar av konstutställning. I 
samband med dessa aktiviteter kommer också förtäring ingå i utbudet.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Senad Kulonovic har sedan många år erfarenhet av restaurangrörelse. 
Han driver den i Karlskrona etablerade Restaurangen Mont Martré. Sökanden har 
erforderliga kunskaper i alkohollagen och har sedan tidigare genomgått utbildning 
i denna.  
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året runt 
mellan klockan 11.00-01.00 i den del som är benämnd restaurangdelen, samt 
 
Servering av starköl, vin och sprit till slutet sällskap alla dagar året runt mellan 
klockan 11.00-01.00 i den del som är benämnd museédelen. 
_____ 
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§ 89 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid Saltö Sjökrog, Saltö Fiskhamn, 371 37 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Malmbergs Fisk AB genom Håkan Malmberg, har hos Socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen 
(1994:1738) om att permanent servera starköl, vin och spritdrycker vid 
ovan rubricerat serveringsställe till allmänheten. Sökta serveringstider är 
året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget på Saltö i Karlskrona, närmare bestämt i Saltö 
Fiskhamn. 
Företaget är inrymt i lokaler som sedan 2007 har använts som affärslokal 
för fisk- och fiskdelikatessförsäljning. Viss servering av enklare fiskrätter 
på uteservering har pågått sedan 2007. Företaget har då endast haft 
servering av folköl. 
Serveringslokalen vid alkoholservering kommer att omfatta cirka 30 
sittplatser inomhus, samt en uteservering om max. 75 sittplatser belägen i 
direkt anslutning till serveringsstället. Därutöver en uteservering om max. 
30 sittplatser cirka fem meter från serveringsstället i direkt anslutning till 
Saltösund. På denna uteservering kommer en bar, inrymd i en stuga, att 
finnas från vilken servering sker. De båda uteserveringarna är väl av-
gränsade mot allmänheten genom ett en meter högt trästaket.  
Köket är godkänt för en allsidig matlagning. 
Lokalen är godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Besök är gjort vid två tillfällen på serveringsstället och lokalerna uppfyller 
kraven på ändamålsenlighet. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Företaget uppger att verksamheten inriktas framför allt på sommar-
servering, med lunch- såväl som alácarte servering. Serveringen hoppas 
locka ätande karlskronabor såväl som gästande turister. 
Matutbudet inriktas helt på fiskrätter av olika slag. En meny har inlämnats 
vilken visar på ett tiotal förrätter och sex huvudrätter.  
Öppetthållandet är normal serveringstid mellan 11.00 – 01.00. 
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Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Håkan Malmberg, har erfarenhet av serveringsrörelse utan 
serveringstillstånd. Vad beträffar kunskaper i alkohollagen har sökanden 
genomgått utbildning i denna och uppfyller därmed lagens krav för 
serveringstillstånd till allmänheten.  
Inga negativa synpunkter har framkommit om sökandens vandel. 
Sökanden uppfyller därmed kraven i alkohollagen.  
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skattemyndigheten har inget att erinra. 
Miljöförvaltningen har inget att erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året 
runt mellan kl 11.00-01.00.  
_____ 
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§ 90 
Årsredovisning för donationsfonderna 2008 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för 
donationsfonderna: 
 
• Major John Jeanssons donationsfond 
• Martin Thunells stiftelse 
• Familjen Westrings donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder 
_____ 
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§ 91 
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Stöd till 
våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2010-01-01 –  
2010-12-31 med 1.060.000 kronor. 
 
Regeringens övergripande mål för satsningen  
• Våldsutsatta	kvinnor	som	söker	stöd	och	hjälp	skall	få	det	oavsett	i	vilken	
	 kommun	de	bor.		
• Socialtjänstens	stöd	till	våldsutsatta	kvinnor	och	barn	som	bevittnar	våld	
skall		 förbättras	och	kvalitetsutvecklas.	Kommunernas	arbete	skall	bli	mer	
	 målinriktat,	strukturerat	och	samordnat.		
• Kvinnojours-	och	eller	brottsofferjoursverksamheten	på	lokal	nivå	skall	
stärkas		 och	vid	behov	skall	nya	ideella	frivilligorganisationer	som	arbetar	
med	att		 stödja	våldsutsatta	kvinnor	och	barn	som	bevittnar	våld	etableras.		
	
Övergripande mål i arbetet mot våld i nära relationer  
 
§ Alla kvinnor som utsatts för våld och deras barn ska garanteras snabbt och 
 säkert skydd. 
§ Utsatta kvinnor skall få ett bra och kompetent bemötande. 
§ Barnens situation skall alltid vara prioriterad. 
§ Utveckla metoder och samverkansrutiner för arbetet med kvinnor, barn och 
 män. 
§ Tillhandahålla utbildning inom området till berörda arbetsgrupper. 
§ Utveckling av insatser som rör män som utövar våld bör särskilt 
 uppmärksammas. 
§ Arbeta förebyggande för att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. 
	
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Stöd till 
 våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2010-01-01 – 2010-12-31 
 med 1.060.000 kronor 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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§ 92 
Hälsning 
 
Ordföranden önskar ledamöter och ersättare samt personal en skön sommar. 
 
Vice ordförande önskar ordförande en avslappnad och skön semester. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 augusti, 2009 
 
§ 101 Öppna frågor  sid 4 
§ 102 Budgetuppföljning juli 2009 sid 5 
§ 103 Begäran om utredning och yttrande (2972-2009) sid  8 
§ 104 Redovisning till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av alkohol-  
 och narkotikamottagningen (Dnr 701-1113-09). sid 9 
§ 105 Tillsyn av familjehemsvården i Karlskrona kommun sid 11 
§ 106 Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika  
 (FMN)  sid  13 
§ 107 Yttrande över departementsskrivelse – Insatser för en alkohol och 
 narkotikafri graviditet (Ds 2009:19) sid 14 
§ 108 Yttrande över departementsskrivelse – Behovsbedömning av annat än 
 ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) sid 16 
§ 109 Socialnämndens plan för den interna kontrollen 2009 sid  17 
§ 110 Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för ung- 
 domar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld sid  18 
§ 111 Ansökan om medel till att förebyggande åtgärder för ungdomar som 
 riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. sid 21 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 augusti kl 15.00-16.55, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:  Ingrid Hermansson (C) ordförande 
Ledamöter  Birgitta Ståhl (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande  ersättare Sven Wallfors (M) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) 
  Tony Rigestam (S) 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C)  
  Dan Damsgård (FP) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef  gick 16.00 §§ 101-104 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
  Åsa Jansson, socialsekreterare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Anders Nordberg, Alkoholhandläggare gick 15.45 §§ 101-103 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Birgitta Ståhl 
 
Justerade paragrafer §§ 101-111  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Birgitta Ståhl    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 101 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) samt socialchefen Göran Bohman 
informerade om planerna angående boende för hemlösa.  
 
Birgitta Ståhl (M) föreslog att ordförande skriftligen skulle ge socialchefen i 
uppdrag att bevaka socialnämndens intressen när det gäller försäljningen av 
hotell Sunnavik. 
_____ 
 
Kenneth Nyström (S) ställde frågan vad det är vi betalar för vid LVM samt 
LVU placeringar. 
 
Förvaltningen återkommer med svar i delårsbokslutet. 
_____ 
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§ 102 
Budgetuppföljning Socialförvaltningen juli 2009. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per juli 
2009. 
  
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt bud-
getläge 31 juli 2009. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-07-31 uppgår till -13,0 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -2,1 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger kvar på samma 
nivå som i våras (13). 5 ärenden där vi får full ekonomisk kompensation 
från Migrationsverket har dock tillkommit. Den genomsnittliga kost-
naden per placering har ökat under våren och sommaren. Avvikelsen är 
nu –1,0 mkr trots ett tillskott från kommunstyrelsens reserv för individ- 
och familjeomsorg som påverkar positivt med 0,6 mkr (1 mkr helår 
2009). 
Familj- och ungdomssektionen exkl. externa placeringar har ett positivt 
resultat på 0,4 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader 
familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödin-
satser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehems-
placeringarna har upphört. 
Vuxna: Antal externa placeringar har ökat något, 17st är aktuella för 
närvarande. Avvikelsen är nu -0,7 mkr trots ett tillskott från kommun-
styrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar positivt 
med 0,6 mkr  ( 1 mkr helår 2009). 
Karlskrona behandlingshem har full beläggning, för närvarande 18 st 
inskrivna. Avvikelsen är här -0,3 mkr. 
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 1,6 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 0,8 mkr. 
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• Ekonomiskt bistånd -10,9 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger 
på en hög nivå. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 
6,8% jämfört med genomsnittlig kostnad 2008.I juli var den totala 
kostnaden för utbetalningar 5,6 mkr. Antalet vuxna hushåll (över 25 år) 
har ökat under sommaren. Många i denna grupp är flyktinghushåll som 
avslutat sin introduktion med introduktionsersättning. Antalet ungdomar 
fortsätter också att öka, hittills i år är ökningen 28 % jämfört med snittet 
2008. Fortfarande är det så att det generellt är svårare att få ut klienter till 
annan försörjning dels pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och 
dels pga. arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen. 
Situationen just nu är något försämrad jämfört med i våras. 
Utbetalningarna per månad har ökat igen och risken är överhängande att 
denna trend fortsätter i höst. Vi ser ett inflöde men knappt något utflöde 
av ärenden. Det är drygt 3 veckors väntetid på nybesök. Det är stora 
hushåll med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och barn-
bidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen av 
introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den för-
ändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 2,5 mkr. Nettokostnad 
för semester belastar perioden med 0,2mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -1,0 Mkr 
Eftersom inga avslut av ärenden gjorts under sommaren och planeringen 
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten över-
skridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifråga-
sättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-
plan samt söka alternativa lösningar. Vid varje eventuell volymökning av 
en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av 
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har 
blivit dyrare. 
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och 
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 § 197) 
prognostiseras en total avvikelse om -1 mkr för individ- och familje-
omsorg. 
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• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste sju månaderna har i snitt legat på 5,3 mkr 
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna 
på en mycket högre nivå jämfört med samma period föregående år, och 
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en 
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009. 
Historiskt sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare 
hälften av året. Men som nämndes ovan har utbetalningarna per månad 
ökat igen och risken är stor att denna trend fortsätter i höst. Vi väljer 
ändå att avvakta utfall avseende augusti och lämnar härmed en oföränd-
rad prognos jämfört med maj. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 103 
Begäran om utredning och yttrande (2972-2009) 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat yttrande daterat den 3 augusti 2009. 
 
Socialnämnden i Karlskrona kommun har av Justitieombudsmannen 
anmodats yttra sig i ärende om ”provköp av folköl” 
 
Bakgrund 
Riksdagens ombudsmän, JO, inspekterade den 21 -23 april 2009 social-
nämnden i Karlskrona kommun. Granskningen avsåg handläggningen av 
ärenden enligt alkohollagstiftningen. 
 
JO:s inspektionsverksamhet är av rättslig art och inriktad på att de regler som 
gäller för handläggningen av ärenden m.m. efterlevs. Det övergripande syftet 
är att påtala eventuella brister och ge rättslig vägledning, för att på så sätt 
underlätta för de inspekterade myndigheterna att efterleva de regler som 
gäller. 
 
I granskningen av socialnämndens verksamhet uppmärksammade JO att man 
bedrev tillsyn med tillämpning av s.k. ”provköp av folköl”. JO beslutade att 
utreda detta inom ramen för ett särskilt upplagt initiativärende (dnr. 2972-
2009) 
I yttrandet ska socialnämnden redogöra för när provköpen dokumenterats 
samt vilket syfte provköpen haft och vilka rättsliga överväganden som gjorts 
inför dessa. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att socialnämnden antar upprättat yttrande som sitt eget, om JO:s begäran 
 om yttrande, i ärendet ”provköp av folköl”. 
_____ 
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§ 104 
Redovisning till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av alkohol- och 
narkotikamottagningen (Dnr 701-1113-09). 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterad den 3 augusti 2009. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen har i tillsynsbeslut 2009 04 17 riktat kritik mot alkohol- och 
narkotikamottagningen. Kritiken berör dokumentation och kvalitetssäkring 
vid mottagningen 
 
Länsstyrelsen skriver i beslutet att 
• alkohol- och narkotikamottagningens dokumentation av genomförande 
 av beslut om stödinsatser är otillräcklig 
• systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av kvalitet saknas 
 
Länsstyrelsen skriver vidare att socialnämnden senast 2009 09 15 skall 
redovisa de åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de påtalade 
bristerna. 
 
Dokumentation 
Alkohol- och narkotikamottagningen har numera fastlagda rutiner för 
dokumentation under genomförandet av en insats. Vid varje insats finns en 
genomförandeplan. Rutinerna för genomförandeplanen framgår av bilaga. 
 
Genomförandet av insatsen dokumenteras fortlöpande i den enskildes 
journal. Den enskilde hålls underrättad om de anteckningar som görs i 
journalen och om sin rätt att läsa innehållet. 
 
Kvalitetssäkring 
Alkohol- och drogsektionens ledningsgrupp har inlett arbetet med att 
kontinuerligt och långsiktigt säkra kvaliteten vid ADS hela verksamhet enligt 
”Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS” 
(SOSFS 2006:11). Arbetet innebär att vi genom att inrätta ett ledningssystem 
för det systematiska kvalitetsarbetet kommer att säkra kvalitén för alkohol 
och narkotikamottagningen.  
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Alkohol- och narkotikamottagningen har infört rutiner för varje insats som den 
enskilde kan erhålla vid mottagningen. Rutinerna innehåller en beskrivning av 
varje insats och vad den enskilde kan förvänta sig av insatsen. 
 
Uppföljning av rutinerna skall göras minst en gång per år av föreståndaren. 
 
Alkohol- och narkotikamottagningens huvudsakliga insatser är urintester och 
akupunktur. Urintester tas för att spåra förekomst av narkotika. Akupunktur 
ges som komplement till annan behandling. 
  
Insatserna ges av personal med erforderlig kompetens. 
 
Alkohol- och narkotikamottagningen skall införa som rutin att med jämna 
mellanrum göra enkätundersökningar som lämnas till personer som avslutar 
insats vid mottagningen. Enkäten behandlar bemötande, tillgänglighet och 
huruvida den enskilde har fått den hjälp han hade förväntat sig. Enkäterna 
skall ge mottagningen information om hur enskilda människor uppfattar den 
hjälp som de har fått av mottagningen och används vid utveckling av 
verksamheten vid mottagningen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  anta förslag till redovisning till länsstyrelsen 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag om upp- 
 följningsbara mål för alkohol- och narkotikamottagningen. 
 
Yrkande 
Ann-Christine Karlsson (FP) yrkar ändring i sista attsattsen enligt följande: 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag om upp- 
  följningsbara mål för alkohol- och narkotikamottagningen senast den 30 
  november 2009 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin Karlsson 
ändringsyrkande 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att  anta förslag till redovisning till länsstyrelsen 
 
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utarbeta och lämna förslag om upp- 
 följningsbara mål för alkohol- och narkotikamottagningen senast den 30 
 november 2009. 
_____ 
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§ 105 
Tillsyn av familjehemsvården i Karlskrona kommun 
 
Christine Held redovisade upprättat skrivelse daterad 11 juni 2009. 
 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Karlskrona kommun 
för följande brister: 
 
1. nämndens handläggning innebär att familjehemsplacerade barn bor i 
 familjehem utan biståndsbeslut 
2. nämnden handläggning innebär att rättsäkerheten för enskilda åsidosatts 
 eftersom det inte framgår vad ett samtycke till placering omfattar samt då 
 möjligheten att överklaga begränsas 
3. det framgår inte alltid i nämndens beslutsformuleringar eller motivering 
 av beslut om nämnden avslutar utredningar jml 11 kap 1§ SoL med eller 
 utan insats 
4. i åtta av 13 granskade ärenden dröjer det flera månader upp till ett år innan 
 förhållandena i det hem som barnen placerats i är utredda 
5. nämnden har inte klarlagt om en 16-årings uttalande om eget boende var 
 att anse som en ansökan om bistånd. Nämnden avslutade utredningen 
 genom att bevilja fortsatt familjhemsplacering utan den unges samtycke 
 och den unges rättsäkerhet har därmed åsidosatts 
6. vårdplaner är inte tillräckligt tydliga och behöver utvecklas och ett barn 
 har placerats utan vårdplan 
7. barnens uppfattning om den planerade vården framgår inte alltid av 
 dokumentationen 
 
Länsstyrelsen gjorde tillsyn av familjehemsvården hösten 2008. Man riktar 
allvarlig kritik enligt ovan men man tar också upp lika många punkter som 
man ser positivt på. 
 
Samtliga kommuner i Blekinge har fått kritik/allvarlig kritik av Länsstyrelsen 
när det gäller tillsynen av familjehemsvård. 
 
Våren 2009 gjorde Karlskrona Socialförvaltning en egen kvalitetsgranskning 
av familjehemsplacerade barn där man tittade på sammanbrott i familjehems-
placeringar till och med 2007. I samband med redovisningen av denna 
kvalitetsgranskning till nämnden togs ett åtgärdsprogram fram som nämnden 
antog. 
 
Åtgärdsprogrammet bifogas och detta åtgärdsprogram åtgärdar också de 
brister som Länsstyrelsen har påtalat. 
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Familjehemsekreterarna kommer under hösten 2009 att gå en utbildning i 
”Kälvestens intervju och tolkningsmetod”. 
 
Länsstyrelsen begär också att få ta del av socialnämndens rutiner för hand-
läggning av familjehemsärenden. Vi har för avsikt att göra nya rutiner för 
bl.a. handläggning av familjehemsarbetet och kommer att skicka dessa till 
Länsstyrelsen senare under hösten 2009. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna skrivelsen till länsstyrelsen. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2009.108.769 
CR      
KS:  2008.894.769 
 

 
 
 
 
§ 106 
Angående medborgarförslag från Föräldraföreningen mot narkotika 
(FMN) 
 
Tore Svensson redovisade upprättat ärende daterat 3 augusti 2009 
 
Föräldraföreningen mot narkotika har inlämnat medborgarförslag till 
kommunfullmäktige om ”Medmänskligheten”. FMN efterlyser ett ”samlat 
hus/ställe som medborgarna kan gå till och få hjälp om dem har problem 
med missbrukande barn, eller är en misshandlad hustru, där barn har 
missbrukande föräldrar m.fl.” 
 
I motiveringen till förslaget skriver FMN att en person som har problem 
bör kunna vända sig till en person, ”som sedan ska dra i alla trådar som 
behövs”. FMN menar att hjälpen skall finnas på ett och samma ställe.  
 
Medborgarförslaget från FMN har översänts till socialnämnden för 
beredning. Socialnämnden lämnade vid sammanträde 2009 03 23 yttrande 
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde  
2009 05 12 att återremitera ärendet för ytterligare beredning. Vid behand-
lingen yrkades att ärendet skulle återremitteras och att kopplingen till 
psykiatri och polis ska framgå av det svar som lämnas. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att 
 medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat. 
_____ 
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§ 107 
Yttrande över departementsskrivelse – Insatser för en alkohol- och 
narkotikafri graviditet (Ds 2009:19). 
 
Bakgrund 
Socialdepartementet har för yttrande översänt till Karlskrona kommun 
departementsskrivelse med förslag om insatser för en alkohol- och 
narkotikafri graviditet. Departmentsskrivelsen har överlämnats till 
socialnämnden för besvarande. 
 
I departementsskrivelsen föreslås att skyddet för ofödda barn förstärks 
genom att en ändring i lagen om vård av missbrukare (LVM). Ett fjärde 
rekvisit införs i LVM § 4, enligt vilken tvångsvård ska beslutas om en 
gravid kvinna utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med 
skada orsakad av missbruket under förutsättning att övriga villkor i lagen 
är uppfyllda. 
 
Enligt departementsskrivelsen bör möjligheterna till stödet till gravida 
kvinnor med missbruksproblem och till kvinnor som befinner sig i risk-
zonen förbättras. Hälso- och sjukvård och socialtjänst bör inom ramen för 
sina respektive ansvarsområden vidta åtgärder för att kunna möte de be-
hov av vård och stöd som finns.  
 
Skrivelsen från socialdepartementet föreslår vidare att tre millioner kronor 
skall avsättas för att stödja kunskapsuppbyggnad och utveckling av 
metoder för diagnostisering beträffande barn som skadats av moderns 
missbruk under graviditeten. 
 
Socialnämndens synpunkter 
 
Socialnämnden är positiv till de förslag som lämnas i departements-
skrivelsen. Socialnämnden instämmer i att ett förstärkt skydd för ofödda 
barn till kvinnor med missbruksproblem är mycket angeläget. 
Socialnämnden instämmer därför i skrivelsens förslag till ändringar i 
LVM. 
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Socialstyrelsen har i sin rapport ”Gravida kvinnor med missbruk och barn 
som lever i familjer med missbruksproblem ” påtalat att vården för 
kvinnor med missbruksproblem är otillräcklig. Det är därför mycket ange-
läget att vården av kvinnor med missbruksproblem utvecklas och förbätt-
ras. Ett differentierat vårdutbud bör finnas för kvinnor med olika grad av 
missbruk. 
 
Socialnämnden instämmer också i att det finns behov att utveckla in-
satserna för gravida kvinnor med missbruksproblem. Karlskrona kommun 
har goda erfarenheter av den samverkan som byggts upp mellan 
kommunen och landstinget i Blekinge och som gett upphov till öppen-
vårdsverksamheten Sigrid. I verksamheten Sigrid samverkar ett multi-
disciplinärt team med representanter för landstinget och kommunen och 
med flera yrkeskompetenser i ett brett arbete med gravida kvinnor med ett 
problematiskt förhållande till alkohol och andra droger. Sigrid följer upp 
barnen upp till två år. 
 
Kommunernas ekonomi är för närvarande mycket ansträngd. 
Socialnämnden uppmärksammar att skrivelsens förslag, enligt departe-
mentets uppfattning, endast ger marginella kostnadsökningar för staten. 
Socialnämnden menar att bör det därför finnas utrymme för staten att 
bidra till utbyggnaden av vårdalternativ för kvinnliga missbrukare. 
  
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta förslag till yttrande till socialdepartementet, samt 
 
att paragrafen omedelbart justeras 
_____ 
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§ 108 
Yttrande över departementsskrivelse – Behovsbedöming av annat än 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) 
 
Bakgrund 
Socialdepartementet har för yttrande översänt till Karlskrona kommun 
departementsskrivelse med förslag om tillägg i socialtjänstlagen. 
Departmentsskrivelsen har överlämnats till socialnämnden för be-
svarande. Samråd har ägt rum med äldreförvaltningen och handikapp-
förvaltningen. 
 
I departementets skrivelse föreslås ett tillägg till 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen så att det tydligt framgår att ekonomiska behovsprövningar inte får 
göras om kommunens rätt att ta ut avgift för beviljat bistånd regleras i 
socialtjänstlagen 8 kapitel. 
 
Regeringsrätten har i en dom 2008 09 23, mål nr 6371-07, kommit fram 
till att det inte finns något hinder för en kommun att göra ekonomiskt 
behovsprövning av annat bistånd än ekonomiskt bistånd. Regeringsrättens 
dom har, enligt departementet, gjort det uppenbart att det finns behov av 
förtydligande av socialtjänstlagens biståndsparagraf. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att avstå att lämna remissyttrande. 
_____ 
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§ 109 
Socialnämndens plan för den interna kontrollen 2009. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom sina respektive verksamheter. 
 
Nämnder och styrelser ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.  
 
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska bedrivas. 
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor: 
- Vad ska kontrolleras? 
- När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras? 
- Hur ska kontrollen genomföras?   
- Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske? 
 
Nedanstående kontrollmoment föreslås för socialnämndens verksamheter 2009. 
Rapporteringen till socialnämnden av resultatet ska ske under december månad 
2009. 
 

Process 
Rutin/system 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering 
till 

Kvalitetsundersökning Enkät om  Socialchef 2009 Enkät Socialnämnden 
Riskhantering 
Arbetsmiljö 

Dokumentens 
Aktualitet 

Socialchef 2009 Komplett 
Inventering 

Socialnämnden 

Redovisning av enskilda Redovisning 
Socialnämnden 

Socialchef Löpande Ärenden  
Lottas 

Socialnämnden 

Utbetalningar av löner 
och ersättningar 
 

Löner och ersätt- 
ningar till upp- 
dragstagare 

Sektionschefer 2009 Stickprov/kvartal Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta internkontrollen för 2009.  
_____ 
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§ 110 
Ansökan om medel för projekt till förebyggande åtgärder för ungdomar som 
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld  
 
Samordningsprojekt 
 
Bakgrund 
Under perioden augusti 2008- augusti 2009 har det pågått ett projekt i 
Socialnämndens regi utifrån samordning kring hedersfrågor. 
Under projektets gång har det framkommit flera områden där arbetet med att 
förebygga hedersrelaterat våld kan utvecklas ytterligare. 
När det gäller arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld handlar det till stor 
del att arbeta med integrationsfrågor på en strukturell nivå.  
Projektet har utbildat ett 60-tal deltagare i frågor kring migration/integration samt 
frågor som  
Utbildning har även getts till ett 20 tal personer kring BRIS projekt ”Vuxen-
samtal”. Metoden och materialet kring Vuxensamtal har spridits för att användas i 
sammanhang där grupper av invandrare och svenskar möts för att underlätta 
diskussionsämnen. 
I projektet har en grupp tjejer/unga kvinnor med invandrarbakgrund haft möjlighet 
att träffas under strukturella former med inslag av samhällsinformation och sociala 
aktiviteter. 
En grupp med högstadieflickor har också bildats under våren med tyngd på 
aktiviteter och diskussioner kring att vara tonåring.  
Under projekttiden har även samarbete i integrationsfrågor ökat med fler aktörer. 
Exempel på detta är arbetet med Familjens Hälsotorg, Bo Bra - projektet och BVC 
där samarbetet har utmynnat i en grupp som arbetar med kvinnofrågor, Inter-
nationella Kvinnoklubben. 
 
Behov i kommunen 
Utifrån projektet som pågår har man kommit fram till att ytterligare insatser för att 
underlätta integration i Karlskrona kommun är önskvärda. 
Projekttiden har kunnat påvisa en positiv utveckling i nya metoder och en 
fördjupning i nuvarande arbete som en del i en kvalitetshöjning när det gäller 
mottagande av nyanlända samt i arbetet med invandrarfamiljer för att förebygga 
hedersrelaterat våld. 
 
Målgrupp 
Projektets målgrupp är personer som kan riskera att utsättas för kränkningar och 
begränsningar på grund av sitt kön eller sexualitet utifrån kultur eller seder som 
kan härröras till hedersproblematiken. 
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Mål för verksamheten 
Projektet har som syfte för målgruppen  
Ø Att vidareutveckla metoder och samverkan när det gäller frågor kring 
 integration och hedersrelaterat våld. 
Ø Att starta och följa upp samtalsgruppsverksamheter på SFI-utbildningen utifrån 
 BRIS ”Vuxensamtal”. 
Ø Att bedriva verksamheter och föreläsningar med internationella kvinnoklubben. 
Ø Att utöka tjejgruppsverksamheten. 
Ø Att se över möjligheterna att erbjuda kontakt till unga flickor/kvinnor som 
 kommer till Sverige på anknytning. 
 
Planering och genomförande 
Genom att förlänga och utöka nuvarande projekt kring frågor som rör integration 
kan man arbeta för att på sikt minska hedersproblematiken. Genom att starta upp 
och fördjupa metoder i arbete som rör dessa frågor kan man ytterligare förbättra 
strukturen kring möjligheter till bättre och konkreta insatser när det gäller såväl 
nykomna som redan boende nya svenskar. 
 
Förväntat resultat av projektet 
Under projekttiden har det framkommit att det är positivt att ha en person som är 
samordnare i frågor som rör hedersproblematiken.  
Genom att fortsätta att utveckla projektet som har genomförts under ett år kan man 
erbjuda flera personer kunskap om samhällsfrågor, rättigheter och jämställdhet.  
Genom att erbjuda flickor/unga kvinnor som kommer till Sverige på anknytning 
samtalskontakt kan man öka deras möjligheter till en bättre integration. Även 
möjligheter till utveckling av samarbete mellan olika myndigheter och frivillig-
organisationer ökar om redan påbörjade kontakter kan förbättras ytterligare. 
Detta kan möjliggöra att fler flickor/kvinnor kan stärkas i sin roll och därigenom 
kan hedersrelaterat våld minska på sikt. 
 
Tidsplan 
Projektet startas den 2009-09-01 och drivs ett år. 
 
Utvärdering 
För utvärdering av projektet kommer en extern utvärderare att användas. 
 
Budget 
Lön 0.5 tjänst 250 000 kr 
Utvärdering   25 000 kr 
Handledning   25 000 kr 
Gruppverksamheter   30 000 kr 
Föreläsningar   40 000 kr 
Litteratur   10 000 kr 
Summa 380 000 kr  
Egen finansiering 
50 % av verksamhet 
(tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader) 190 000 kr 
Sökta utvecklingsmedel (exlusive OH- och lokalkostnad) 190 000 kr 
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Socialnämndens beslut 
 
att    ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge län till före-
 byggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
 våld för perioden 2009-09-01 – 2010-09-01. 
_____ 
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Kopia till 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
§ 111 
Ansökan om medel till att förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar 
att utsättas för hedersrelaterat våld 
 
Utbildning 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommuns socialförvaltning har under ett antal år beviljats medel för 
arbete med frågor som rör hedersproblematiken. I det arbetet har en samverkans-
grupp kring denna fråga bildats där man bland annat har framtagit en handlings-
plan. 
Ett samordningsprojekt kring hedersfrågor bedrivs sedan ett år där man har 
utbildat ett 60 tal personer kring migrations- integrationsprocessen samt 
hedersproblematiken.  
Parallellt pågår ett projekt på Socialförvaltningen kring Våld i nära relationer 
sedan 2004. Sedan våren 2009 kommer projektet i hedersrelaterat våld att 
samarbeta med projektet i Våld i nära relationer vilket innebär att handläggningen 
av utlandsfödda flickor/ kvinnor kan underlättas utifrån en samlad kunskap. 
I takt med att arbetet har utvecklats i de båda projekten har antalet flickor/kvinnor 
både upptäckts tidigt och vågat söka hjälp. Behoven av stöd och skydd har blivit 
större och denna utveckling kommer troligen att fortsätta. 
Våld i nära relationer avser till stor del mäns fysiska och eller psykiska våld mot 
kvinnor som de lever med eller har haft en relation med. Projektet våld i nära 
relationer arbetar med samtliga familjekonstellationer där våld förekommer såsom 
samkönade par, äldre och handikappade. Våld mellan syskon räknas även in här.  
I arbetet med det hedersrelaterat våld hänvisas det ofta till patriarkala familje-
strukturer där de manliga personerna i familjen har makt över kvinnorna.  
Arbetet med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer har många berörings-
punkter men även skillnader. Det är av största vikt att kunskapen om dessa 
fenomen sprids i hela socialförvaltningen.  
För att få en förståelse och öka den professionella kompetensen hos socialtjänsten 
är det viktigt att ha alla delarna om hur våldets struktur se ut. Utifrån kunskap 
kring våldets uppkomst och konsekvenser för samtliga inblandade i en relation kan 
man få en ökad förståelse för det hedersrelaterade våldet och den komplexitet detta 
innebär. 
Personer med utländsk bakgrund kan vara utsatt för både våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld. 
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Behov i kommunen 
I samarbetet mellan projekten kring Hedersproblematiken och Våld i nära 
relationer har man kommit fram till att ett antal personer inom vår förvaltning har 
en bra kunskap i bemötandet av personer med ovan nämnda problematik. När ett 
ärende kommer till vår kännedom finns det rutiner för hur den våldutsatte 
personen får hjälp och man har metoder för att hjälpa barn som upplevt våld.  
Projekten kring Hedersrelaterat våld och Våld i nära relationer ser dock ett behov 
av att kunskapsnivån höjs hos samtliga handläggare som kan komma i kontakt 
med problematiken.  
 
Då frågorna till stor del hör samman, planerar man att anordna en utbildningsserie 
för hela socialförvaltningen i Karlskrona kommun. Platser kommer även att kunna 
erbjudas till Blekinges övriga socialförvaltningar samt till Äldre och 
handikappförvaltningen i Karlskrona. 
 
Målgrupp 
Utbildning/fortbildning för samtliga personal inom Socialförvaltningen i 
Karlskrona kommun. Platser kommer även att erbjudas till de övriga 
socialförvaltningarna i Blekinge samt Äldre och Handikappförvaltningen i 
Karlskrona kommun. 
 
Målsättning och förväntat resultat 
Genom att ge samtliga personal inom socialtjänsten i Karlskrona utbildning i våld 
i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld är målsättningen att samarbetet 
kring dessa frågor blir bättre och kan på sikt innebära att flera klienter kan få 
relevant hjälp. 
Utvecklingen och integreringen när det gäller våld i nära relationer inberäknat 
hedersrelaterat våld kan leda till att samverkan kring frågorna kan belysas 
ytterligare över sektionsgränserna på socialförvaltningen i Karlskrona. Personer 
som är utsatta för våld i nära relationer finns i samtliga delar av förvaltningen. 
Rutiner till hur vi ska kunna upptäcka och stödja personer finns i förvaltningen och 
utvecklas kontinuerligt. När det gäller personer som riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld pågår det arbete med att integrera detta i verksamheten. 
Genom en samlad utbildningssatsning ökar möjligheterna att fler personer kan få 
det stöd som de har rätt till och de befintliga nätverken kan på så sätt bli mer 
tydliga för samtliga handläggare inom förvaltningen. Möjligheterna till en ökad 
samverkan kring personer som är utsatta för våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld, kan innebära en kvalitetshöjning när det gäller att upptäcka 
samt stödja personer som är utsatta för något slags våld i sin närhet. 
 
Tidsplan 
Projektet kring utbildnings/fortbildningsdagarna kring våld i nära relationer/ 
hedersrelaterat våld kommer att bedrivas under tiden 2009 och 2010. 
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Budget 
Föreläsningar ( fyra heldagar ) 125 000 kr 
Arbetstid 8 st socialsekreterare ( 8 st * 60h *230 kr/h) 110 000 kr 
(arbetstid beräknat på planeringstid  inkl. utbildningsdagarna) 
Lokalhyra   25 000 kr 
 
Summa: 260 000 kr  
 
Egen finansiering 
 
50 % av verksamhet 
(Tillkommer lokalkostnad och OH-kostnader) 130 000 kr 
 
Totalt ansökta medel (exkl Oh-och lokalkostnader)              130 000 kr       
     
 
Socialnämndens beslut 
 
att    ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge län till 
 förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för 
 hedersrelaterat våld för perioden 2009-09-01 – 2010-09-01 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 september 2009 
 
§ 117 Öppna frågor  sid 4 
§ 118 Delårsbokslut augusti 2009-09-28 sid 5 
§ 119 Medborgarundersökning 2008 sid  8 
§ 120 Rutiner kring rapportering av ej verkställda biståndsbeslut sid 9 
§ 121 Överenskommelse om anordnande av boende för ensamkommande  
 asylsökande barn sid 11 
§ 122 Förslag till sammanträdesplan för 2010 sid  12 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
    
 



  21 september 2009 2 
 

 

Tid och Plats  Måndagen den 21 september kl 14.30-16.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Dan Damsgård (FP) 
  Kaj Jansson (S) 
  Tony Rigestam (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare   
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Eva Abramsson 
 
Justerade paragrafer §§ 117-122  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Abramsson    
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 117 
Öppna frågor 
 
Eva Abramsson (M) och Birgitta Ståhl (M) ställde öppen fråga angående eventuell 
illegal användning av läkemedel. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Christine Held redovisade ersättningsnivån till familjehemmen. 
_____ 
 
Birgitta Ståhl (M) ställer frågan till fältgruppen om utbredning av tradolan. 
_____ 
 
Birgitta Ståhl (M) ställer frågan om länsrättens bedömning hur vi arbetar 
med boende för hemlösa. 
 
Ingrid Hermansson svarade 
_____ 
 
Ingrid Hermanssoon (C) ställde frågan om  nuläget angående hotell 
Rosenbom. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2009.105.042 
CR 

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

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

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

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  godkänna förslag till yttrande till länsstyrelsen beträffande rutiner för 
 rapportering av ej verkställda biståndsbeslut. 
__________ 
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Kopia till     Dnr: 2009.224.751 
CR 

 
 
 
 
§ 121 
Överenskommelse om anordnande av boende för ensamkommande 
asylsökande barn 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade vid sammanträde att föreslå 
att socialnämnden ska ingå tillfällig överenskommelse med Migrations-
verket om att anordna boende för asylsökande barn och barn som fått 
uppehållstillstånd. Allmänna utskottet gav socialnämndens ordförande 
och vice ordförande i uppdrag att lämna förslag till socialnämnden om 
hur den tillfälliga överenskommelsen ska utformas. 
 
Socialförvaltningen har efter sammanträffande med Migrationsverket 
föreslagit en tillfällig överenskommelse under tiden 2009 09 08 – 2010 
03 31. Den föreslagna överenskommelsen gäller tolv platser för ensam-
kommande barn, varav minst en plats skall vara för asylsökande. Vidare 
ska Migrationsverket enligt förslaget till överenskommelse anvisa barn 
som fyllt 17 år. 
 
Socialnämndens ordförande och vice ordförande har föreslagit att social-
nämnden godkänner förslag till tillfällig överenskommelse med Migra-
tionsverket. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna tillfällig överenskommelse under tiden 2009-09-08 – 
 2010-03-31  
 
att  Karlskrona kommun enligt överenskommelsen åtar sig att hålla 12 
 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 
 en plats ska vara för asylsökande barn 
 
att  Migrationsverket enligt överenskommelsen ska anvisa barn som 
 fyllt 17 år. 
_____ 
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§ 122 
Förslag till sammanträdesplan för 2010 
 
Förslaget på sammanträdesdagar för allmänna utskottet och socialnämnden 
har översänts till ledamöter och ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2010. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 19 oktober 2009 
 
§ 132 Öppna frågor  sid 4 
§ 133 Budgetuppföljning september 2009 sid 5 
§ 134 Övrigt  sid  8 
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Tid och Plats  Måndagen den 19 oktober kl 15.00-16.25, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M) 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Dan Damsgård (FP) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) 
  Tony Rigestam (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Brittmarie Sundahl, 1:e socialsekreterare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Ann-Christin Karlsson 
 
Justerade paragrafer §§ 132-134  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ann-Christin Karlsson     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 132 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (M) framförde på allmänna utskottet den 5 oktober 2009 att  
till allmänna utskottet i november 2009 få en lägesbeskrivning på hur det har 
utvecklats för pojken som skottskadades i Rödeby för 2 år sedan. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2009.105.042 
CR 

 
 
 
 
 
§ 133 
Budgetuppföljning september 2009 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per september 
2009. 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt 
budgetläge 30 september 2009. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-08-31 uppgår till -13,3 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per september kan kortfattat förklaras 
enligt följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -1,4 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat något under 
månaden (2 avslutade, 3 nytillkomna = 14). De 5 ärenden där vi får full 
ekonomisk kompensation från Migrationsverket är fortfarande placerade 
på externt HVB (ej inkluderade i de 14 ovan). Den genomsnittliga 
kostnaden per placering ökar återigen. Avvikelsen är nu –1,8 mkr trots 
ett tillskott från kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg 
som påverkar positivt med 0,75 mkr ( 1 mkr helår 2009). 
Familj- och ungdomssektionen övriga verksamheter har ett positivt 
resultat på 0,8 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader 
familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödin-
satser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehems-
placeringarna har upphört. 
Vuxna: Antal externa placeringar har minskat något under månaden, 13 
st är aktuella för närvarande. Avvikelsen är nu -0,6 mkr trots ett tillskott 
från kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som på-
verkar positivt med 0,75 mkr  ( 1 mkr helår 2009). 
På Karlskrona behandlingshem är det för närvarande 16 st inskrivna. 
Avvikelsen är här -0,3 mkr. 
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 1,8 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 0,3 mkr.  
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• Ekonomiskt bistånd -11,9 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger 
på en hög nivå, i snitt har vi haft 140 fler hushåll i år jämfört med snittet 
förra året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,1 % 
jämfört med genomsnittlig kostnad 2008.I september var den totala kost-
naden för utbetalningar 4,8 mkr. Jämfört med augusti är det en ökning 
med 0,5 mkr. Det förklaras med att de egna inkomsterna för hushållen är 
lägre men fortfarande påverkar skatteåterbäring m.m. positivt. Många i 
gruppen vuxna hushåll är flyktinghushåll som avslutat sin introduktion 
med introduktionsersättning. Antalet ungdomar ökade också under 
månaden, och ökningen hittills i år är 26 % jämfört med snittet 2008. 
Fortfarande är det så att det generellt är svårare att få ut klienter till 
annan försörjning dels pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och 
dels pga. arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen.  Vi ser 
att inflödet av ärenden har bromsats upp något jämfört med perioden 
april-juni. Det är fortfarande ca 3 veckors väntetid på nybesök. Det är 
stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och 
barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen 
av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den för-
ändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 3,1 mkr. Nettokostnad 
för semester belastar perioden med 0,2 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
 
• Individ- och familjeomsorg -1,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden nu ökar något och planeringen därför inte håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende 
barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga 
placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt avsluta den 
externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alter-
nativa lösningar. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller familje-
hemsplaceringar kompenserar i viss mån de ökande kostnaderna 
avseende externa placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med mot-
svarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av 
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har 
blivit dyrare. 
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och 
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 § 197) prog-
nostiseras en total avvikelse om -1 mkr för individ- och familjeomsorg. 
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• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 9 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr 
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna 
på en betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och 
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en 
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009. 
Historiskt sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare 
hälften av året. September månads utbetalning var något lägre än snittet 
för i år, men fortfarande betydligt högre än budgeterat månadsbelopp 
(3,8 mkr/månad brutto). Den negativa trenden fortsätter året ut. Vi väljer 
därför att lämna en oförändrad prognos jämfört med augusti. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2009-09-21 upprättad budgetuppföljning per 31 augusti 
som utvisade ett faktiskt utfall om -11,6 Mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 134 
Övrigt 
 
Birgitta Ståhl (M) framförde önskemål om att få information på ett 
nämndsammanträde från Bengt Wittesjö, Landstinget angående sprutbyte. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ge socialchefen i uppdrag att kontakta Bengt Wittesjö, Landstinget 
 angående information om sprutbyte på ett nämndsammanträde. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 16 november 2009 
 
§ 140 Öppna frågor  sid 4 
§ 141 Budgetuppföljning oktober 2009 sid 5 
§ 142 Fördelning av socialnämndens reserv sid 8 
§ 143 Tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens ekonomisektion. sid 9  
§ 144 Kvällsmottagning vid socialförvaltningen sid 12 
§ 145 Ansökan om föreningsbidrag   sid 14 
§ 146 Inrättande av Rosenbom – akutboende med stöd  sid 16 
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Tid och Plats  Måndagen den 16 november kl 15.00-18.15, Ö Hamngatan 7 B 
  Ajournering under § 143  kl 16.45-17.35 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M) §§ 140-143 gick kl 17.40 
  Mai-Kathe Westberg (M) §§ 144-146 
  Ingrid Trossmark (S) 
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C) 
  Dan Damsgård (FP)   
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 140-146  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 140 
Öppna frågor 
 
Sven Wallfors (M) ställde frågan angående dagens ris till socialförvaltningen 
i Bleking läns tidning den 16 november 2009. 
 
Christine Held fick i uppdrag att kontrollera uppgifter till allmänna utskottet 
den 30 november 2009. 
_____ 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan om vi utnyttjar Vårdförbundet i 
Blekinge. 
 
Göran Bohman svarade 
_____ 
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Kopia till   Dnr:  
CR 

 
 
 
 
 
§ 141 
Budgetuppföljning oktober 2009 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per oktober 
2009. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt budget-
läge 31 oktober 2009. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-10-31 uppgår till -15,3 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per oktober kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -2,0 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har inte förändrats under 
månaden (ett avslut och ett nytt ärende), de 5 ärenden där vi får full 
ekonomisk kompensation från Migrationsverket är fortfarande placerade 
på externt HVB. Den genomsnittliga kostnaden per placering ökar. 
Avvikelsen är nu –1,9 mkr trots ett tillskott från kommunstyrelsens 
reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar positivt med 0,83 
mkr (1 mkr helår 2009). 
Familj- och ungdomssektionen övriga verksamheter har ett positivt 
resultat på 0,8 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader 
familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrationsverket för stödin-
satser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare familjehemsplace-
ringarna har upphört. 
Vuxna: Antal externa placeringar ökade något under månaden, 15 st är 
aktuella för närvarande. Avvikelsen är nu -0,7 mkr trots ett tillskott från 
kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg som påverkar 
positivt med 0,83 mkr (1 mkr helår 2009). 
På Karlskrona behandlingshem är det för närvarande 16 st inskrivna. 
Avvikelsen är här -0,3 mkr. 
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 2,0 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 0,7 mkr.  
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• Ekonomiskt bistånd -13,3 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger 
på en hög nivå, i snitt har vi haft 138 fler hushåll i år jämfört med snittet 
förra året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,4 % 
jämfört med genomsnittlig kostnad 2008. I oktober var den totala 
kostnaden för utbetalningar 5,1 mkr. Jämfört med september är det en 
ökning med 0,3 mkr. Det förklaras med att hushållen denna månad har 
haft mindre andel egna inkomster då löner från sommarjobb och skatte-
återbäring är avräknade. Antal vuxna hushåll ökade något under 
månaden. Många i denna grupp är flyktinghushåll som avslutat sin 
introduktion med introduktionsersättning. Antalet ungdomar minskade 
något under månaden, men trots detta är ökningen hittills i år 25 % 
jämfört med snittet 2008. Fortfarande är det så att det generellt är svårare 
att få ut klienter till annan försörjning dels pga. förändrade regler kring 
sjukförsäkring och dels pga. arbetsförmedlingens minskade resurser till 
målgruppen.  Vi ser att inflödet av ärenden har bromsats upp något 
jämfört med perioden april-juni. Det är fortfarande ca 3 veckors väntetid 
på nybesök. Det är stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver 
bostadsbidrag och barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes 
ovan, förkortningen av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkost-
nader pga. den förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 3,5 
mkr. Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,3 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -1,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden nu har ökat något och planeringen därför inte 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas 
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av 
befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt 
söka alternativa lösningar. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller 
familjehemsplaceringar kompenserar i viss mån de ökande kostnaderna 
avseende externa placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med mot-
svarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av 
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har 
blivit dyrare. 
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och 
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 § 197) 
prognostiseras en total avvikelse om -1 mkr för individ- och 
familjeomsorg. 
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• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 10 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr 
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna 
på en betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och 
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en 
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr per månad under resten av året 2009. 
Historiskt sett har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare 
hälften av året. Oktober månads utbetalning var 5,1 mkr d v s i nivå med 
genomsnittet för i år, och fortfarande betydligt högre än budgeterat 
månadsbelopp (3,8 mkr/månad brutto). Vi ser att den negativa trenden 
fortsätter. Vi väljer därför att lämna en oförändrad prognos jämfört med 
september. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 350 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade 
investeringar t o m oktober uppgår till 200,2 tkr. 
Prognos 2009: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2009-10-19 upprättad budgetuppföljning per 30 
september som utvisade ett faktiskt utfall om -13,3 Mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 142 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till föredelning av socialnämndens reserv. 
 
Socialnämndens Justering Utfall 
reserv -1 670 000 Budget 2009-09-30 
 
Vht 752, Kansliet  50 000 + 25 256 
Vht 752, Ekonomisektionen  100 000 - 191 851 
Vht 752, FUS  400 000 - 386 880 
Vht 752, ADS  100 000 - 154 422 
Vht 753, Kontaktpersoner  60 000 - 63 211 
Vht 755, HVB barn/unga  500 000 - 1 832 775 
Vht 756, HVB vuxna  160 000  - 600 422 
Vht 762, KBH  300 000 - 342 284 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar att 50 000 på Vht 752, kansliet ligger kvar i reserven till 
årets slut. I övrigt bifall.   
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta Ståhls 
yrkande och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering med undantag av 
 vht 752, kansliet 50 000 kronor som ligger kvar i reserven till årets slut. 
_____ 
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§ 143 
Tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens ekonomisektion. 
 
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att möta och hantera det ökade behovet av 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2009-2013 
 
Inledning 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 
personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.  Den andra uppgiften är 
att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.  

Den ekonomiska utvecklingen med ökad arbetslöshet som följd påverkar denna 
utveckling vilken kan ses i hela landet. Enligt SKL:s beräkningar kommer kost-
naden för försörjningsstöd, nationellt sett, öka med 6 miljarder kronor fram till 
2013. Enligt dessa beräkningar kommer ökningen 2010 att vara lika omfattande 
som ökningen 2009. Kostnaderna för försörjningsstödet kommer enligt dessa 
beräkningar att fortsätta öka 2011-2013 men dock inte i samma omfattning som 
2009 och 2010. Ökat behov av försörjningsstöd förklaras med hög arbetslöshet 
men även av förändringar i olika regelverk som a-kassa och sjukförsäkring.  

Karlskrona kommun har hittills under 2009 ökat kostnaden för utbetalning av 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 2008. Antal 
hushåll har på ett år ökat från 530 i snitt per månad till 680 hushåll i snitt per 
månad. Enligt SKL:s beräkningar skulle detta bara vara en början på flera års 
ökning av antal hushåll i behov av försörjningsstöd. Grupper som är särskilt ut-
satta för att hamna i behov av långvarigt försörjningsstöd är ungdomar och per-
soner med utländsk bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar att 
många hushåll riskerar att fastna i försörjningsstödsbehov även efter det att kon-
junkturen vänder om inte offensiva åtgärder sätt för att häva behovet av försörj-
ningsstöd.  
 
Åtgärder för klara av det ökande behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 
För att hantera det ökade behovet av försörjningsstöd, klara verksamhetsmålen, 
behålla och utveckla kvaliteten samt förbättra arbetsmiljön behövs förstärkning av 
socialsekreterare framför allt i de offensiva delarna i arbetet som direkt syftar till 
att leda till egen försörjning. De verktyg som står till förfogande används i hög 
omfattning.  
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Det krävs omfattande arbete med matchning, motiverande och stödjande insatser 
tillsammans med de personer som är aktuella för olika insatser.  
 
Arbetet med att effektivt använda de olika åtgärder som står till förfogande är 
krävande i takt med att klientgruppen blir större. Arbetet med unga vuxna 18-25 år 
kräver särskilda åtgärder. Arbetet på jobbintro behöver förstärkas för det ung-
domar som mest riskerar att fastna i bidragsberoende. Åtgärder för denna grupp 
kräver speciell utformning och dessa ungdomar behöver förstärkt stöd i sin sociala 
utveckling. I gruppen vuxna över 25 år ses stora ökningar av antal personer med 
försörjningsstödsbehov. Mycket långvarigt biståndsbehov för många i denna 
grupp blir följden om vi inte satsar i denna del av verksamheten. Med en 
förstärkning på personalsidan får vi möjlighet att se över verksamhetsinnehållet på 
alla punkter. Vi kan då även påverka service, bemötande, att rätt biståndsbeslut 
fattas och expedieras och att rätt åtgärder sätts in på ett kvalitativt bättre sätt. De 
delar som vi kan se över fungerar idag bra men behöver ses över för att framöver 
kunna möta fler sökande. 
 
o Fyra tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs. Två tillförs ekonomi- och 
 mottagningsgruppen och två tillförs jobbintro. 
o De socialsekreterare som tillförs ska fokusera på och betona aktiva åtgärder 
 mot målet egen försörjning.  
 
För verksamheten generellt betonas att; 
 
o Mottagning i våra receptioner anpassas efter nya behov. I detta möte kan vi 
 bistå med tillgänglighet service i det första mötet i arbetet som handlar om 
 tillgänglighet, information och ansökan. 
o Säkerhets- och kontrollfunktioner ses över.  
o Samordnad och tidig insats direkt i anslutning till ansökan.  
o Matchning till rätt åtgärd. Offensivt stöd inför och under en åtgärd. 
o Utredning/kartläggning av arbetsförmåga. Arbeta mot rätt försörjning.  
o Kraftfullt arbete mot arbetsförmedlingens åtgärder för personer som står till 
 arbetsmarknadens förfogande. 
 
Förväntat resultat 
Verksamheten förväntas klara det ekonomiska resultatet inom socialnämndens 
ram för kontot ekonomiskt bistånd. 
 
Förstärkning av socialsekreterare ger möjlighet att förhindra långvarigt behov av 
försörjningsstöd. 
 
Offensiva åtgärder för att personer med behov av försörjningsstöd ska vara bättre 
rustade för framtiden. 



  16 november 2009 11 

 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  under ett år, 2010-01-01 – 2010-12-31, förstärka ekonomisektionen med 
 fyra tillfälliga socialsekreterartjänster, fördelat mellan ekonomi- och 
 mottagningsgruppen två socialsekreterare och jobbintro två socialsekrete-
 rare. 
 
att  finansiera förstärkningen med två miljoner kronor genom att ta i anspråk 
 kommunstyrelsens reserv för individ- och familjeomsorg.  
 
att  föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens internbudget för 2010. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) begär ajournering. 
 
Sammanträdet ajourneras kl 16.45-17.35. 
 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att ärendet återemitteras. 
Framförde önskemål om att ärendet behandlas i samband med internbudgeten. 
 
Birgitta Ståhl (M) yrkar bifall på Jan-Anders Lindfors återremissyrkande. 
 
Ordförande finner att socialnämnden är överens om att ärendet skall återremitteras. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet 
_____ 
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§ 144 
Kvällsmottagning vid socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka utsträckt öppettid måndagar under 
större delen av året. Den utsträckta öppettiden gäller måndagar fram till klockan 
18.00 under månaderna september – april. Istället stänger socialförvaltningen 
klockan 15.00 fredagar under dessa månader.  
  
Motiveringen till kvällsöppet vid socialförvaltningen på måndagar har varit att 
säkerställa tillgängligheten på tid utanför normal kontorstid för kommuninne-
vånare som har svårt att besöka eller ringa till socialförvaltningen på ordinarie 
kontorstider. 
  
Socialförvaltningens olika verksamheter har mycket begränsat antal besök och 
telefonsamtal under den utsträckta öppettiden på måndagar. Socialförvaltningen 
ser därför inte längre något behov av kvällsöppet måndagar. 
 
Socialförvaltningen är mycket angelägen att ha en hög tillgänglighet också för de 
medborgare som har behov att komma i kontakt med förvaltningens personal 
utanför ordinarie kontorstider. Redan i dag tillgodoses en hög tillgänglighet genom 
att personalen gör överenskommelse med enskilda människor om besök eller 
telefonsamtal utanför kontorstiden. Personalen överenskommer med den enskilde 
om den tid som passar den enskilde bäst och som är mest lämpligt med tanke på 
arbetet, vilket inte behöver vara på måndagar. En ändring beträffande kvällsöppet 
på måndagarna kommer därför inte att medföra någon försämring av tillgänglig-
heten för personalen vid socialförvaltningen. Genom att personal själva överens-
kommer med besökare om besök utanför kontorstiden blir tillgängligheten för 
besökare mer flexibel än då kvällsmottagningen är låst till särskild dag. 
 
Ett motiv som tidigare framkommit till att ha kvällsmottagning särskild dag är att 
systemet ger fördelar med tanke på personalens säkerhet. Personal kan ha lättare 
att bestämma tid med besökare utanför kvällstid om man vet att det finns annan 
personal på kontoret en särskild dag. Emellertid bedömer socialförvaltningen att 
det inte innebär några svårigheter för en tjänsteman som vill bestämma tid för 
besök att tillfråga annan personal om att närvara på kontoret den tid som besöket 
pågår. En ändring beträffande särskild dag för kvällsöppet kommer således inte att 
få några negativa effekter med tanke på personalens säkerhet. 
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Vid en ändring beträffande kvällsöppet på måndagar kommer personalen vid 
socialförvaltningen under hela året att ha samma normalarbetstid som övrig 
kontorsanställd personal i kommunen. Det bedöms finnas fördelar med att 
socialförvaltningens arbetstider anpassas till den som gäller för annan personal i 
kommunen, bland annat med tanke på telefonväxelns öppettider. Kontorsanställd 
personal vid socialförvaltningen kommer att finns tillgänglig under den tid som 
telefonväxeln är öppen. Socialförvaltningens sektioner har ansvar att se till att det 
är möjligt för utomstående att nå personal vid sektionen fram till telefonväxelns 
stängning, det vill säga fram till 16.30 månaderna september t o m april och fram 
till klockan 16.00 månaderna maj t o m augusti. Motsvarande ansvar åvilar 
socialförvaltningens kansli. 
 
Normalarbetstiden för anställda i kommunen är 7.25 – 12.00 och 13.00 – 16.30 
under månaderna september – april samt 7.25 – 12.00 och 13.00 – 16.00 under 
månaderna maj t o m augusti. 
 
Kvällsmottagningen på måndagar föreslås upphöra från och med 2010-01-01. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att medge att socialförvaltningen upphör med kvällsmottagning på måndagar 
 från 2010-01-01. 
_____ 
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§ 145 
Ansökan om föreningsbidrag 
 
Socialnämnden ansvarar för fördelning av föreningsbidrag till föreningar med 
social verksamhet. Socialnämnden har att fördela 1 020 034 kronor för 2009. Vid 
sammanträdet i maj beslutade nämnden att fördela 973 134 kronor till sammanlagt 
12 föreningar. Socialnämnden beslutade vidare att återstående medel skulle finnas 
kvar på verksamheten föreningsbidrag. 
 
Av de medel socialnämnden har att fördela för 2009 återstår 48 298 kronor. 
 
Föreningen KRIS fick vid socialnämndens sammanträde i maj 70 000 kronor till 
sin verksamhet för 2009. Föreningen KRIS i Karlskrona bildades 2008 och fick 
första gången beslut om föreningsbidrag vid socialnämndens sammanträde i 
oktober 2008. 
 
KRIS har nu inkommit med kompletterande ansökan för 2009. KRIS i Karlskrona 
planerar att delta i ett läger som ordnas av riksföreingen KRIS. Lägret är ett s.k. 
tillitsläger som ordnas för yngre människor med bakgrund i kriminalitet och/eller 
missbruk. Kostnaderna för lägervistelsen betalas av KRIS:s riksorganisation. 
KRIS i Karlskrona ansöker om medel till resa för deltagarna. Det planerade lägret 
kommer att äga rum i februari 2010 i Värmland. KRIS Karlskrona planerar att 
deltaga med tio ungdomar och två ledare. 
 
KRIS Karlskrona beräknar kostnaden för resa till KRIS tillitsläger till 12 240 
kronor. Medel till resan finns ej i KRIS ordinarie budget. Socialnämnden föreslås 
besluta om kompletterande föreningsbidrag till KRIS för att föreningen ska kunna 
delta i det planerade lägret. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att utge kompletterande föreningsbidrag till KRIS i Karlskrona med 12 240 
 kronor. 
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Yrkande 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar avslag på förvaltningens förslag. Yrkar att 
utge kompletterande föreningsbidrag till KRIS i Karlskrona med 8 000 kronor. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Ann-Christin 
Karlssons yrkande och fann Ann-Christin Karlssons yrkande antaget. 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att utge kompletterande föreningsbidrag till KRIS i Karlskrona med 8 000 
 kronor. 
_____ 
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§ 146 
Inrättande av Rosenbom – akutboende med stöd 
 
Inledning 
Socialnämnden har i sin budget för 2009-2010 avsatt medel för att inrätta ett 
stödboende för 6-8 hemlösa personer med missbruksproblematik. 
Socialförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen på olika sätt 
försökt att hitta en lösning för att detta boende ska kunna inrättas. Lämplig 
fastighet har länge eftersökts. Flera förslag har funnits men inget av dessa har 
kunnat genomföras. Tidigare motell Rosenbom har efter ägarbyte framträtt som ett 
konkret tänkbart alternativ för att kunna inrätta ett akutboende/stödboende för en 
utvidgad målgrupp jämfört med målgruppen i ursprungsförslaget till stödboende.  
 
Ett akutboende med stöd ska kunna ta emot personer som tillfälligt saknar bostad 
och ska också fungera som ett boende med stöd för personer som behöver bostad 
för längre period. 
 
Bakgrund 
Hemlösa personer når socialförvaltningen i olika situationer. Alkohol- och 
drogsektionen möter hemlösa personer med missbruksproblematik då dessa söker 
hjälp för att komma ifrån sitt missbruk. Ekonomisektionen möter hemlösa som 
söker försörjningsstöd. En del av dessa personer kan med eller utan hjälp lösa sin 
boendesituation med de boendealternativ som normalt finns. Ett antal personer 
saknar lösning på sitt problem med hemlöshet.  Myndighetssamverkan krävs för 
att komma till rätta med dessa personers hemlöshet och annat behov av 
individuellt stöd som dessa personer har.  
 
Socialtjänsten ska enligt regeringens nationella handlingsplan mot hemlöshet 
bland annat arbeta mot målen att alla hemlösa får tak över huvudet och erbjuds 
stöd utifrån sina individuella behov och att antalet inskrivna på institutioner som 
kriminalvårdsanstalter och hem för vård eller boende (HVB) som inte har ordnat 
boende inför utskrivning ska minska.  
 
Socialförvaltningen har kännedom om ett antal personer där det i nuläget saknas 
lämpliga insatser för att, här och nu, lösa problemet med hemlöshet. Dessa 
personer har i de allra flesta fall missbruksproblematik. Några kan ha psykisk eller 
psykosocial problematik av annat slag. Vissa personer med omfattande missbruks-
problem har under kortare och längre perioder i livet problem med hemlöshet.  
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Utan hjälpinsatser löser dessa personer, i bästa fall, sitt boende tillfälligt exempel-
vis genom; vandrarhemsboende, tillfälligt inneboende, behandlingshem etc. 
Gruppen hemlösa som inte kan få sitt boende tillgodosett på vanligt sätt behöver 
som ett första steg i en boendetrappa erbjudas tak över huvudet genom ett akut-
boende med stöd och fortsatt individuellt stöd för att sedan kunna etablera sig på 
bostadsmarknaden. I ett akutboende med stöd ska den omgivande strukturen 
innehålla hjälp med framtida planering och stöd av personal från socialförvalt-
ningen. Boendet blir en kontaktyta för personer med missbruksproblem som inte 
har en etablerad kontakt med alkohol- och drogsektionen. Kontakt med sam-
verkande myndigheter och andra samverkansparter ska etableras. Frivilliga 
organisationer förväntas medverka för att komplettera och förstärka möjligheten 
till stöd och hjälp. 
 
Målgrupp 
Hemlösa personer som söker bistånd enligt socialtjänstlagen vid socialförvaltning-
ens alkohol- och drogsektion och/eller ekonomisektion. Person som aktualiseras 
för boendet saknar möjlighet att på egen hand lösa problemet med tak över huvud-
et för kortare eller längre tid. Vistelsen kan omfatta allt från en natt till längre tids-
period i avvaktan på en egen bostad. Boendet blir för den tänkta målgruppen ett 
första steg i en boendetrappa med målet eget boende 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna inrättande av Rosenbom - akutboende med stöd  
 
att  godkänna avtal med fastighetsägare Saxoterm AB under tiden 20 10 01 – 
 2014 12 31 
 
att  godkänna förslag till budget för Rosenbom under perioden 2010 – 2014 
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 14 december kl 14.40-16.55, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M) §§ 153-158 gick kl 16.15  
  Sture Nilsson (C) 
  Dan Damsgård (FP)   
  Kaj Jansson (S) 
  Tony Rigestam (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Ali Abu-Iseifan (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 154-163  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ali Abu-Iseifan     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 154 
Öppna frågor 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan angående att förorda adoption framför 
långvariga placeringar i familjehem.  
_____ 
 
Ali Abu-Iseifan ställde frågan vad som händer med barnen i en familj om 
föräldrarna omkommer plötsligt. 
 
Christine Held svarade 
_____ 
 
Dan Damsgård (FP) tackar för en trevlig julfest 
_____ 
 
Kenneth Nyström (S) informerar om att han skall träffa fältgruppen på   
onsdag den 16 december 2009 kl 13.00. Få information om deras 
sätt att arbeta. 
_____ 
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§ 155 
Budgetuppföljning november 2009 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per november 
2009. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 143,6 Mkr enligt budget-
läge 30 november 2009. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2009-11-30 uppgår till -18,4 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per november kan kortfattat förklaras 
enligt följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -3,6 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat under månaden 
(två avslut och fyra nya ärende), och det har precis som i oktober varit en 
turbulent månad med omplaceringar och nyplaceringar/avslut. Det är de 
ärenden där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket 
som har utökats med 2 och var vid månadens slut 7 st till antalet, de  är 
placerade på externt HVB. Den genomsnittliga kostnaden per placering 
har ökat ytterligare. Avvikelsen är nu –2,2 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har ett positivt 
resultat på 0,6 mkr för perioden. Det beror främst på minskade kostnader 
när det gäller familjehemsplaceringar samt intäkter från Migrations-
verket för stödinsatser av förebyggande karaktär. Några av de dyrare 
familjehemsplaceringarna har upphört. När det gäller kontaktperson-
kontot är det en försämring med -0,3 mkr, beroende på att vi inte längre 
har möjlighet att söka bidrag från Migrationsverket i samma mån som 
tidigare. 
Vuxna: Det är fortfarande 15 st  aktuella,  det är inga större förändringar 
jämfört med föregående månad. Avvikelsen är nu -0,7 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det fortfarande 16 st inskrivna. 
Avvikelsen är nu  +-0.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,5 mkr (utfördelas i december). 
Utöver detta belastar nettokostnaden för semester perioden med 1,1 mkr 
(0,7 mkr föregående månad).  
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• Ekonomiskt bistånd -14,8 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger 
på en hög nivå, i snitt har vi haft 137 fler hushåll i år jämfört med snittet 
förra året. Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har ökat med 5,3 % 
jämfört med genomsnittlig kostnad 2008. I november var den totala kost-
naden för utbetalningar 4,9 mkr. Jämfört med oktober är det en minsk-
ning med 0,2 mkr. Det förklaras med färre hushåll denna månad, men 
många avslag. Speciellt antal vuxna hushåll minskade under månaden. 
Många i denna grupp (vuxna) är flyktinghushåll som avslutat sin 
introduktion med introduktionsersättning. 
Av de hushåll som söker hjälp hos oss nu är många ej tidigare kända. 
Antalet ungdomar ökade igen under månaden, 203 hushåll fick hjälp 
under månaden. Ökningen hittills i år är 25 % jämfört med snittet 2008. 
Fortfarande är det så att det generellt är svårare att få ut klienter till 
annan försörjning dels pga. förändrade regler kring sjukförsäkring och 
dels pga. arbetsförmedlingens minskade resurser till målgruppen.  Vi ser 
att inflödet av ärenden har bromsats upp något jämfört med perioden 
april-juni. Det är fortfarande ca 3 veckors väntetid på nybesök. Det är 
stora hushåll med låga eller ingen inkomst utöver bostadsbidrag och 
barnbidrag. En annan viktig orsak är, som nämndes ovan, förkortningen 
av introduktionstiden för flyktingar. Årets merkostnader pga. den 
förändrade introduktionstiden uppskattas hittills till 3,8 mkr. 
Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,4 mkr (0,3 mkr 
föregående månad). 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 kan beräknas till ca -18,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 

 
• Individ- och familjeomsorg -2,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden nu har ökat något och planeringen därför inte 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas 
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av 
befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt av-
sluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt 
söka alternativa lösningar. Ett positivt ekonomiskt utfall när det gäller 
familjehemsplaceringar kompenserar i viss mån de ökande kostnaderna 
avseende externa placeringar. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med mot-
svarande ca 1 mkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är situationen den, att 2 nya (från slutet av 
mars), dyra ärenden tillkommit samt att de befintliga placeringarna har 
blivit dyrare. 



  14 december 2009 7 
 

 

 
Trots ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för individ- och 
familjeomsorg om 2 mkr år 2009 (Ks beslut 2009-06-02 §197) prog-
nostiseras en total avvikelse om -2 mkr för individ- och familjeomsorg. 
En försämring med -1 mkr jämfört med föregående månad. 
 
• Ekonomiskt bistånd -16,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 11 månaderna har i snitt legat på 5,1 mkr 
per månad. Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna 
på en betydligt högre nivå jämfört med samma period föregående år, och 
vi tror inte denna trend kommer att förändras. Prognosen baseras på en 
genomsnittlig kostnad på 5,0 mkr i december månad 2009. Historiskt sett 
har utbetalningarna legat på en något lägre nivå senare hälften av året. 
November månads utbetalning var 4,9 mkr d v s något under den genom-
snittliga nivån för i år, men fortfarande betydligt högre än budgeterat 
månadsbelopp (3,8 mkr/månad brutto). Vi ser att den negativa trenden 
fortsätter. Vi väljer därför att lämna en oförändrad prognos jämfört med 
oktober. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 350 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade investe-
ringar t o m november uppgår till 200,2 tkr. 
Prognos 2009: Nämnden prognostiseras inte använda hela ramen. Investeringar till 
utbyggnaden av Råd- och stöds lokaler prognostiseras inte komma igång förrän 
efter årsskiftet 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2009-11-16 upprättad budgetuppföljning per 31 oktober 
som utvisade ett faktiskt utfall om -15,3 Mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2009. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 156 
Tillfällig personalförstärkning på Socialförvaltningens ekonomi-
sektion 
 
Ärendet återremitterades på socialnämndens sammanträde den 16 
november 2009 § 143. 
 
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att möta och hantera det ökade 
behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2009-2013 
 
Inledning 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att 
hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den andra 
uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått.  

Den ekonomiska utvecklingen med ökad arbetslöshet som följd påverkar 
denna utveckling vilken kan ses i hela landet. Enligt SKL:s beräkningar 
kommer kostnaden för försörjningsstöd, nationellt sett, öka med 6 
miljarder kronor fram till 2013. Enligt dessa beräkningar kommer ökning-
en 2010 att vara lika omfattande som ökningen 2009. Kostnaderna för 
försörjningsstödet kommer enligt dessa beräkningar att fortsätta öka 2011-
2013 men dock inte i samma omfattning som 2009 och 2010. Ökat behov 
av försörjningsstöd förklaras med hög arbetslöshet men även av föränd-
ringar i olika regelverk som a-kassa och sjukförsäkring.  

Karlskrona kommun har hittills under 2009 ökat kostnaden för utbetalning 
av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 
2008. Antal hushåll har på ett år ökat från 530 i snitt per månad till 680 
hushåll i snitt per månad. Enligt SKL:s beräkningar skulle detta bara vara 
en början på flera års ökning av antal hushåll i behov av försörjningsstöd. 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt försörj-
ningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund som saknar 
utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar att många hushåll riskerar 
att fastna i försörjningsstödsbehov även efter det att konjunkturen vänder 
om inte offensiva åtgärder sätt för att häva behovet av försörjningsstöd.  
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Arbetssituation/arbetsmiljö  
Ekonomisektionen har på ett år ökat volymen av sökande med cirka 30 %. 
Detta innebär en stor ökning i de myndighetsutövande delarna av möten 
med biståndssökande samt utredning/beslut/utbetalning. I snitt per månad 
ska, i nuläget, biståndsbeslut fattas för 715 hushåll. Omfattningen på 
individuella planer och matchning mot anpassade åtgärder ökar självfallet 
med antalet sökande. 30 % av de hushåll som är aktuella består av två 
vuxna. Handlingsplan ska finnas för alla aktuella. Med den stora volym-
ökning vi nu kan se innebär det i snitt cirka 900 personer/månad. Då 
samtliga aktuella hushåll inte får bistånd varje månad omfattar arbetet med 
planering framåt reellt ännu fler personer då vi i nuläget har cirka 1200 
personer aktuella för försörjningsstöd.  
De volymökningar vi nu ser påverkar arbetssituationen för alla med-
arbetare. Vi följer utvecklingen av aktuell arbetssituation regelmässigt vid 
arbetsplatsträffar, lokal- och övergripande samverkansgrupp.  
Situationen är redan ansträngd och periodvis mycket ansträngd. Risk finns 
att det uppdrag vi har framöver inte kan skötas med bibehållen kvalitet. 
Med den utveckling av framtida biståndsbehov som SKL prognostiserar 
skulle Karlskrona kommun få en ökning av personer med biståndsbehov 
fram till 2013 motsvarande drygt 1000 hushåll per månad.  
 
Åtgärder för klara av det ökande behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd 
För att hantera det ökade behovet av försörjningsstöd, klara verksamhets-
målen, behålla och utveckla kvaliteten samt förbättra arbetsmiljön behövs 
förstärkning av socialsekreterare framför allt i de offensiva delarna i 
arbetet som direkt syftar till att leda till egen försörjning. De verktyg som 
står till förfogande används i hög omfattning. Det krävs omfattande arbete 
med matchning, motiverande och stödjande insatser tillsammans med de 
personer som är aktuella för olika insatser. Arbetet med att effektivt 
använda de olika åtgärder som står till förfogande är krävande i takt med 
att klientgruppen blir större. Arbetet med unga vuxna 18-25 år kräver 
särskilda åtgärder. Arbetet på jobbintro behöver förstärkas för det ung-
domar som mest riskerar att fastna i bidragsberoende. Åtgärder för denna 
grupp kräver speciell utformning och dessa ungdomar behöver förstärkt 
stöd i sin sociala utveckling. I gruppen vuxna över 25 år ses stora ökningar 
av antal personer med försörjningsstödsbehov. Mycket långvarigt 
biståndsbehov för många i denna grupp blir följden om vi inte satsar i 
denna del av verksamheten. Med en förstärkning på personalsidan får vi 
möjlighet att se över verksamhetsinnehållet på alla punkter. Vi kan då 
även påverka service, bemötande, att rätt biståndsbeslut fattas och 
expedieras och att rätt åtgärder sätts in på ett kvalitativt bättre sätt. De 
delar som vi kan se över fungerar idag bra men behöver ses över för att 
framöver kunna möta fler sökande. 
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o Fyra tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs. Två tillförs ekonomi- 
 och mottagningsgruppen och två tillförs jobbintro. 
o De socialsekreterare som tillförs ska fokusera på och betona aktiva 
 åtgärder mot målet egen försörjning.  
 
För verksamheten generellt betonas att; 
 
o Mottagning i våra receptioner anpassas efter nya behov. I detta möte 
 kan vi bistå med tillgänglighet service i det första mötet i arbetet som 
 handlar om tillgänglighet, information och ansökan. 
o Säkerhets- och kontrollfunktioner ses över.  
o Samordnad och tidig insats direkt i anslutning till ansökan.  
o Matchning till rätt åtgärd. Offensivt stöd inför och under en åtgärd. 
o Utredning/kartläggning av arbetsförmåga. Arbeta mot rätt försörjning.  
o Kraftfullt arbete mot arbetsförmedlingens åtgärder för personer som 
 står till arbetsmarknadens förfogande. 
 
Förväntat resultat 
Verksamheten förväntas klara det ekonomiska resultatet inom social-
nämndens ram för kontot ekonomiskt bistånd. 
 
Förstärkning av socialsekreterare ger möjlighet att förhindra långvarigt 
behov av försörjningsstöd. 
 
Offensiva åtgärder för att personer med behov av försörjningsstöd ska 
vara bättre rustade för framtiden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  under ett år, 2010-01-01 – 2010-12-31, förstärka ekonomisektionen 
 med fyra tillfälliga socialsekreterartjänster, fördelat mellan ekonomi- 
 och mottagningsgruppen två socialsekreterare och jobbintro två 
 socialsekreterare. 
 
att finansiera kostnaden för fyra socialsekreterartjänster, två miljoner 
 kronor, ur konto 750 för ekonomiskt bistånd.  
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) samt Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall. 
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Socialnämndens beslut 
 
att  under ett år, 2010-01-01 – 2010-12-31, förstärka ekonomisektionen 
 med fyra tillfälliga socialsekreterartjänster, fördelat mellan ekonomi- 
 och mottagningsgruppen två socialsekreterare och jobbintro två 
 socialsekreterare. 
 
att finansiera kostnaden för fyra socialsekreterartjänster, två miljoner 
 kronor, ur konto 750 för ekonomiskt bistånd.  
_____ 
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§ 157 
Internbudget 2010 
 
Kommunfullmäktige har 2009-08-27 beslutat att tilldela socialnämnden en 
budget på 154,2 mkr för år 2010 och 153,9 mkr för år 2011 samt 148,9 för 
år 2012. Samtliga belopp i materialet är uttryckta i tusentals (tkr) och 
uttryckta i den lönenivå som gällde 30 november 2009. 
 
Enligt beslutet av kommunfullmäktige har socialnämnden tilldelats en 
förstärkt budget för 2010 för Ekonomiskt bistånd motsvarande 13 mkr. 
Resurstillskottet hänvisar man med anledning av förväntat utfall för 2009. 
Inom detta resurstillskott ska också kommunens årliga medlemsavgift till 
FINSAM om 250 tkr rymmas.  Socialnämndens budget avseende 
Ekonomiskt bistånd för 2011 förstärks med 13 mkr samt för år 2012 
förstärks med 8 mkr. Individ- och familjeomsorgen förstärks med 2 mkr 
vardera åren 2010-2012 i och med ianspråktagande av reserv för individ- 
och familjeomsorg.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget 2007-2009 att 
uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnderna ta fram förslag 
till åtgärder i syfte att förbättra kommunens resultat (RUP-åtgärder). Detta 
innebär att budgeten för individ- och familjeomsorg reduceras med –  
2 175 tkr för år 2010 och  - 2 175 tkr för år 2011. 
Kommunfullmäktige beslutade i december månad 2008 om ett antal nya 
finansieringsposter såsom en del i upplägget för att åstadkomma en 
balanserad budget för åren 2009-2011. Dessa poster består av omställ-
ningspaketet, lokaleffektivisering, effektivare upphandling och minskad 
semesterlöneskuld. Detta innebär att budgeten för individ- och familje-
omsorg reduceras med -1 166 tkr för år 2010 samt – 1 488 tkr vardera för 
åren 2011 och 2012. 
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Nedan följer tilldelad ekonomisk ram för åren 2010-2012 för 
socialnämndens program. 
 
 

    
Årtal År 2010 År 2011 År 2012 
Individ & familjeomsorg  100 588  100 588 98 413 
- Avgår: RUP-åtgärder   -2 175  -2 175  
- Avgår: Finansieringsposter  -1 166  -1 488       -1 488 
Reserv för individ- och familjeomsorg  2 000  2 000  2 000 
Belopp enligt budgetläge 2009-12-31  99 247  98 925 98 925 
Ekonomiskt bistånd  41 935  41 935 41 935 
Kompensation för ökad volym  13 000      13 000      8 000 
Belopp enligt budgetläge 2009-12-31  54 935  54 935 49 935 
Totalt budgetbelopp 2009-12-31  154 182  153 860 148 860 
    

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2010. 
 
att    ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2010. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) samt Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2010. 
 
att    ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2010. 
_____ 
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§ 158 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Aspö Lotstorn, Lotsbacksvägen, 370 22 Drottningskär 
 
Ärendet 
Aspö Lotstorn AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker till slutet sällskap vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serverings-
tider är året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Aspö Lotstorn är beläget på östra delen av Aspö, i Karlskrona skärgård. Hotell- 
och konferenslokalerna utgörs av Lotstornet, 3 fristående övernattningsstugor samt 
en receptionsbyggnad. Serveringstillstånd för slutet sällskap, s.k. fest-
våningstillstånd har sökts för del av receptionsbyggnaden. 
Serveringslokalerna i receptionsbyggnaden består av matsal samt reception. 
Matsalen rymmer max. 24 sittande gäster. 
Köket är beläget i direkt anslutning till matsalen och är godkänd som livsmedels-
anläggning, men med den begränsningen att endast färdiglagade mat för upp- 
värmning, uppläggning och servering kan ske. Tillagning och beredning kommer 
att ske i annat restaurangkök och transporteras till Lotstornet.  
Enligt alkohollagen 7 kap. 8 §, andra stycket framgår; ”att vid servering till slutna 
sällskap finns det inte några krav avseende kök för allsidig matlagning.” ”Lagad 
mat skall dock alltid kunna tillhandahållas.” 
Serveringsstället har ett tillräckligt antal sittplatser för gäster.     
Besök har gjorts på serveringsstället. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Aspö Lotstorn är en hotell- och konferens anläggning som har öppethållande hela 
året. 
Verksamheten riktar sig till konferensgäster i första hand från den lokala 
omgivningen men även från angränsande län. Maxantalet gäster vid en konferens 
är max. 40 personer. Det erbjuds både frukost, lunch och middag. Menyn omfattar 
både kött-, fisk- och kycklingrätter i en tillräcklig omfattning. 
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Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Aspö Lotstorn AB, innehas av Sven-Erik Löfgren och Elsa Löfgren. 
Sven Erik Löfgren har drivit hotell- och konferensanläggningen sedan 1996 och 
har således branscherfarenhet. Erforderliga kunskaper i alkohollagen innehas 
genom att han genomgått utbildning i alkohollagen samt ansvarsfull utbildning i 
alkoholservering. 
Han uppfyller således alkohollagens krav om lämplighet i denna del enligt  
7 kap. 7 §.   
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Aspö Lotstorn AB är själv ägare av berörd fastighet där serveringen äger rum. 
 
Finansiering 
Uppgifter om finansiering har inte begärts in. 
 
Budget och omsättning 
Resultatbudget är inlämnad i samband med ansökan. 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skatteverket meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat och 
registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga 
anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Miljöförvaltningen påpekar att lokalen endast är godkänd för uppvärmning, 
uppläggning och servering färdiga prefabricerade rätter. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningen har vid en samlad bedömning funnit att Aspö Lotstorn AB 
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 
5 §.   
Serveringsstället kök uppfyller kravet för att medges permanent serverings-
tillstånd för slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd. 
Övriga lokaler är lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt enligt  
7 kap. 8 § alkohollagen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap s.k. 
festvåningstillstånd alla dagar året runt mellan kl 11.00 - 01.00.  
_____ 
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§ 159 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Libanesisk 
Restaurang och Café, Fisktorget 13, 371 36 Karlskrona 
 
Ärendet 
 
Restaurang Dandach har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
är året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget på centrala Trossö i Karlskrona, närmare  
bestämt på Fisktorget. Lokalerna har tidigare använts som restaurang 
Cleopatra med serveringstillstånd och är anpassade för restaurangverk-
samhet. Serveringslokalen består av en större matsal samt en uteservering. 
I matsalen finns en bardisk som fungerar som försäljningsdisk.  
Köket är godkänt enligt livsmedelslagen för beredning och bearbetning av 
kött, fisk och skalade rotfrukter och uppfyller därmed kraven i alla stycken 
enligt alkohollagen 7 kap. 8 § om ett kök för allsidig matlagning.  
Miljökontoret kräver en åtgärdsplan för genomförande av vissa åtgärder i 
köket, bl.a. omläggning av golv och väggar.  
Lokalerna är lämpliga för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 8 § 
alkohollagen. 
Antal sittplatser i matsalen för gäster är 40. Ritning är bifogad ansökan, 
daterad 2009-10-26.   
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
En affärsplan har inlämnats till socialförvaltningen 2009-12-02. I 
affärsplanen framgår att Restaurangen kommer att servera dagens lunch 
samt a lá carte, med inriktning på Libanesiska rätter. Men även en a lá 
carte bestående av kött, kyckling och fiskrätter finns på menyn till-
sammans med pizza rätter.  
Öppethållandet har uppgetts till alla veckans dagar, måndag – fredag 
mellan klockan 11.30-21.00, samt lördag – söndag 13.00 – 21.00.  
Inriktningen är att i första hand fungera som en kvarterskorg, men på sikt 
också attrahera turister, i samband med den nya hotelletableringen på 
Fisktorget. Detta kommer enligt sökanden kunna generera nya och fler 
kunder och därmed en ökad omsättning.  
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Sökandens personliga lämplighet 
Restaurang Dandach ägs av Tarek Dandach som driver restaurangen som   
enskild firma. Sökanden övertog restaurangen 2009-10-01. 
Tarek har tidigare arbetat som affärsbiträde i tre år och har således ingen  
tidigare erfarenhet av restaurangbranschen, ej heller någon erfarenhet av att driva  
företag.  
I de första kontakterna med och i den ansökningan som inlämnades till  
socialförvaltningen, visade inte sökanden att han hade den grundläggande 
kännedomen om hur den dagliga redovisningen av inköp, försäljning och moms.  
skall gå till och hur det materialet skall hanteras.  
Han har sedan via sin revisor, Issal & Ottosson, fått en bättre insikt i de åliggande 
han har avseende bokföring, inbetalning av moms etc.      
 
Tarek Dandach har genomgått utbildning i alkohollagen och på så sätt uppfyllt  
alkohollagens krav om kunskaper i alkohollagstiftningen. 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra. 
Skatteverket har 2009-12-07 meddelat att Firma Dandach under den senaste 
veckan har registrerats som arbetsgivare, momsregistrerad och innehar har F-
skattesedel. Inga restförda skatter finns.  
Miljökontoret har godkänt anläggningen som livsmedelsanläggning med godkänt 
kök för beredning och bearbetning av kött, fisk och skalade rotfrukter. Sökanden 
skall dessutom komma in med en åtgärdsplan/underhållsplan till miljökontoret 
avseende vidtagna åtgärder i köket. Åtgärdsplanen skall vara genomförd senast 
2010-06-15   
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Motivering till beslutet 
I den första, 2009-10-26, inlämnade ansökan till socialförvaltningen var    
socialförvaltningens uppfattning att sökanden inte i alla delar uppfyllde 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §.  
I prövningen av ansökan gjordes bedömningen att han saknade tidigare erfarenhet 
av restaurangbranschen.    
I samtal med sökanden visade han inte att han hade den grundläggande känne-
domen om hur den dagliga redovisningen av inköp och försäljning skall gå till och 
hur det materialet skall hanteras. Ej heller kunde sökanden visa på att han hade 
kännedom om sina skyldigheter på skatteområdet, om mervärdesskatt och arbets-
givaravgifter.     
 
Budgeten som sökanden hade bifogat ansökan avseende första verksamhetsåret, 
var enligt socialförvaltningen allför stram för att verksamheten skulle kunna 
bedrivas på ett korrekt sätt och vi fann den som mindre trovärdig. Om budgeten är 
för stram, kan det innebära att ägaren kommer att få svårt att göra rätt för sig 
gentemot det allmänna och mot leverantörer.  
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Det har tidigare visat sig i krogbranschen att om så är fallet kan ägaren istället vara 
tvungen att ta ut en lägre bruttoomsättning, betala sin personal ”svarta” löner, inte 
följa alkohollagens restriktioner avseende försäljning av alkoholdrycker. 
 
Köket var vid första prövningstillfället inte godkänt för en allsidig matlagning, då 
fisk och kycklingrätter inte kunde beredas. Av miljökontoret påpekade åtgärder 
avseende köket och inlämnande av en åtgärdsplan var heller inte gjord vid det 
första prövningstillfället.  
 
Socialförvaltningens uppfattning var, avseende inlämnad ansökan och bifogade 
handlingar vid det första prövningstillfället och förslag till beslut till social-
nämndens arbetsutskott 2009-11-30, att sökanden inte uppfyllde alkohollagens 
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §, att inlämnad budget 
för första verksamhetsåret inte var relevant enligt 7 kap. 7 §, samt att lokalen inte 
hade kapacitet för en allsidig matlagning och därmed inte är lämplig för sitt 
ändamål, enligt alkohollagen 7 kap. 8§.    
 
Förslag till beslut kommunicerades och delgavs till sökanden Tarek Dandach. 
2009-12-02 inkom till socialförvaltningen synpunkter på förslag till beslut och 
kompletterande handlingar. Sökanden hade anlitat en revisionsbyrå, Issal & 
Ottosson, som bl.a. hade upprättat en affärsplan innehållande en reviderad 
ekonomisk budget och personalbudget. Revisorerna hade också haft en 
genomgång med ägaren avseende skyldigheterna om bokföring, moms, 
arbetsgivareavgifter etc. Deras bedömning var att ägaren numera innehade 
erforderliga kunskaper i dessa delar. 
 
Skattförvaltningen i Malmö meddelade socialförvaltningen 2009-12-04, att 
företaget Dandach restaurang hade senaste veckan registrerat sig med                   
F-skattesedel och som moms- och arbetsgivare. Sökanden innehade inga skulder 
vare sig till skatteförvaltningen eller till kronofogden. 
 
I samtal med miljökontoret 2009-12-07, hade en åtgärdsplan inlämnats avseende 
påpekade krav från miljökontoret. Enligt miljökontoret skall åtgärderna vara 
genomförda senast 2010-06-15. 
 
Socialförvaltningens påpekande avseende avsaknad av beredningsytor för fisk och 
kyckling, anmäldes vara åtgärdade 2009-12-07. Undertecknad besökte restaurang-
en 2009-12-08 och kontrollerade att så var fallet.    
 
En samlad bedömning avseende vidtagna åtgärder vid Restaurang Dandachs 
ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten för sprit, vin och 
starköl, är att sökanden i stort uppfyller kraven för serveringstillstånd enligt 7 kap. 
7 § om krav på personlig och ekonomisk lämplighet, samt uppfyller i sin helhet 
kraven enligt 7 kap. 8 § om lokalens kapacitet för en allsidig matlagning och är 
lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 
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Det finns vissa frågetecken avseende sökandes förutsättningar att utifrån 
lagstiftningen i 7 kap. 7 §, uppfylla de höga krav om lämplighet för att driva en 
restaurang med permanent  serveringstillstånd för sprit, vin och starköl till 
allmänheten, t.ex. bristande branscherfarenhet och den mer än fördubblade 
omsättningen. 
Socialförvaltningen gör dock bedömningen att detta inte är skäl nog för ett avslag.  
Däremot anser socialförvaltningen att det finns särskilda skäl enligt alkohollagens 
7 kap. 5 §, att tidsbegränsa serveringstillståndet.  
 
Med hänsyn till att föreliggande ansökan närmast kan betraktas som en nyetable-
ring, serveringsstället har ändrat karaktär och inriktning gentemot tidigare 
restaurang, omsättningen planeras kraftigt öka, samt den i vissa delar bristande 
branscherfarenheten från ägarens sida, föreslår socialförvaltningen en tidsbe-
gränsad giltighet avseende serveringstillståndet tom 2010-06-15. 
Tidsbegränsningen ligger dessutom med samma förfallodatum som miljökontorets 
krav om att åtgärderna avseende köket skall vara genomförda. 
Sökanden skall göras uppmärksam på att det åligger honom att i god tid innan 
serveringstillståndet löper ut, ansöka hos socialförvaltningen om fortsatt 
serveringstillstånd. Ansökan bör lämnas in 4 – 6 veckor innan det tidsbegränsade 
serveringstillståndet upphör.                
 
Kommunicering och delgivning 
Sökanden har delgivits utredningen och förslag till beslut, informerats om 
möjligheten att yttra sig däröver, om möjligheten att få företräde inför 
socialnämnden samt om rätten att anlita biträde. Idet fall ombud anlitas skall 
fullmakt uppvisas. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  avslå Restaurang Dandachs ansökan om permanent serveringstillstånd till  
  allmänheten för sprit, vin och starköl på Libanesisk Restaurang och Café,   
  Karlskrona. 
 
att bifalla Restaurang Dandachs serveringstillstånd till allmänheten för sprit, vin   
  och starköl med begränsad giltighet tom 2010-06-15 på Libanesisk Restau-    
  rang och Café, Karlskrona. 
 
att  sökanden skall göras uppmärksam på att det åligger honom att i god tid innan   
 serveringstillståndet löper ut, ansöka hos socialförvaltningen om fortsatt 
 serveringstillstånd. Ansökan bör lämnas in 4 – 6 veckor innan det tidsbe-
 gränsade serveringstillståndet upphör.                
_____ 
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§ 160 
Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet tiden 2010-01-01—12-31 
 
Kommunfullmäktige antog 2009-08-27 Karlskrona kommuns jämställdhetsplan för 
2009-2011. Jämställdhetsprogrammet ska ligga som grund för förvaltningarnas 
handlingsplaner som görs en gång per år.  
 
Förslag till ny jämställdhetsplan har tagits fram av Göran Bohman tillsammans 
jämställdhetsombuden Lena Wik, Björn Jönsson och Linnea Haraldsson. 
 
Handlingsplanen följer Karlskrona kommuns jämställdhetsplan och utgår i likhet 
med den från de fyra hörnstenarna. 
 
Förslaget kommer att behandlas vid förvaltningens övergripande samverkansgrupp 
2009-12-09. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att   anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2010-01-01—12-31. 
_____ 
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§ 161 
Socialnämndens plan för etnisk mångfald 
 
Kommunfullmäktige antog i augusti 2009 plan för etnisk mångfald för perioden 
2009 – 2011 avseende Karlskrona kommuns samlade verksamhet.  
 
Karlskrona kommuns nämnder och styrelser ska för sin verksamhet årligen 
upprätta handlingsplaner med tydliga och mätbara mål för arbetet med etnisk 
mångfald. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  återremittera ärendet 
_____ 
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§ 162 
Kvalitetsgranskning av samtal i samband med förhandsbedömningar vid 
fältgruppen 
 
Socialförvaltningens kansli gör regelbundna kvalitetsgranskningar av verk-
samheter vid socialförvaltningen.  
Vi har under 2009 gjort en enkätundersökning av hur ungdomar och föräldrar som 
besökt fältgruppen i samband med en s.k. förundersökning, uppfattat samtalet med 
socialsekreteraren. 
 
Kvalitetsgranskningen har utförts av utredningssekreterare Lena Wik och 
planeringssekreterare Tore Svensson. 
 
Enkätundersökningen har utförts under tiden 15 augusti – 15 oktober. 
De som svarat på enkäten har i allt väsentligt varit mycket positiva. Däremot har 
andelen som svarat varit mycket lägre än förväntat, vilket innebär att värdet av 
undersökningen minskar. 
 
Socialförvaltningens kansli planerar därför en uppföljande undersökning av 
fältgruppens arbete under 2010. Den fortsatta granskningen kommer förmodligen 
att få en något annorlunda inriktning än den granskning som nu gjorts. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  godkänna kvalitetsgranskningen av samtal i samband med 
 förhandsbedömningar. 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljande kvalitetsgranskning av 
 fältgruppens arbete under 2010. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring av 1:a attsatsen enligt följande: att handlingen 
läggs till protokollet. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Birgitta Ståhls ändringsyrkande mot 
förvaltningens förslag och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
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Socialnämndens beslut 
 
att handlingen läggs till protokollet 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljande kvalitetsgranskning av 
 fältgruppens arbete under 2010. 
_____ 
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§ 163 
Tack 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete 
under det gånga året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
_____ 
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Tid och Plats  Måndagen den 25 januari kl 14.30-16.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Eva Strömqvisst (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
Tjänstgörande ersättare Dan Damsgård (FP) 
  
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Ingrid Trossmark (S)     
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 8-14  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Walla Carlsson     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 8 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) ställde frågan hur narkotikasituationen ser ut på våra 
högstadieskolor.  
 
Fältgruppen besvarar frågan på socialnämndens sammanträde i mars. 
_____ 
 
Kenneth Nyström (S) ställer frågan hur det går med igångsättandet av 
Rosenbom. 
 
Sören Trolle Svarade 
_____ 
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Kopia till   Dnr:  
CR 

 
 
 
 
 
§ 9 
Justitieombudsmannens (JO) beslut avseende provköp av folköl 
 
JO inspekterade den 21-23 april 2009 socialnämnden i Karlskrona kommun. Vid 
granskningen uppmärksammades att nämnden bedrev tillsyn över folkölsför-
säljningen genom s.k. provköp. JO beslutade att utreda detta inom ramen för ett 
särskilt ärende. 
 
Den 18 december 2009 uttalade sig JO i ett beslut, att provköp inte stöds av 
nuvarande lagstifning. ”Provköpen strider mot principen att dold myndighets-
utövning inte bör förekoma. Metoden bör inte användas, så länge den inte har stöd 
i lagstiftningen. 
 
Detta innebär att socialnämnden i dagsläget inte bör använda sig av arbetssättet 
med provköp i det lokala tillsynsarbetet med folköl. 
 
I anslutningen av sitt beslut skriver JO, ”att en kopia på beslutet har skickats till 
regeringskansliet, socialdepartementet för eventuellt beaktande i det fortsatta 
arbetet med översyn av alkohollagstiftningen. 
 
Enligt Statens folkhälsoinstitut, kommer under våren en alkohol- och tobaks-
proposition att tillställas riksdagen, men i dagsläget vet man inte om denna 
innehåller lagförslag som stödjer provköp eller inte. Man hoppas naturligtvis att 
detta beaktas i propositionen till riksdagen! 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att socialnämnden uppmanar förvaltningen att tillsvidare ej genomföra 
 tillsyn avseende folköl medelst metoden provköp 
 
att socialnämnden uppmanar förvaltningen att i sitt lokala tillsyns-
 arbete avseende folköl inrikta sig på; 
 - Kartläggning av försäljningsställen. 
 - Kontrollera att försäljningsställen uppfyller grundförutsätt- 
 ningarna för försäljning. 
 - Informera om vikten av att åldersbestämmelserna följs, 
 - Vara behjälplig med informationsmaterial till försäljningsställen. 
 - Samarbete med andra myndigheter. 
_____ 
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§ 10 
Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av 
socialnämndens handläggning av anmälningar, avseende vuxna (över 18 år)  
 
Länsstyrelsen beslut 
Nämnden uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen 
avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för följande brister: 
• Flertalet förhandsbedömningar dokumenteras inte enlighet med SOSFS 2006:5 
• Socialtjänsten ställningstagande att inte inleda utredning är ofta inte tillräckligt 
 underbyggda. 

 
Socialnämndens åtgärder 
Ny rutin för handläggning av förhandsbedömning kommer att tas fram och delges 
nämnden vid sammanträdet i januari 2010. 
• Alla inkomna anmälningar kommer att föranleda en förhandsbedömning. 
• Alla förhandsbedömningar inleds och avslutas av 1:e socialsekreterare. Även 

att inleda utredning jml 11 kap 1 § SoL efter en förhandsbedömning görs av 1:e 
socialsekreterare. 

• En familjebild och en utskrift över tidigare aktualitet kommer att medfölja 
varje förhandsbedömning. 

• Underåriga hemmavarande barn kommer att beaktas vid ställningstagande. 
• Alla rutiner för förhandsbedömning kommer framöver att följas. 

 
Förhandsbedömningar som avser: 
1. Anmälningar om missförhållanden eller fara för liv handläggs av 

socialsekreterare och dokumenteras elektroniskt i dokumentationssystemet 
ISOX. 

2. LOB:ar och anmälan om narkotikabrott jml § 3 polislagen avseende ungdomar 
mellan 18 och 19 år samt ungdomar mellan 18 och 20 år som varit aktuella på 
förvaltningens Familj och ungdomsektion (FUS) för drogrelaterade problem 
kommer att handläggas av socialsekreterare. Dessa förhandsbedömningar 
dokumenteras elektroniskt i dokumentationssystemet ISOX. 

3. Övriga LOB:ar och anmälan om narkotikabrott jml § 3 polislagen kommer 
efter inledd förhandsbedömning hanteras av öppenvården där den enskilde blir 
erbjuden rådgivning. Ungdomar mellan 18 och 25 år och föräldrar med 
underåriga barn boende hos sig kommer att kallas ytterligare en gång om 
personen uteblir. Dokumentationen sker på den inkomna handlingen.  
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 Om det under rådgivningssamtalet framkommer att den enskilde vill ha hjälp 
 får personen omgående träffa en socialsekreterare och göra en ansökan om 
 bistånd jml 4 kap 1 § SoL 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna förslag till yttrande 
_____ 
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§ 11 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2009 
 
Socialnämnden antog i januari 2009 § 13 en verksamhetsplan för 2009. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i 
planen. Nedan kommenteras varje uppdrag var för sig: 
 
Övergripande 
-  Öka och utveckla samarbete med frivilligorganisationer  
 Föreningen KRIS tillkomst- stöttas ekonomiskt och verksamhets-
 mässigt. 
 Förberett samarbete med föreningslivet i samband med tillkomst av 
 akut stödboende. I övrigt fortsatt samarbete med en mängd före-
 ningar 
-  Kvalitetsundersöka fältgruppen 
 Genomfört, resultatet ej tillfredsställande- ny granskning planeras 
- Öppna boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn/ung-
 domar. I drift 1 maj. 
 Genomfört 
- Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och ungdomssektionen samt 
 i tillämpliga delar inom övrig verksamhet inom socialförvaltningen. 
 Utbildningsinsatser för personal och politiker 
 Genomfört 
- Fortsatt utvecklande av obruten vårdkedja inom Alkohol och drogsek-
 tionens verksamhetsområde 
 Genomfört- fortsatt utveckling 
- Under året särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta ett 
 ökat behov av insatser med anledning av lågkonjuktur och förändrad 
 lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet. 
 Utveckla samarbeten och metoder för att möta ett ökat tryck inom 
 Ekonomisektionens verksamhetsområde. 
 Genomfört 
- Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt resursutnyttjande i 
 samarbete med våra nätverkskommuner 
 Genomfört   
- Översyn av riktlinjer för serveringstillstånd 
 Genomfört 
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Alkohol- och drogsektionen 
-  Verkställa projektet obruten jämställd vårdkedja utifrån utveck-
 lingsmedel från Länsstyrelsen  
 Pågår. Projektledare är anställd, samtliga projekt löper på enligt 
 plan. 
- DD-boende 
 Pågår, samtliga beslut är fattade. Planerad byggstart mars-sept 2010 
- Stödboende 
 Pågår, hyresavtalet är klart och gäller fr.o.m. 2010-01-01 
- Beroendeenhet 
 Pågår, beräknad inflyttning och invigning i nya lokaler mars-sept 
 2010 
- Skyddat boende för kvinnor 
 Genomfört. Start 090501, pågående 
- Implementera ART i  ungdomsgruppen 
 Genomfört såtillvida att ART har ersatts med rePULS. Programmet 
 som sträcker sig över 10 veckor/1 gång/vecka och är flexibelt efter 
 varje person och med ett kognitivt synsätt      
-  Fortsätta att utveckla nätverksamarbetet för fler grupper 
 Genomfört. 1:e och föreståndarna har träffat övriga nätverks-
 kommuner och hittat en struktur för fortsatt utbyte. 
 Öppenvården har likt ovan börjat med erfarenhetsutbyte och hittat 
 struktur för fortsatt samarbete. Handläggargruppen har diskuterat 
 kollegiegranskning tillsammans med övriga nätverkskommuner 
-  Utveckla en interaktiv hemsida utifrån ADS-analys 2007-2010 
 Pågår med videoinspelning 
- Skapa en strukturerad samverkan med de viktigaste samverkans-
 parterna. 
 Under 2009 har en bra samverkansstruktur  upparbetats med 
 återkommande träffar varje termin, mellan  frivårdsmyndigheten, 
 Vuxenpsykiatrin Väst/Öst handikappförvaltningen, jobbintro/ 
 ekonomisektionen och länkarna 
 
 
Ekonomisektionen  
- Aktivt delta i samordningsförbundet FINSAM med syfte att 
 utveckla samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som står 
 långt ifrån arbetsmarknaden. 
 Aktivt pågående  
- Påbörja verksamhet i samarbete med Lindra secondhand. Butiken 
 finns på Kungsmarksplan och erbjuder i nära samverkan med 
 socialförvaltningens ekonomisektion praktikplatser för personer i 
 behov av förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering. 
 Aktivt pågående. Deltagare från både ekonomi- och mottagnings-
 gruppen och jobbintro 
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- Under förutsättning att projektmedel beviljas från ESF kommer 3-
 årigt Länsövergripande projekt ”Blekingeporten” att inledas. 
 Projektet innebär att personer med försörjningsstöd kommer att 
 erbjudas aktivt förberedande arbetslivsinriktade insatser. 
 Avslag ESF 
- Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenhetens fasta verk-
 samhet. Under första delen av året genomförs en gemensam 
 planering- och utvecklingsdag för verksamheternas samtliga 
 medarbetare. 
 Genomfört 
- Aktivt deltagande i ESF-projekt som arbetsmarknadsenheten 
 ansvarar för. Projektet erbjuder arbetslivsinriktade insatser till 
 personer aktuella för försörjningsstöd.  
 Aktivt pågående 
- Genomföra en kartläggning av samtliga personer aktuella för 
 försörjningsstöd i januari 2009. Kartläggningen görs i enkätform på 
 handläggarnivå. Syftet är att få en samlad kunskap om den nu 
 aktuella klientgruppens situation för att kunna utveckla rätt behovs-
 inriktade insatser. Kartläggningen kommer fortsättningsvis att 
 genomföras varje år vid samma tidpunkt. 
 Genomfört och redovisat SN. Ny kartläggning genomförs 2010 
- Jobbintro ska utveckla samverkan med gymnasieskolan gällande 
 ungdomar som i förtid avslutar sina studier och som omfattas av 
 kommunens uppföljningsansvar. 
 Pågående kontakter 
- Jobbintro ska utveckla samverkansformer med budget- och skuld-
 rådgivningen 
 Pågår 
- Budget- och skuldrådgivaren och en socialsekreterare från 
 ekonomi- och mottagningsgruppen ska erbjuda program för 
 hushållsekonomisk rådgivning till personer aktuella på 
 ekonomisektionen. 
 Försök har gjorts. Avslutats pga. dåligt deltagarintresse och 
 tidsbrist 
- Genomföra en brukarundersökning hos personer aktuella på 
 ekonomi- och mottagningsgruppen. 
 Ej genomfört pga. tidsbrist 
- Ekonomi- och mottagningsgruppen ska utveckla rutinerna för 
 arbetet med arbetsplaner med syfte att hitta bättre former för 
 uppföljning. 
 Rutiner har utvecklats 
- Två utbildningstillfällen inom området beroendeproblematik 
 genomförs med hjälp av personal från ADS i början av 2009.   
 Genomfört 
- Kompetensutveckling med extern utbildare inom området utveckla 
 arbetet med försörjningsstöd är planerad med två utbildningstill-
 fällen under 2009. 
 Genomfört 
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- Översyn och förändring av den fysiska arbetsmiljön och mottag-
 ningen i receptionen  på Norra Kungsgatan. 
 Pågående förändringsprocess. Delvis genomförd 
 
 
Familj och ungdomssektionen 
- Bättre lokaler till råd och stödgruppen 
 De nya lokalerna kommer att vara klara mars 2010 
- Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen 
 Regelbundna möten både på handläggarnivå och på ledningsnivå 
-  Implementera arbetsmetoden BBIC. 
 Vi har under året beviljats prövolicens och införskaffat datorstöd till 
 BBIC  
- Utveckla och kvalitetssäkra rekrytering, utredning och utbildning av     
 familjehem  
 Flera av socialsekreterarna har gått utbildning i att utreda 
 familjehem. Börjat arbeta med en barnhandläggare och en 
 familjehemshandläggare  
- Råd och stödgruppen och Fältgruppen ska tillsammans utveckla 
 metoder för att kunna hjälpa unga missbrukare och deras föräldrar på 
 hemmaplan. 
 Ett behandlingsteam har bildats där Råd och stödgruppen, Fält-
 gruppen och Utrednings och familjehemsgruppen ingår.
 Behandlingsteamet möjliggör att samarbetet kring unga miss-
 brukare och deras föräldrar har förbättrats. Man kan ge stöd till 
 föräldrarna och samtidigt arbeta med den unges missbruk 
- Råd och stödgruppen fortsätter att utveckla arbetet med våld i nära 
 relationer.  
 Länstyrelsepengar har beviljats för att påbörja ett samarbete med 
 Psykiatrin med målsättningen att även kunna erbjuda hjälp till män 
 som utövar våld. 
 Samarbetet med Psykiatrin har under året kommit igång och man 
 kan idag även erbjuda hjälp till män som utövar våld. Samarbetet 
 kommer att fortsätta 
- Verksamheten på Grupphemmet XP kommer att utökas med ytter-
 ligare 4 platser. Grupphemmet kommer från och med våren 2009 att ta 
 emot både asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande 
 barn med uppehållstillstånd. 
 Grupphemmet Gyllenstjärna har under året tagit emot asylsökande 
 ensamkommande barn 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna uppföljningen 
_____ 
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§ 12 
Verksamhetsplan för 2010 
 
Ordförande föreslog att socialnämnden tillsammans med socialchef samt 
sektionschefer skall ha en heldag den 11 februari 2010 för att tillsammans gå 
igenom verksamhetsplanen för 2010. 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde den 15 mars 2010. 
_____ 
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§ 13 
Socialnämndens plan för etnisk mångfald 
 
Ärendet återremitterade på socialnämndens sammanträde den 14 december 2009. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad plan för etnisk mångfald daterad den 11 
januari 2010. 
 
Kommunfullmäktige antog i augusti 2009 plan för etnisk mångfald för perioden 
2009 – 2011 avseende Karlskrona kommuns samlade verksamhet.  
 
Karlskrona kommuns nämnder och styrelser ska för sin verksamhet årligen 
upprätta handlingsplaner med tydliga och mätbara mål för arbetet med etnisk 
mångfald. 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att anta förslag till plan för etnisk mångfald 2010-2011 
_____ 
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§ 14 
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser fr.o.m. 2010-01-01  
 
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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. attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar. 
Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör också 
namnteckningsprov för samtliga attestanter. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna upprättad attestlista 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 januari 2010 
 
§ 18 Öppna frågor  sid 4 
§ 19 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2009 sid 5 
§ 20 Socialnämndens internkontroll 2009 sid 7 
§ 21 Socialnämndens plan för internkontroll 2010 sid 11 
§ 22 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol- 
 drycker vid Restaurang Borgmästaren, Karlskrona sid 13 
§ 23 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol- 
 drycker vid Harrys, Karlskrona sid  15 
§ 24 Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § 
 SoL av socialnämndens handläggning och dokumentation av 
 utredningar avseende vuxna (över 18 år) med missbruksproblem sid 18 
§ 25 Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar sid 20 
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Tid och Plats  Måndagen den 15 februari kl 14.30-16.45, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
   
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Ola Svensson (SD)  
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Sture Nilsson (C) 
  Dan Damsgård (FP) 
  Kaj Jansson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Kenneth Nyström (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 18-25  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Kenneth Nyström     



  15 februari2010 3 
 

 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 18 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) ställde frågan hur narkotikasituationen ser ut på våra 
högstadieskolor.  
 
Jesper Björnson svarade 
_____ 
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Kopia till   Dnr:  
CR 

 
 
 
 
 
§ 19 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2009 
 
Det ekonomiska utfallet för socialnämndens verksamheter för 2009 upp-visar ett 
negativt resultat om totalt – 18 995 tkr varav – 2 067 tkr avser individ- och 
familjeomsorg och –16 928 tkr avser ekonomiskt bistånd. Trots att nämnden fick 
en utökad budgetram, överföring av medel från Kommunstyrelsens reserv för 
Individ- och familjeomsorg enligt Ks:s beslut den 2 juni 2009 § 197, på 2 000 tkr 
har underskottet inte gått att förhindra. 
 
Nettokostnaden för programmet individ- och familjeomsorg uppgick till 101 762 
tkr för 2009, vilket är ett förbättrat resultat i förhållande till föregående år med  
2 276 tkr. Trots att året har genomsyrats av olika besparingsåtgärder har inte 
underskottet gått att förhindra. Behovet av insatser har varit stort men något färre 
har placerats på institution när det gäller barn/ungdomar. Antalet vårddygn 
barn/ungdomar har minskat med 9 % i förhållande till föregående år, vilket har 
medfört en nettokostnadssänkning med drygt 4 mkr. Framförallt har behovet av att 
placera barn och unga på extern institution minskat under året till 16 års-placerade 
barn/ungdomar, en minskning med 4 jämfört med föregående år. Antal omedelbara 
omhändertagningar samt ansökningar om vård enl LVU har också minskat något 
jämfört med föregående år. Familje- och ungdomssektionen har dock under det 
sista tertialet sett en tendens till ökning av antal ärenden, det har varit turbulenta 
månader med många omplaceringar och nyplaceringar. De nyplaceringar som 
gjorts är framförallt pojkar i tonåren som har missbruksproblem.  
När det gäller vuxna missbrukare har antalet vårddygn ökat med 6,3 % jämfört 
med föregående år. Men med tillskott om 1 mkr från Kommunstyrelsens reserv (se 
ovan) har detta medfört en nettokostnadssänkning om knappt 300 tkr. Antalet 
personer aktuella på ADS har varit i stort sett samma som året innan. Kostnaderna 
per vårddygn har minskat något, främst beroende på att antalet vårddygn på KBH 
har ökat (+13,3 % jämfört med fg år). Karlskrona Behandlingshem har med andra 
ord haft en hög beläggning. Trots det förbättrar man resultatet med 167 tkr jämfört 
med föregående år, främst beroende på att intäkterna ökat. 
 
Nettokostnaden för programmet ekonomiskt bistånd uppgick till 60 862 tkr vilket 
är ett försämrat resultat i förhållande till föregående år med 15 561 tkr. 
Snittkostnaden för ett hushåll per månad har uppgått till 7 544 kr vilket är en 
ökning av snittkostnaden med 5,6 % i förhållande till förra året. 
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Totalt har 1 342 hushåll varit i behov av ekonomiskt bistånd under året, vilket är en 
ökning med 246 hushåll jämfört med föregående år. Anmärkningsvärt är att antalet 
hushåll där registerledaren är 24 år eller yngre har ökat med 68, till 410 stycken (+ 
19,9 %) jämfört med föregående år.  
Situationen på arbetsmarknaden har varit väldigt ogynnsam under året. Det har 
generellt sett varit svårare att få ut klienter till annan försörjning. Lågkonjunkturen 
med ökad arbetslöshet tillsammans med förändringarna i det sociala välfärds-
systemet har påverkat programmet negativt. Antal hushåll med behov av bistånd 
längre än 11 månader har fortsatt att öka under året (+ 123 hushåll jämfört med år 
2008). De förändrade reglerna för introduktionstid och introduktionsersättning har 
också påverkat programmet negativt. Kostnaderna för försörjningsstöd/ekono- 
miskt bistånd till hushåll där någon person ingår som avslutat introduktionen har 
under året uppgått till drygt 4 mkr. 
 
Socialnämndens beslut  
 
att  att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för verksam-
 hetsåret 2009, 
 
att begära täckning av 2009 års underskott, samt 
 
att hemställa om att ej utnyttjande investeringsmedel för år 2009 på  
 100 tkr, avseende Roslunden, överförs till år 2010. 
_____ 
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§ 20 
Socialnämndens internkontroll 2009 
 
Socialnämnden antog i september 2009 följande plan för internkontroll för 2009 

 
Process 
rutin/system 

Kontroll-
moment 

Kon-
troll-
ansvar 

Frek- 
vens 

Metod Rapporte- 
ring till 

Kvalitets-
undersökning 
Fältgruppen 

Enkät om 
bemötande 

Social-
chef 

2009 Enkät Social- 
nämnden 

Riskhante- 
ring 
Arbetsmiljö 

Dokument-
ens aktualitet 

Social-
chef 

2009 Komplett 
inventering 

Social- 
nämnden 

Redovisning 
av enskilda 
ärenden 

Redovisning 
socialnämnd-
en 

Social-
chef 

Löp-
ande 

Ärenden 
lottas 

Social- 
nämnden 
 

Utbetalningar av 
löner och 
ersättningar 

Löner och 
ersättningar 
till uppdrags-
tagare 

Sektions
-chefer 

2009 Stickprov 
kvartalsvis 

Social- 
nämnden 
 

 
Redovisning av uppdrag enligt planen för internkontroll 2009 
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1. Kvalitetsundersökning fältgruppen 
Kvalitetsundersökningen beträffande fältgruppen redovisades för socialnämn-
den i december 2009. Undersökningen omfattade ungdomar och föräldrar som 
hade kontakt med fältgruppen vid enstaka tillfälle, vid s.k. förhandsbedöm-
ning. Efter att anmälan kommit in görs först en inledande bedömning innan 
beslut fattas om utredning skall inledas eller inte. Denna inledande bedömning 
kallas förhandsbedömning. Den innebär att kontakt tas med den anmälan 
gäller. Om anmälan avser ungdom under 18 år tas också kontakt med för-
äldrarna. 
 
Kvalitetsgranskningen gjordes under perioden 15 augusti – 15 oktober 2009, 
då enkäter lämnades till samtliga ungdomar och föräldrar som besökte fält-
gruppen i samband med förhandsbedömning. Sammanlagt överlämnades 
enkäter till 26 ungdomar och till deras föräldrar. Det var ett klart mindre antal 
än vad som på förhand beräknades skulle bli aktuella under ovanstående 
period. En förklaring är att fältgruppen under perioden mottog många anmäl-
ningar som inte resulterade i förhandsbedömningar, t ex anmälningar om 
beslagtagen alkohol hos ungdomar nära 18 års ålder.  
 
I efterhand kan man tycka att undersökningsperioden borde ha varat längre. 
 
Av ungdomarna har 8 besvarat enkäten och av föräldrarna har 11 svarat. 
Ungdomarna som svarade på enkäten var i åldern 13 – 17 år.  
 
Enkäten visade att ungdomar och föräldrar som svarat var mycket positiva till 
kontakten. Bemötandet av socialsekreteraren uppfattades som bra eller mycket 
bra av ungdomar och föräldrar. De frågor som ställdes uppfattades av de flesta 
som svarat som meningsfulla eller mycket meningsfulla. Den informationen 
som lämnades av socialsekreteraren uppfattades av de flesta som bra eller 
mycket bra. Besökarna uppfattade att de hade möjlighet att ställa frågor. 
Ungdomar och föräldrar uppfattade samtalet som bra eller mycket bra.  
Samtliga utom två svarade att de kände förtroende för den socialsekreterare de 
träffade. De två, en förälder och en ungdom, svarade ”vet ej” på frågan. 
 
Det låga antalet svarande gör att värdet av enkätundersökningen är begränsat. 
Med anledning härav beslutade socialnämnden att ytterligare kvalitetsgransk-
ning av fältgruppen ska göras under 2010. 
 
2. Riskhantering arbetsmiljö  
Varje arbetsgrupp har redovisat riskanalyser och handlingsplan för arbets-
miljöarbetet inför förvaltningens övergripande samverkansgrupp. Den över-
gripande samverkansgruppen följer arbetsmiljöarbetet i varje arbetsgrupp. De 
risker som konstaterats i riskanalyserna har åtgärdats. 
 
Efter ett tillbud, exempelvis hot och våld, görs tillbudsrapport som redovisas 
inför övergripande samverkansgruppen. 
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3. Redovisning av enskilda ärenden 
Redovisning av enskilda ärenden görs för socialnämnden varje månad av 
handläggare vid socialnämnden. 
 
4. Utbetalningar av löner och ersättningar 
Granskning av utbetalningar av arvoden och ersättningar under tredje kvartalet 
2009 har gjorts beträffande kontaktpersoner och kontaktfamiljer som 
handläggs vid Råd- och stödgruppen. Granskningen omfattade arvode och 
ersättningar till 35 uppdragstagare och företrädesvis utbetalning av arvode och 
ersättning i december månad 2009. Sammanlagt erhöll omkring 60 uppdrags-
agare ersättning som kontaktperson eller kontaktfamilj under fjärde kvartalet 
2009. 
 
Vid granskningen jämfördes utbetalningarna av arvoden och ersättning till 
uppdragstagare med gällande avtal mellan socialförvaltningen och uppdrags-
tagarna. Granskningen visade att i ett ärende hade arvodet till uppdragstagaren 
utgått med ett för högt belopp under en kortare period. Enligt Råd och 
stödgruppens rutiner omprövas avtal om kontaktperson och kontaktfamilj var 
sjätte månad. Den assistent som sköter utbetalningar hade inte fått kännedom 
om att en mindre sänkning av ett arvode hade gjorts, varför utbetalning under 
en period utgått med ett för högt belopp. Den troliga orsaken till att assistenten 
inte hade fått kännedom om att arvodet sänkts är att socialsekreteraren missat 
att rapportera. Misstaget skedde under en period av omdisponering av arbets-
uppgifter på Råd och stöd eftersom ordinarie assistent var föräldraledig. 
 
Med anledning av ovanstående har rutinerna vid Råd och stöd förändrats. 
Ansvarig arbetsledare och delegat för beslut om kontaktperson och kontakt-
familj ska fortsättningsvis själv se till att assistenten som gör utbetalningar får 
kopia på gällande avtal. 
 
I alla andra granskade ärenden överensstämde utbetalningarna av arvoden och 
omkostnadsersättningar med gällande avtal 
 
Utöver omkostnadsersättning utgår ersättning till uppdragstagare för att an-
vända egen bil i uppdraget, t ex körning av barn till fritidsaktiviteter. I mer-
parten av de granskade ärendena hade uppdragstagare redovisat antalet körda 
kilometer under den månad som ersättningen avsåg utan att ange körsträckor. 
Arbetsledaren menade att vid planering av insatsen kontaktperson/kontakt-
familj  gjorde ansvarig socialsekreterare en uppskattning av den körsträcka 
som erfordrades för uppdraget. Socialsekreteraren har sedan kontrollerat att 
den uppgivna körsträckan legat i nivå med den beräknade, varefter utbetalning 
av bilersättning skett enligt de uppgifter som lämnats av uppdragstagaren. 
 
Råd och stöd har efter granskningen förändrat rutinerna, så att uppdragstagare 
fortsättningsvis inför varje utbetalning av bilersättning ska ange de kör-
sträckor som uppdragstagaren begär ersättning för. 
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Socialförvaltningen kommer att fortsätta att göra granskningar av utbetal-
ningar av ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer under 2010. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna redovisning av internkontroll 2009. 
_____ 
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§ 21 
Socialnämndens plan för internkontroll 2010 
 
Kommunfullmäktige antog i maj 2009 riktlinjer för den interna kontrollen i 
Karlskrona. 
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och professionell 
ledning som all personal samverkan. Processen är utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå följande mål: 
 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 
 
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå ska ske i samband med årsbokslutet. 
Rapportering ska också ske till kommunens revisorer. 
 
Planen ska svara på: 
- vad som ska kontrolleras (process) och vilken rutin i processen (kontrollmoment) 
- hur kontrollen görs (metod) 
- när/hur ofta kontrollen ska utföras (frekvens) 
- vem som ska utföra kontrollen (kontrollansvar) och vem som är mottagare 
(rapportering) 
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KONTROLLPLAN 

Process 
rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frek- 
vens 

Metod Rapporte- 
ring till 

Kvalitetsundersök-
ning Fältgruppen 
 

Bemötande Socialchef 2010 Enkät alter- 
nativt inter- 
vjuer 

Socialnämnden 

Familjehemsplace-
ringar Utrednings- 
och familjehems-
gruppen 

Handläggning  Socialchef 2010 Granskning  
av akter 

Socialnämnden 

Redovisning av 
enskilda ärenden 

Redovisning 
socialnämnden 

Socialchef Löpan- 
de 

Ärenden 
lottas 

Socialnämnden 

Beslut eget boende 
Ekonomisektionen 

Handläggning Socialchef 2010 Granskning  
av akter 

Socialnämnden 

Tillsynsavtal 
alkohol- och drog-
sektionen 

Handläggning Socialchef 2010 Granskning  
av akter 

Socialnämnden 

Utbetalningar av 
löner och ersätt-
ningar 

Löner och er-
sättningar till 
uppdragstagare 

Socialchef 2010 Stickprov 
kvartalsvis 

Socialnämnden 
 

Utbetalningar 
ekonomiskt bi- 
stånd 

Kontroll av  
mottagare 

Socialchef 2010 Stickprov 
kvartalsvis 

Socialnämnden 

Riskhantering 
Arbetsmiljö 
 

Dokumentens  
aktualitet 

Socialchef 2010 Komplett 
inventering 

Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta förslag till plan för intern kontroll 2010. 
_____ 
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Kopia till  Dnr 2009.296.702 
CR 
Rest Borgmästaren 
Anders Nordberg 

 
 
 
§ 22 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restaurang Borgmästaren, Borgmästaregatan 12, 37134 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Firma Borgmästaren har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker vid ovan rubricerat serveringsställe till allmänheten. Sökta serveringstider 
är mellan klockan 11:00 – 01:00 året runt. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget på Borgmästaregatan på central Trossö. I avsedda 
lokaler för servering av alkohol har det senaste året bedrivits caféservering och 
servering av enklare maträtter. 
Något serveringstillstånd för alkohol har inte tidigare funnits i lokalerna. 
Serveringslokalen är koncentrerad till en matsal med plats för 40 -  45 sittande 
gäster. Övriga serveringsutrymmen är en uteservering i direkt anslutning till 
serveringsstället med plats för cirka 60 sittande gäster. Serveringsstället bedöms  
ha ett tillräckligt antal sittplatser för gäster.      
En serverings- och bardisk är placerad vid matsalens ena kortsida.  
Köket har sedan tidigare ett godkännande som livsmedelsanläggning, med 
servering av varma och kalla rätter genom beredning och bearbetning av kött, fisk 
och rotfrukter. Köket uppfyller kraven enligt alkohollagen 7 kap. 7 §. 
Serveringsstället uppfyller kraven ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Besök har gjorts på serveringsstället. 
   
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten inriktas på ätande gäster, både som lunchservering och dagens rätt, 
som kvällsservering och ala´carte. Serveringen sker huvudsakligen som 
bordservering. 
Öppettiderna kommer att vara alla veckans dagar mellan klockan 11:00 – 22:00. 
Under vintertid kan en justering ske, till ett mindre öppethållande. 
Menyn består av kött, fisk och kyckling samt vegetariskt alternativ. Även sallader 
och pastarätter kommer att erbjudas. Som specialitet kommer restaurangen att 
erbjuda persiska rätter. 
Viss avhämtning av mat kommer att erbjudas. 
Sökanden har för avsikt att söka tillstånd för spel, Jack Vegas, hos Svenska Spel. 
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Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har lång erfarenhet från att driva företag och senaste året erfarenhet från 
restaurangbranschen. Han har genomgått utbildning i alkohollagen under 2009 och 
anses därmed ha erforderliga kunskaper i alkohollagen. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat 
och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga 
anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Miljöförvaltningen har godkänt anläggningen som Livsmedelsanläggning med 
godkänt kök. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. Serveringslokalens kök har 
kapacitet för en allsidig matlagning och övriga lokaler är lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 7 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin och spritdrycker i Restaurang Borgmästaren, till   
  allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 11:00 – 01:00. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2009.287.702 
CR 
Harrys 
Anders Nordberg 

 
 
 
§ 23 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Harrys, Ronnebygatan 38, 37133 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Restaurang OWAS AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
är mellan klockan 11:00 - 01:00 året runt, samt 01:00 - 03:00 onsdagar, fredagar, 
lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen samt alla aftnar förutom julafton. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är beläget på Ronnebygatan 38, mitt på Trossö i Karlskrona. I 
lokalerna där servering skall bedrivas har ej tidigare bedrivits restaurangrörelse. 
Lokalerna har använts som biograf och för handel. 
Serveringslokalerna är i två plan om totalt 750 kvm. I entréplanet, 500 kvm, är 
restaurangdelen placerad. Restaurangen beräknas ha 60 sittplatser och servering 
kommer att ske som bordsservering. I direkt anslutning till restaurangdelen knyter 
lobbydelen/puben samman nattklubben. Lobbydelen har ett 60-tal sittplatser och 
där finns en bar placerad. Nattklubben i det nedre planet har en scen, dansgolv och 
en bardel med plats för cirka 65 sittande gäster.  
I det övre planet, 250 kvm, finns ytterligare en nattklubbsdel som innehåller dans-
golv och bardel med plats för cirka 50 sittande gäster. Samtliga tillhörande lokaler 
beräknas bli godkända för 800 gäster.  
Serveringsstället bedöms ha ett tillräckligt antal sittplatser för gäster.   
Övriga serveringsutrymmen utgörs av en uteservering på Ronnebygatan om 7 x 17 
m och plats för ett 80 tal gäster. 
 
OWAS AB har ansökt hos Svenska spel om att få anordna casino- och värdespel i 
lokalerna med, två Black Jackspel samt tre Vegas spel. Black Jackspelen är 
placerade med ett i vardera nattklubbsdelarna och Vegas spelen i Lobbyn. 
 
Köket är placerat i entréplanet. En anmälan och registrering har gjorts till 
kommunens miljöavdelning om livsmedelsanläggning. Undertecknad har gjort 
besök på plats och bedömt att köket uppfyller kraven enligt 7 kap. 7§ alkohollagen 
om ”ett kök för allsidig matlagning”och ”krav om tillräcklig köksutrustning.” 
Serveringsstället skall innan serveringstillstånd utfördas uppfylla kravet ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
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Verksamhetens inriktning och omfattning 
Harrys Pub & Restaurang är en av Sveriges största franchiskedjor inom pub- och 
restaurangbranschen. Finns idag i 35 städer runt om i Sverige. Harrys verksamhet i 
Karlskrona delas upp i restaurang, pub, nattklubb och casino.  
Harrys målgrupp ligger mellan 25 – 40 år samt företagsgäster. Eftersom 
inriktningen både är ätande gäster och nattklubbsgäster, kommer publiken att vara 
olika beroende på kvällar. Restaurang- och lobbydelen kommer att vara öppen 
måndag – tisdag 17.00 – 23:00, onsdag 17.00 – 01:00, torsdag 17:00 – 24:00, 
fredag 16:00-03:00 samt lördag 12:00 – 03:00. Nattklubben kommer att hållas 
öppen onsdag, fredag samt lördag från sen kvällstid till 03:00. 
Förutom nyttjandet av allmänheten skall den övre nattklubben  kunna hyras av 
företag eller föreningar, s.k. slutna sällskap.    
Menyn består av en internationell blandning av kött- och fiskrätter. Ala´carten 
består av, förrätt, varmrätt och dessert av varierande art. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat 
och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga 
anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Anmälan och registrering hos Miljökontoret om Livsmedelsanläggning är gjord. 
Räddningstjänsten har vid utredningens upprättande ännu ej lämnat ett god-
kännande ur brandsäkerhetssynpunkt för lokalerna. Ett dylikt skall enligt ägare och 
Räddningstjänsten vara klart till den 15 februari.  
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. Serveringslokalens kök har 
kapacitet för en allsidig matlagning. Lokaler skall vara godkända och lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 7 § alkohollagen för att serveringstillstånd 
skall kunna utfärdas. Vid utredningens upprättande är inte detta uppfyllt, varför 
serveringstillståndet skall villkoras med att giltigheten för serveringstillståndet 
gäller först när ett godkännande från Räddningstjänsten har utfärdats.     
Alkohollagens krav kommer således att vara uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Sökanden uppfyller också av kommunen fastställda Riktlinjer för 
Serveringstillstånd, avseende punkten om ett utökat öppethållande till 03:00 
onsdagar, fredagar och lördagar samt juldagen, lövmarknadsdagen samt alla aftnar 
förutom julafton.  
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året   
  runt mellan kl 11:00 – 01:00. 
  Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten onsdagar,    
  fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen, samt alla aftnar förutom   
  julafton till klockan 03:00.  
 
att  serveringstillståndet är giltigt först när Räddningstjänsten har godkänt 
 lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.  
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2009.159.752 
CR 
Socialstyrelsen 

 
 
 
§ 24 
Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av 
socialnämndens handläggning och dokumentation av utredningar avseende 
vuxna (över 18 år) med missbruksproblem. (Dnr: 701-4190-09) 
 
Bengt-Erik Eriksson redovisar upprättat yttrande daterat den 28 januari 2010. 
 
Länsstyrelsen har valt att granska 20 utredningar från perioden 2008-06-01 – 
2009-05-31 där det förekommer barn under 18 år. Tre utredningar är jml LVM och 
17 utredningar är jml SoL. 
Under avsedd period inleddes sammanlagt 175 utredningar. I 43 av dessa utred-
ningar förekom barn under 18 år.  
Länsstyrelsen fick sig tillsänt en lista med alla 43 utredningar där det förekom barn 
under 18 år. Länsstyrelsen har sedan valt ut 20 ärenden att granska. 
Länsstyrelsen har gjort sin granskning utifrån en given mall. 
 
Länsstyrelsens beslut 
• Nämnden uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som 

tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för följande brister 
• Analys och bedömning av den enskildes behov och hur dessa kan tillgodoses 

saknas 
• Det framgår inte tydligt om klientens rätt till individuellt anpassade insatser har 

tillgodosetts 
• Avslagsbeslut saknas i ett ärende 
• Uppgift om vilket lagrum beslutet grundats på saknas i flera ärenden 
• Dokumenterat samtycke till externa/interna kontakter saknas 
• Det framgår inte alltid om den enskilde har underrättats om beslutet och 

grunderna för det 
• Missvisande begreppsanvändning gällande vårdplan i nämndens mål och 

riktlinjer  
• Orimligt lång handläggningstid av några förhandsbedömningar och någon 

utredning 
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Socialnämndens åtgärder 
• Rutiner för handläggning och dokumentation kommer att uppgraderas 
• Även gynnande beslut ska delges den enskilde 
• Vem som är barnens vårdnadshavare ska anges 
• Hälsa under uppväxt ska utvidgas 
• På ansökningsblanketten anges numera: 
• vilka höriga som får kontaktas för erbjudande av insats 
• inför vilka personer, myndigheter och samverkanspartner det inte föreligger  
• sekretess. 

 
Forts socialnämndens åtgärder 
• Om ansökan avser specifik vård eller den vård som utredningen bedömer vara 

lämpligast 
• Den handling som anger planen för vården, och som inte är placering på HVB 

eller familjehem samt ansökan om LVM. Där utredande socialsekreterare anger 
mål för vården och vilka insatser som ska genomföras och som ligger till grund 
för framtagande av genomförandeplan byter namn från vårdplan till uppdrag. 

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna förslag till yttrande. 
_____ 
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§ 25 
Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 
Med anledning av ändrade arbetsuppgifter föreslås socialnämnden 
att Gunilla Pettersson, Katarina Lindell och Göran Bohman var för sig får 
utkvittera värdehandlingar adresserade till socialnämnden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  Gunilla Pettersson, Katarina Lindell och Göran Bohman var för sig får 
 utkvittera värdehandlingar adresserade till socialnämnden. 
_____ 
 



  15 mars 2010 1 
 

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 15 mars 2010 
 
§ 34 Öppna frågor  sid 4 
§ 35 Budgetuppföljning februari 2010 sid 5 
§ 36 Verksamhetsplan för 2010 sid 7 
§ 37 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol- 
 drycker vid Scandic Hotel, Karlskrona sid 11 
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Tid och Plats  Måndagen den 15 mars kl 14.45-15.50, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
   
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M) 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) 
  Tony Rigestam (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Ola Svensson (SD) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Per Henriksson (SD) 
 
Justerade paragrafer §§ 34-37  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Per Henriksson     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 34 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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Kopia till   Dnr:  
CR 

 
 
 
§ 35 
Budgetuppföljning februari 2010 
 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-02-28 uppgår till -3,7 Mkr inkl 
ankomstregistrerat. Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
Individ- och familjeomsorg  -2,5 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat under de två första 
månaderna (tre nya ärenden), antal externt placerade är nu 21 st. Dessutom har vi 5 
ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från 
Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering ökar. Avvikelsen är 
nu -1,9 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett ingen avvikelse 
mot budget för perioden. Det beror främst på minskade kostnader när det gäller 
familjehemsplaceringar (+0,3 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot är det 
däremot en negativ avvikelse (-0,2 mkr) främst beroende på att den ökning av antal 
barn och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit sig. 
Vuxna: Vi har för närvarande 7 st aktuella, externt placerade samt 2 st familje-
hemsplacerade, det är betydligt färre än föregående år, då vi hade i snitt 14 externt 
placerade. Avvikelsen är nu +0,2 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 17 st inskrivna. Avvikelsen är nu +-0. 
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,2 mkr (utfördelas i december). 
Utöver detta belastar nettokostnaden för semester perioden med 0,6 mkr. 
 
Ekonomiskt bistånd  -1,2 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger på en hög 
nivå, i snitt har vi haft 22 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen 
av antal hushåll finns både bland vuxna såväl som bland ungdomar. Av totalt 699 
hushåll var det 213 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under februari. 
Ökningen hittills i år är 3 % jämfört med snittet 2009. 
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har dock för årets två första månader 
minskat jämfört med genomsnittlig kostnad 2009. Detta beror främst på att över-
tagandet av flyktinghushåll ännu inte är genomförd till fullo samt att aktivitetsstöd 
kompletterar fler hushåll. Kostnaden per hushåll förväntas dock stiga till 2009 års 
nivå under våren. I februari var den totala kostnaden för utbetalningar 5,0 mkr. 
Jämfört med januari är det i stort sett samma nivå. Ett tillskott om 4 tillfälliga 
tjänster på ekonomisektionen kommer att påverka våra möjligheter att få ut per-
soner i aktiva åtgärder. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ung-
domar och personer med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har dock fått mer 
resurser som kan leda till att fler personer så småningom får sysselsättning.  
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Detta är dock en process som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, 
genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt  
bistånd. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från flykting-
introduktionen (ca 70 hushåll) uppskattas till 5,0 mkr. Nettokostnad för semester 
belastar perioden med 0,2 mkr. 
 
Prognos 
Prognos är mycket osäker än så länge 2010. Prognostiserat utfall per 2010-12-31 
kan beräknas till ca -17.0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
Individ- och familjeomsorg  -5,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden nu har ökat något och planeringen därför inte håller fullt  
ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ung-
domar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med mål-
sättningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi kan 
avsluta 3-4 ärenden under våren samt ytterligare ett par ärenden till hösten. Vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att 
överskridas med motsvarande ca 1 mkr. På vuxensidan gäller samma förutsätt-
ningar, men vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten 
att överskridas med motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för 
närvarande har färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkostnader för-
väntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö startas upp i höst samt 
när vårt stödboende Rosenbom kommer i drift den 15 mars. 
 
Ekonomiskt bistånd  -12,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 2 månaderna har i snitt legat på 5,0 mkr per  
månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger ut- 
betalningarna på ungefär samma nivå som föregående år, men vi tror dock att 
denna trend kommer att förändras något. Prognosen baseras på en genomsnittlig 
kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. 
Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50 fler hushåll i snitt i år jämfört 
med föregående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår även 
årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade personal nyckeltal under mätperioden 091201-
100131. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2010 samt personal 
 nyckeltal. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_______ 
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§ 36 
Verksamhetsplan för 2010 
 
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för nästkommande 
år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året. 
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genomföras 
utan att de upptas i planen. 
 
Nedan lämnas förslag till uppgifter som kommer att ledas från kansliet och 
beröra hela eller delar av förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till upp-
gifter som kommer att genomföras inom respektive sektion. 
 
Övergripande 
Tillsammans med övriga kommunala aktörer planera och organisera det 
förändrade huvudmannaskapet när det gäller flyktingverksamheten. 
 
Utveckla verksamheten när det gäller det ekonomiska biståndet, en offensiv 
satsning för att möta det ökade behovet. 
 
Fortsätta att utveckla framgångsrika alternativ till externa placeringar. 
 
Öka samarbetet med landstinget när det gäller att förebygga och förhindra 
våld i nära relationer.  
 
Maximalt utnyttja det faktum att vi under året äntligen får till stånd akut 
stödboende, boende för personer med samsjuklighetsproblematik samt en 
fungerande beroendeenhet. Arbetet med att skapa en välfungerande vård-
kedja för personer med beroendeproblematik i samverkan med landstinget 
ska prioriteras. 
 
Kvalitetsgranskning av fältgruppen samt en uppföljning av familjehems-
verksamheten. 
 
Tillsammans med nätverkskommunerna undersöka möjligheten till ett 
samarbete när det gäller alternativ till externa placeringar för missbrukande 
ungdomar, samt möjligheten till ett nätverk för att stödja misshandlade 
kvinnor. 



  15 mars 2010 8 
 

 

 
Med all sannolikhet kommer Riksdagen under våren att ta beslut om en ny 
alkohollag som skall träda i kraft den 1 juli 2010. Som en konsekvens av den 
nya lagen planerar förvaltningen att erbjuda socialnämndens ledamöter infor-
mation om vad den nya lagen innebär för socialnämnden och för kommunen 
som helhet.  
 
Utvärdering och revidering av nu gällande tillsynsplan för kontroll av serve-
ringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl. 
 
Socialförvaltningen ska aktivt samverka med andra intressenter för att främja 
socialt företagande. 
 
Alkohol- och drogsektionen 
Skyddat boende för kvinnor. Avslutas som projekt 2010 05 01 och redovisas 
till länsstyrelsen och socialnämnden i juni 2010. Socialförvaltningen ska 
presentera underlag för socialnämnden så att nämnden kan ta ställning till 
eventuell permanent verksamhet. 
 
I samarbete med handikappförvaltningen kommer ett samsjuklighetsboende 
med 8 – 9 platser att startas på Ringö med beräknad inflyttning i september 
2010. 
 
Stödboendet Rosenbom med 20 platser startar i mars 2010. Personalstyrkan 
uppgår till tre tjänster, varav en är projektanställd under ett år. 
Socialförvaltningen ska ta initiativ för att få till stånd samverkan med fri-
villiga organisationer beträffande stöd till de boende på Rosenbom.  
 
Landstinget och länets kommuner öppnar en beroendeenhet med 8 – 9 
platser. Beräknad start juni – september 2010. Beroendeenheten är den första 
delen i en vårdkedja, som innehåller tillnyktring och avgiftning samt möjlig-
heter till diagnostisering för personer med samsjuklighetsproblematik. 
Kommunerna kommer enligt upprättat avtal att stå för finansieringen av 
platserna för tillnyktring. 
 
Utveckling av missbruks- och beroendevården enligt SKL:s nationella ut-
vecklingsmodell  ”Kunskap till praktik”, vilket innebär implementering i 
Blekinge av de nationella riktlinjerna för missbruk– och beroendevård. 
Utvecklingen av missbruks- och beroendevården ska göras som ett utveck-
lingsprojekt under tiden 2009-2011 i samarbete mellan SKL, länets 
kommuner och landstinget. 
 
Kvalitetssäkring av missbruksvården i enlighet med SOFS 2006:11 skall 
fortsätta. Uppföljnings- och kvalitetssäkringsrutiner av genomförda behand-
lingsinsatser kommer att utarbetas.  
 
Brukarundersökning kommer att genomföras minst en gång/år. 
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Fortsätta följa frågan om sprutbytesprogram utifrån ett nationellt perspektiv 
samt lämna information till socialnämnden  
 
Ekonomisektionen  
Med ökat behov av ekonomiskt bistånd kommer fokus under 2010 i huvud-
sak att handla om att klara verksamheten huvuduppdrag. Verksamheten till-
förs under 2010 resursförstärkning med 4.0 socialsekreterartjänster. 
Uppföljning beträffande förstärkningen vid ekonomisektionen ska göras och 
redovisas för socialnämnden. Ett underlag ska presenteras för att nämnden 
ska få möjlighet att ta ställning till eventuell fortsättning av resursförstärk-
ningen. 
 
Ekonomisektionen ska aktivt arbeta för en bättre samordning av arbetet inom 
kommunen, vilket ska syfta till att förbereda personer aktuella för försörj-
ningsstöd så att de kan aktualiseras för åtgärd på arbetsförmedlingen.  
 
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och är 
ekonomisektionens viktigaste samarbetspartner. Ekonomisektionen centrala 
uppgift är att arbeta för att personer med försörjningsstöd som bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande ska komma i åtnjutande av arbetsförmedling-
ens tjänster och insatser. Arbetsförmedlingen har omorganiserat sin verksam-
het, vilket kräver att ekonomisektionen utvecklar tydligare samverkansform-
er med förmedlingen.  
 
Utveckla metodiken med handlingsplaner i samverkan med arbetsförmed-
lingen och andra samverkanspartner beträffande ungdomar som har behov av 
ekonomiskt bistånd. 
 
Ansvaret för nyanländas flyktingars etablering övergår 2010 12 01 till arbets-
förmedlingen. Ekonomisektionen ska tillsammans med samverkanspartners i 
kommunen delta i arbetet med att förbereda förändringen samt lämna social-
nämnden fortlöpande information. 
 
Utveckla förändring av mottagning och service i ekonomi- och mottagnings-
gruppen. Kompetensnivån i receptionen höjs genom att socialsekreterare 
fortsättningsvis ansvarar för mottagning och service. 
 
Familj och ungdomssektionen 
I samverkan med nätverkskommunerna implementera och vidareutveckla 
redskapet KASAM för familjehemsplacerade yngre barn  
 
BBIC implementeras under 2010 för att vi 2011 ska kunna ansöka om 
ordinarie licens. BBIC är ett system för handläggning och dokumentation 
inom den sociala barnavården. BBIC medverkar till att öka delaktigheten för 
barn och familjer och att säkerställa rättsäkerhet och barnperspektiv. 
 
Råd och stödgruppen och Fältgruppen kommer under 2010 att utveckla 
arbetet med att erbjuda olika stödinsatser som service.   
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Aktivt arbeta för en permanent behandlingsorganisation tillsammans med 
landstinget gällande våld i nära relationer (Utsikt). 
  
Utveckla nya former för RoS-hemmen med syftet att förstärka våra hemma-
planslösningar och förhindra eller förkorta externa institutionsplaceringar. Vi 
planerar att under året ersätta våra tidigare Roshem med ett ”timeout hem” 
och ett ”förstärkt familjehem”. 
 
Fältgruppen ska utveckla metoder för uppsökande socialt arbete på Internet. 
Ungdomar spenderar en allt större del av sin lediga tid på nätet och vi vill 
kunna nå ungdomar även där. 
 
Kompetensutveckling för personalen på Roslunden. Hela personalgruppen 
kommer att gå en utbildning i ”samtal med barn”, utbildningen ger personal-
en verktyg för att möta och samtala med de mest utsatta barnen. Statsbidrag 
är sökt och beviljat hos Länsstyrelsen för att genomföra utbildningen under 
2010.  
 
Kvalitetsuppföljning på Familjerätten: 
 
a. brukarenkäter till föräldrar efter avslutade frivilliga samarbetssamtal 
 
b. erbjudande om uppföljningssamtal till föräldrar och barn efter avkunnade 
 tingsrättsdomar angående vårdnad, boende och umgänge  
 
c. erbjudande till separerade föräldrar om frivilliga samarbetssamtal efter   
 underrättelse från tingsrätten om pågående äktenskapsskillnad. 
  
Nättrabys rektorsområde köper i dag 0.4 kuratorstjänst av fältgruppen. Sam-
arbetet är till fördel för verksamheten vid båda förvaltningar. Under året ska 
möjligheterna att utveckla liknande samverkan med andra rektorsområden 
undersökas. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förslaget. 
  
Socialnämndens beslut 
 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2010. 
_____ 
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§ 37 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Scandic Hotel, Skeppsgossegatan, Box 115, 37122 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Scandic Hotels AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och sprit-
drycker till allmänheten respektive slutet sällskap året runt vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Sökta serveringstider till allmänheten är mellan klockan 11:00 – 
001:00, samt servering till slutet sällskap mellan 01:00 – 03:00.  
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället Scandic Hotel är beläget på Fisktorget, centralt på Trossö i 
Karlskrona kommun. Hotellet är nybyggt och tas i bruk den 15 mars 2010, varför 
serveringstillstånd för alkohol ej tidigare har funnits. 
Serveringslokalerna för servering till allmänheten, är belägna i hotellets entre´- 
och bottenplan och består av restaurang-, lobby och bardel. 
Restaurangdelen utgörs av två sammanhängande restauranger med plats för 153 
respektive 76 sittande gäster. En bar är placerad i den s.k. bardelen och utgör en 
förlängning av receptionsdisken. Bardelen har plats för 64 sittande gäster. Både 
bordsservering och barservering kommer att ske i nämnda serveringslokaler. 
Serveringslokalerna för servering till slutna sällskap är belägna i sex var för sig 
konferensrum på entréplanet. Konferensdelen kan max ta emot 100 gäster. 
Övriga serveringslokaler är en uteservering som ligger i direkt anslutning till 
restaurangmatsalen. Uteserveringen kan ta emot cirka 150 sittande gäster. En bar 
är placerad vid ena kortsidan. Både bords- och barservering kommer att ske. 
 
Serveringslokalerna är avgränsade i enlighet med alkohollagens krav från övriga 
av serveringsställets lokaler. 
  
Köket är beläget i anslutning till restaurangmatsalen i entréplan. En anmälan och 
registrering har gjorts till kommunens miljöavdelning om livsmedelsanläggning. 
Undertecknad har gjort besök på plats och bedömt att köket uppfyller kraven enligt 
7 kap. 7§ alkohollagen om ”ett kök för allsidig matlagning”och ”krav om 
tillräcklig köksutrustning.” 
Räddningstjänsten uppger att max 300 personer får vistas samtidigt i restaurang- 
och bardel.  
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Serveringsstället skall innan serveringstillstånd utfördas uppfylla kravet ur 
brandsäkerhetssynpunkt.  
Scandic har dispans från kassaregisterlagen.  
Besök har gjorts på serveringsstället, 2010-02-23. 
     
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Scandics Hotells AB har sitt säte i Stockholm och är ett av Europas ledande 
hotellföretag. Genom hyres- management- och franchiseavtal har man 144 hotell i 
drift.    
Äffärsidén är att erbjuda enkla och tillgängliga hotelltjänster för alla.  
Scandic Hotel i Karlskrona är dimensionerade att ta emot max. 360 övernattande 
gäster. Restaurangverksamheten riktar sig i första hand till hotellets gäster, men 
har också en inriktning på att locka till sig ätande och drickande gäster som ej bor 
på hotellet. 
Menyn har en internationell inriktning, med bl.a. kött och fisk. Restaurangen 
kommer dessutom erbjuda en särskild tapas-, sallads- och pasta meny.    
Hotellet erbjuder också konferensverksamhet.  
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Scandic Hotel i Karlskrona ägs av Scandics Hotells AB i Stockholm. Scandic har 
skrivit hyreskontrakt för hotellfastigheten med Fastighetsbolaget Gullkajen, 
Stockholm. From 2010-03-01 är Fastighetsbolaget Dagon fastighetsförvaltare.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Socialförvaltningen har prövat lämpligheten hos samtliga styrelsemedlemmar och 
firmatecknare i Scandic Hotel AB. Inget har framkommit som strider mot 
alkohollagens krav om personlig och ekonomisk lämplighet. General manager och 
platschef i Karlskrona är Ola Söderdahl, vilken har lång erfarenhet av hotell- och 
restaurangverksamhet. Restaurangchef är Christian Hallberg, vilken också har lång 
branscherfarenhet. Båda har erforderliga kunskaper i alkohollagen.    
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat 
och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga 
anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Miljöförvaltningen har meddelat att anmälan är inlämnad och  livsmedelsregistre-
ring är gjord.  
Räddningstjänsten har vid utredningens upprättande ännu ej lämnat ett god-
kännande ur brandsäkerhetssynpunkt för lokalerna. I samband med att Räddnings-
tjänstens slutbesiktning ska ske 2010-03-10 skall intyget vara klart.  
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Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. Serveringslokalens kök har 
kapacitet för en allsidig matlagning. Vid utredningens upprättande är inte intyg 
avseende brandsäkerhet inlämnat, varför serveringstillståndet skall villkoras med 
att giltigheten för serveringstillståndet gäller först när ett godkännande från 
Räddningstjänsten har utfärdats.     
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd enligt  
7 kap. 7 § alkohollagen. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut   
 
att servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året runt   
 mellan kl 11.00-01.00. 
 
att  servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap alla dagar året   
  runt mellan kl 01.00 -03:00. 
 
att  serveringstillståndet är giltigt först när Räddningstjänsten har godkänt    
  lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.  
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 april 2010 
 
§ 46 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Utsikt – 
 Kriscentrum mot våld i nära relationer för perioden 2010-09-01— 
 2011-12-31  sid 4 
§ 47 Öppna frågor  sid 5 
§ 48 Budgetuppföljning mars 2010 sid 6 
§ 49 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2009 sid 9 
§ 50 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol- 
 drycker vid Biljardcafét, Karlskrona sid 11 
§ 51 Feriesysselsättning 2010 sid 14 
§ 52 Delegeringsordning 2010 sid 18 
§ 53 Förslag till politiskt ramprogram för missbruksvård i Karlskrona 
 kommun   sid 20 
§ 54 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt 
 kompetenshöjning avseende våldsutsatta kvinnor med missbruks- 
 problematik sid 22 
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Tid och Plats  Måndagen den 26 april kl 15.45-16.50, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
  Eva Abramsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
   
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M), gick kl 16.25 §§ 46--del av § 50 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) § 51-54 
    
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Kaj Jansson (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Jan-Anders Lindfors (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 46-54  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Jan-Anders Lindfors     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till Dnr: 2010.039.047 
26/4 
Länsstyrelsen 
Ann-Sofie Olsson 
CR 
 
 
 

§ 46 
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Utsikt – 
Kriscentrum mot våld i nära relationer för perioden  
2010-09-01-2011-12-31. 
 
Ann-Sofie Ohlsson redovisade upprättad ansökan daterad den 13 april 2010. 
 
Socialnämnden i Karlskrona har av Länsstyrelsen beviljats projektmedel 
2007 och 2008 till arbete riktat mot våldsutsatta, barn som upplever våld i 
nära relationer samt utövare av våldet. Projektets mål är att utveckla 
samverkan, skapa struktur och rutiner samt utveckla kvalificerade stöd- och 
hjälpinsatser. 
 
Det fortsatta projektet har som mål att 
 
1. I samverkan med Landstinget Blekinge fortsätta arbetet med att 

utveckla den gemensamma behandlingsorganisationen Utsikt- ett 
kriscentrum mot våld i nära relationer. 

2. Kvalitetsutveckling av hjälp- och behandlingsinsatser 
3. Information och utbildning 

 
Förväntat resultat 
Genom ett specialiserat behandlingsteam erbjuda våldsutsatta, barn samt 
utövare bättre hjälp och behandlingsinsatser. Ökad kompetens hos teamet 
förväntas komma olika samverkansparter till del genom information, 
utbildning och konsultation i ärenden. Genom ökad kunskap förväntas våld 
uppmärksammas i ett tidigare skede. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Utsikt – 
 Kriscentrum mot våld i nära relationer för perioden  
 2010-09-01—2011-12-31 med 680 000:- 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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§ 47 
Öppna frågor 
 
Eva Abramsson (M) ställde frågorna på allmänna utskottets 
sammanträde den 27 april 2010. 
Hur stor beläggning vi har ute på Rosenbom, finns det några frivilliga 
organisationer som är behjälpliga samt hur går det med verksamheten i 
övrigt. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2010.092.042 
CR 

 
 
 
§ 48 
Budgetuppföljning mars 2010 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-03-31 uppgår till -7,4 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -4,0 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger fortfarande kvar på 
en hög nivå (ett avslutat och ett nytt ärende), antal externt placerade är 
21 st. Dessutom har vi 5 ärenden, placerade på externt HVB, där vi får 
full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga 
kostnaden per placering ökar. Avvikelsen är nu –2,9 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -0,4. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (0,3 mkr), 
semesterlöneskulden påverkar också. När det gäller familjehems-
placeringar har vi en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr. Denna 
motsvarar ungefär de negativa avvikelserna vi har avseende kontakt-
personer (-0,2 mkr) och på Roslunden (-0,2 mkr). När det gäller kontakt-
personkontot handlar det främst om att den ökning av antal barn och 
ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit i sig. 
Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, främst från 
Migrationsverket. 
Vuxna: Vi har för närvarande 9 st aktuella, externt placerade samt 1 st 
familjehemsplacerad. Det är 2 fler externt placerade och 1 färre familje-
hemsplacerad än föregående månad. Den genomsnittliga dygnskostnaden 
är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är nu +0,2 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 16 st inskrivna. Avvikelsen är nu  
+-0.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,3 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 1,0 mkr. 
 
• Ekonomiskt bistånd -3,4 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat betydligt 
under mars månad. I snitt har vi nu haft 59 fler hushåll i år jämfört med 
snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst bland vuxna 
men även bland ungdomar. Av totalt 813 hushåll var det 227 hushåll 
bland ungdomarna som fick hjälp under mars. Ökningen hittills i år är  
10 % för vuxna och 6% för ungdomar jämfört med snittet 2009. 
Anledningen till de stora volymerna i mars är flera; dels var februari en 
kort månad och dels låg påskhelgen precis i månadsskiftet mars/april och 
många hushåll fick sina utbetalningar för april under mars månad. 
  



  26 april 2010 7 
 

 

Forts § 48 
 
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll är nu i nivå med den genom-
snittliga kostnaden för år 2009. Detta beror främst på att övertagandet av 
flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll). I mars var den 
totala kostnaden för utbetalningar 6,7 mkr. Jämfört med februari är det 
en ökning med 1,6 mkr. Inflödet av ärenden var stort under januari-mars 
men har nu minskat, vi räknar inte med att denna ökning av ärenden ska 
fortsätta under april månad. Jämfört med mars 2009 ser vi en ökning av 
unika hushåll med beslut med 14 %. 
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också 
att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder. 
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och per-
soner med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har dock fått mer 
resurser som kan leda till att fler personer så småningom får syssel-
sättning. Detta är dock en process som precis påbörjats, och som förmod-
ligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler personer får 
aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt bistånd. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr. 
Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,3 mkr. 
 
Prognos 
Prognosen är mycket osäker än så länge 2010. Prognostiserat utfall per 
2010-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -5,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en hög nivå och planeringen 
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten över-
skridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifråga-
sättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-
plan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi kan 
avsluta 3-4 ärenden under våren samt ytterligare ett par ärenden till 
hösten. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga 
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för när-
varande har färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkostnader 
förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö startas 
upp i höst samt eftersom vårt stödboende Rosenbom nu kommit i drift 
den 15 mars. 
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Forts § 48 
 
• Ekonomiskt bistånd -12,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 3 månaderna har i snitt legat på 5,6 mkr 
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 1,0 mkr mer än föregående år, och vi tror 
att denna trend kommer att hålla i sig. Prognosen baseras på en genom-
snittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskost-
nader för flyktingar. Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50 
fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma 
kostnad per hushåll. I prognosen ingår även årskostnad för 4 tillfälliga 
tjänster om 2 mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
1.att  anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2010. 
 
2.att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
______ 
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Kopia till    Dnr: 2009.052.108 
CR 

 
 
 
 
 
 
§ 49 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2009 
 
Ärendet har kompletterats efter allmänna utskottet sammanträde den 12 
april 2010 med antal överklagande till Länsrätten. 
 
Under 2009 har det kommit in 16 synpunkter eller klagomål till social-
förvaltningen.  
3 klagomål riktas allmänt till socialförvaltningen.  
 
1 gäller missnöje mot etableringen av Rosenbom. 
1 gäller händelserna i Rödeby den 6 oktober 2007.  
1 kommer från landstingets växel som haft svårt att nå den sociala beredskapen. 
Problemen berodde på omläggningar i kommunens växel och är nu åtgärdade.  
 
15 av synpunkterna/klagomålen riktas mot verksamheter eller personal.  
 
ADS 
2 av klagomålen riktas till både ekonomisektionen och ADS. De gäller båda 
samma ärende, en bostadslös klient som inte tycker att han fått någon hjälp. 
Klagomålet har handlagts enligt rutinen men har inte föranlett någon föränd-
ringsåtgärd. Ärendet har också granskats av länsstyrelsen som inte heller vidtagit 
någon åtgärd. 
1 bostadslös har via polisen klagat på handläggningen vid ADS, situationen har 
därefter ordnats för honom. 
1 klagomål gäller personal i 12-stegsbehandling. Utredning av det pågår fort-
farande. 
1 anonymt klagomål gäller personalen på ADS. 
 
FUS 
1 klagomål gällande missnöje med handläggare på fältgruppen har lett till hand-
läggarbyte. 
 
3 klagomål berör utrednings- och familjehemsgruppen och gäller missnöje med 
handläggning. 
Efter samtal med arbetsledaren har problemen kunnat redas ut. 
 
2 klagomål gäller familjerättens handläggning. Det ena har lämnats till läns-
styrelsen som inte vidtagit någon åtgärd. Det andra har handlagts enligt rutinen 
men inte lett till någon förändringsåtgärd. 
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Ekonomisektionen 
2 klagomål gäller ekonomisektionen. Det ena som lämnats till länsstyrelsen har 
gällt brister i öppethållande i samband med utbildningsdagar. Länsstyrelsen 
konstaterar att det fanns en brist i informationen vid dessa tillfällen. Bristerna 
åtgärdades omedelbart.  
Det andra klagomålet gäller brister i handläggningen. Problemen har kunnat redas 
ut genom samtal med den som klagat.   
 
Bedömning 
Antalet synpunkter/klagomål har halverats jämfört med 2008.  
 
Tidigare år har en hel del klagomål riktade till ekonomisektionen handlat om 
missnöje med beslut. Under 2009 har inga sådana klagomål kommit in. Däremot 
har antalet som överklagat beslut till Länsrätten ökat, vilket måste betraktas som 
positivt. Antal överklaganden under de senaste åren ser ut på följande sätt: 2007; 
35, 2008; 46, 2009; 69. Under 2008 ändrade länsrätten beslutet i 4 fall och under 
2009 i 5 fall. 
 
Klagomålshanteringen har diskuterats på socialförvaltningens lednings- och stabs-
möte. Den allmänna uppfattningen bland sektionscheferna är att information om 
rätten att lämna synpunkter/klagomål når klienterna. Dessutom har arbetsledarna 
över lag blivit bättre på att hantera och reda ut missnöje innan det blivit ett klago-
mål. 
 
Sammanfattningsvis tyder det på att minskningen av synpunkter/klagomål måste 
uppfattas som positiv. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att   godkänna rapporten 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 2010.047.702 
Anders Nordberg 
CR 

 
 
 
 
§ 50 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Biljardcafét, Amiralitetsgatan 4, 37130 Karlskrona 
 
Ärendet har kompletterats efter allmänna utskottets sammanträde den 12 
april 2010 med ytterligare en attsats. 
 
ÄRENDET 
Trossö Biljard AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och 
spritdrycker till allmänheten samt sprit, vin och starköl till slutet sällskap, 
vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är mellan 
klockan 11:00 – 01:00 året runt. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Biljardcafeet är beläget på Amiralitetsgatan, centralt på Trossö. 
Serveringsstället består av en försäljnings/uthyrningsdel av videofilmer, en 
biljardsalong med 8 biljardbord, en restaurangdel med en pubdel och en 
matsal, samt en köksdel. 
Serveringslokalen till allmänheten utgörs av restaurangdelen med matsal 
och bardel. Denna del är en avgränsad del från försäljningsdelen och 
biljardsalongen.  
Serveringslokalen till slutet sällskap utgörs av serveringslokalen till 
allmänheten samt biljardsalongen. 
Antalet sittplatser i matsalen är 30 st. I pubdelen finns ca.10 sittplatser i 
form av barstolar. Serveringsstället har ett tillräckligt antal sittplatser för 
gäster.     
Köket är belägen i direkt anslutning till matsalen och är ej tidigare godkänd 
som livsmedelsanläggning, varför anmälan om livsmedelsanläggning och 
beslut om registrering skall göras till miljöavdelningen.  
Kopia av anmälan om livsmedelsanläggning är gjord och beslut om 
registrering har lämnats till socialförvaltningen. Köket uppfyller kraven för 
beredning och bearbetning av råa livsmedel. 
Besök har gjorts på serveringsstället. 
Lokalerna uppfyller alkohollagens krav om ändamålsenlighet. 
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Verksamhetens inriktning och omfattning 
Biljardcafeét bedriver uthyrningsverksamhet av videofilmer, försäljning av 
lösgodis, uthyrning av biljardbord, samt försäljning och servering av mat 
och dryck. 
Restaurangdelen med servering av mat, samt hämtning av mat riktar sig 
både till gäster som spelar biljard, samt enbart ätande gäster. Man serverar 
både dagens lunch och ala carte. Menyn består av en dagens rätt samt en 
ala cartématsedel av varierande grad.  
Öppethållandet är 11:00 – 22:00 måndag – torsdag, 11:00 – 24:00 fredag – 
lördag, samt 13:00 – 22:00 söndag. 
En viktig del i verksamheten är företagsevenemangen, med servering av 
mat och dryck samt biljardspel. Dessa evenemang riktar sig till slutna 
sällskap, varvid biljardsalongen kommer att vara tillåten för alkohol-
servering. 
 
Under vissa tider bedrivs tränings- och tävlingsspel av BK Flamingo, en 
aktiv biljardklubb som har sin verksamhet i lokalerna. Under de tider då 
merparten av tränings- eller tävlingsverksamheten riktar sig till ungdomar 
under 18 år får ingen alkohol serveras i lokalerna. Detta för att motverka 
alkoholpolitiska olägenheter.        
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Trossö Biljard AB:s ägare, Alen Dobrila och Peter Antonsson 
uppfyller kraven på branscherfarenhet samt innehar erforderliga kunskaper 
i alkohollagen. Alen Dobrila har genomgått utbildning i alkohollagen 
2009-09-20.  
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Trossö Biljard AB äger och driver Biljardcafeét. Ägare är Alen Dobrila och 
Peter Antonsson med var sin hälftendel av aktiekapitalet. 
Lokalerna ägs av Trossö Biljard AB och ingår i Bostadsrättsföreningen AF 
Klint. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, moms-
registrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess före-
trädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Miljöförvaltningen har registrerat anläggningen som Livsmedelsanlägg-
ning. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 50 personer får 
vistas samtidigt i serveringslokalen. 
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Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens 
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. 
Serveringslokalens kök har kapacitet för en allsidig matlagning och övriga 
lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 7 § alkohol-
lagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) samt Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  servering får ske av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar   
  året runt mellan kl 11.00-01.00 i serveringslokalerna; matsal samt pubdel.  
 
att  servering får ske av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap alla dagar   
  året runt mellan kl 11.00-01.00 i serveringslokalerna; matsal, pubdel och   
  biljardsalong.  
 
att  serveringstillståndet förenas med nedan villkor för att motverka alkohol-   
  politiska olägenheter.  
 
att  servering av starköl, vin och spritdrycker ej får ske i serveringslokalerna    
  under de tider då merparten av tränings- eller tävlingsverksamheten riktar sig   
  till ungdomar under 18 år  
_____ 
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Kopia till        Dnr: 2010.94.033 
CR 
Lill Körling 

 
 
 
 
§ 51 
Feriesysselsättning 2010 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under 
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med denna insats väcktes 
då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal, andra inom 
socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var problematiskt att just 
denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning under sommarloven. 
Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först samma år de fyller 17 år. 
Det är vidare svårt för ungdomar i denna yngre åldersgrupp att få arbete 
inom den privata sektorn. 
 
Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna höll 
till inne i stan och ute i områdena vilket medförde bland annat skadegörelse, 
störningar i form av fester, mopedkörning, fylleri och dylikt.    
 
Sammanfattningen från år 2009 visar på en fortsatt väldigt hög närvaro. Av 
våra samtliga 35 ungdomar hade de flesta en närvaro på 100 %. Samtliga de 
timmar som avsatts till insatsen användes. 
 
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning för de yngre ung-
domar som vi bedömer är i särskilt behov av det.  
 
Syfte och mål: 
Syftet med feriesysselsättningen är att ungdomarna skall: 
 
• Erbjudas en meningsfull sysselsättning under antingen en del av 
 sommarlovet, höstlovet eller jullovet 
• Lära sig ta ansvar för att sköta tider och ansvara för tilldelade uppgifter 
• Öka sin samarbetsförmåga 
• Få ökat självförtroende 
• Lära sig att det lönar sig att ha en ordnad sysselsättning 
• Känna stolthet över att de har åstadkommit något 
• Lära sig olika uppgifter som förekommer inom arbetslivet 
• Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
 



  26 april 2010 15 

 

Forts § 51 
 
Verksamhetens innehåll 
Vår tanke är att platserna för sysselsättningen kommer att vara inom olika 
delar av kommunen. Det kommer att röra sig om kommunal verksamhet, 
privata sektorn samt inom föreningslivet.   
 
Sysselsättningen kommer att vara under högst en fyraveckors period per 
ungdom. 
Sysselsättningen är planerad till dagtid och ungdomarna kommer att maxi-
malt erhålla ersättning för sju timmar per dag. I tid tillkommer obetald 
lunchtid. 
 
Ungdomarna kommer att vara en resurs utöver den ordinarie personalen och 
skall med hjälp av en handledare få stöd i att kunna sköta olika uppgifter. 
Vår tanke är att ungdomarna, förutom att få en sysselsättning under 
sommaren, också skall få en introduktion till arbetslivet. Vi tror att ung-
domarna på detta sätt har möjlighet att odla egna kontakter och på så sätt 
ökar chanserna inför framtiden att få ordinarie sommararbete. 
 
Verksamheten kommer att vända sig till både pojkar och flickor. 
 
Tidsplan 
Verksamheten beräknas pågå i första hand under hela sommarlovet, men nytt 
för i år är att vi också ser ett behov om ytterligare 5 platser som vi kan ut-
nyttja under höstlovet och jullovet. Vi har erfarenhet av att våra ungdomar 
har ett stort behov av sysselsättning även på dessa lov.  
 
Fördelning av ferieplatser 
Verksamheten riktar sig till ungdomar som av olika anledningar är kända av 
socialförvaltningen eller som skolans personal känner en viss oro för. 
Feriesysselsättningen skall ses som en förebyggande insats.  
 
Antalet platser planeras till 35+5, fördelade i de olika kommundelarna.  
 
Fältgruppen har det övergripande ansvaret för att det praktiska arbetet kring 
feriesysselsättningen fungerar, dvs. fördelning av platser, information till 
ungdom/förälder/sysselsättningsplatser, kontakt med lönekontoret och 
diverse administrativa arbetsuppgifter. 
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Försäkringar 
Ungdomarna är försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring som 
alla ungdomar i Karlskrona har, dygnet runt, året runt. Detta gäller skada på 
sig själva. Försäkringarna gäller oavsett om de är placerade i kommunala 
verksamheter, föreningar eller privata verksamheter. 
En säkerhetsaspekt är att ungdomar i denna åldersgrupp inte får utföra alla 
ibland förekommande uppgifter bl.a. hantering/användning av vissa 
mekaniska verktyg. De som tillhandahåller sysselsättningsplats har ansvar 
för att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.  
 
Tidigare erfarenheter/Avslutning  
Vi anser att det upplägg vi haft de senaste åren har fungerat bra. Det som vi 
upplevt som mest positivt är att ungdomarna på detta sätt själva kan önska 
det sysselsättningsområde som intresserar dem och på så sätt också vara mer 
delaktiga i processen och i valet av plats. 
 
Ovan nämnda sätt att bedriva feriesysselsättningen kräver ett, för oss, nytt 
och annorlunda kontaktnät jämfört med tidigare. Vi tror att vi med tiden 
kommer att utöka vårt kontaktnät av sysselsättningsplatser i samband med att 
vi finner nya ställen som är positiva till att ta emot våra ungdomar. 
Naturligtvis är vi angelägna om att behålla de sysselsättningsplatser som vi 
har god erfarenhet av till nästkommande år. 
 
Det som framkommit de senaste åren i samband med feriesysselsättningen är 
att både ungdomar och föräldrar varit oerhört positiva. De allra flesta ung-
domarna sköter sysselsättningen och närvaron mycket bra. I de fall det inte 
har fungerat har vi, i den mån vi kunnat, erbjudit platsen till annan ungdom. 
Platserna är eftertraktade och populära och förra året användes samtliga 
timmar vi hade till vårt förfogande. 
 
Kostnad 
Sommarferiesysselsättning 35 ungdomar  
 
45 kr/h x 7 h = 315 kr/dag/ungdom; 315 kr x 20 dagar = 6.300 kr/ungdom 
 
Semesterersättning tillkommer, 13 %: 6.300 kr x 1,13 = 7.119 kr/ungdom 
 
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer, 23 %: 7.119 kr x 1,23 =  
8.756 kr/ungdom 
 
Kostnad: 8.756 kr x 35 platser = 306.460 kr 
 
Feriesysselsättning höst- & jullov 5 platser 
 
Beräkning som ovan. Kostnad: 8.756 kr x 5 platser = 43.780 kr 
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Totalt kostnad för 40 ungdomar är ca (306.460 + 43.780) 350 240 kr 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  anordna feriesysselsättning i kommunen. 
 
att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
att  anslå 350 240 kr för feriesysselsättningsverksamheterna i kommunen. 
 
att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 
 belastar kontot 750, socialbidrag. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anordna feriesysselsättning i kommunen. 
 
att  verksamheterna riktar sig till högstadieelever. 
 
att  anslå 350 240 kr för feriesysselsättningsverksamheterna i kommunen. 
 
att  kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt 
 belastar kontot 750, socialbidrag. 
_____ 
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Kopia till Dnr: 2010.95.002 
CR 
 
 
 
 
 

§ 52 
Delegeringsordning 2010 
 
Socialförvaltningen presenterar förslag till delegationsordning för 
2010. 
 
Socialnämnden föreslås delegera beslut enligt delegeringsordningen 
till allmänna utskottet, ordförande, vice ordförande, annan ledamot i 
nämnden samt till socialchefen med rätt att vidaredelegera.  
 
I föreliggande förslag föreslås nämnden, utöver till ordföranden och 
vice ordföranden, delegera rätten att besluta i vissa ärenden till leda-
moten Walla Carlsson, Ledamotens rätt att besluta framgår av delege-
ringsordningen och av förslaget till beslut. 
 
Samtliga beslut som enligt delegeringsordningen ligger på tjänstemän 
föreslås bli delegerade av socialnämnden till socialchefen, vilken ges 
rätt att vidaredelegera till lämplig nivå.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta delegeringsordningen vad gäller beslut som delegeras till 
 allmänna utskottet, ordförande, vice ordförande samt annan 
 ledamot i nämnden 
 
att ledamoten Walla Carlsson utöver ordföranden och vice ord-
 föranden ges beslutanderätt enligt följande i de fall allmänna 
 utskottets beslut ej kan avvaktas 
 
• Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdomar under 20 
 år (6 § 1 och 2 st LVU)                                                                        
• Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 2 st LVU)                        
• Beslut att begära biträde av polis för att genomföra beslut om 
 vård eller omhändertagande med stöd av LVU (43 § 2 st LVU) 
• Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare (13 § 
 LVM) 
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att  delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt delegations-
 ordningen ligger på tjänstemän med rätt att vidaredelegera till 
 lämplig nivå 
 
att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegations-
 nivåer enligt bifogad delegeringsordning 
_____ 
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Kopia till: Dnr: 2010.96.759 
CR 
 
 
 
 
 

§ 53 
Förslag till politiskt Ramprogram för missbruksvård i Karlskrona 
kommun. 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) redovisade upprättat förslag till ram-
program för missbruksvård i Karlskrona kommun daterat den 21 januari 
2010. 

Inledning 
Personer med beroende eller missbruksproblem har rätt till stöd från sam-
hället. Vården ska bedrivas med stöd av kunskap om vilka insatser som är 
mest effektiva både ur klientens synvinkel och ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv.  

Missbruksrelaterade problem ökar i Sverige. Fokus i behandling har 
flyttats från anledningar till missbruk till vad man kan göra åt det. 
Socialstyrelsen anser att det är viktigt med tidiga insatser för personer med 
lindrigare missbruksproblem. Forskning visar att dessa personer ofta är 
tveksamma till att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Idag används 
stora resurser på en relativt liten grupp som återkommer gång på gång. 

Det vore önskvärt om socialtjänsten och hälso- och sjukvården upptäckte 
och motverkade ett riskfyllt bruk av alkohol eller narkotika så tidigt som 
möjligt.  

Tidig upptäckt förordas både av experter och i lagstiftning och regler – 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Arbetsmiljöverkets före-
skrifter.  
  
Uppsökande verksamhet kan identifiera miljöer och personer i riskzonen 
och får på så sätt kontakt med dem som behöver hjälp med ett visst prob-
lem, men som kan tänkas ha ett underliggande missbruk som förvärrar 
situationen. Uppsökande verksamhet inom socialtjänsten är till exempel 
fältarbete, medan screening är den närmaste motsvarigheten inom sjuk-
vården  
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Yrkanden 
Jan-Anders Lindfors (S), Eva Strömqvist (S), Ali Abu-Isefan (S), Kenneth 
Nyström (S) samt Ingrid Trossmark (S) avstår från att delta i beslutet. 
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta ramprogram för missbruksvården i Karlskrona kommun 
 
att utse en arbetsgrupp 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 2010.89.047 
26/4 
Länsstyrelsen 
Carolina Olsson 
CR 
 
 
 
 

§ 54 
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt 
Kompetenshöjning avseende våldsutsatta kvinnor med missbruks-
problematik. 
 
Sören Trolle redovisade upprättad ansökan daterad den 21 april 2010. 
 
Alkohol- och drogsektionen driver ett skyddat boende (Vilja) för vålds-
utsatta kvinnor med missbruksproblem. Arbetet i boendet sker i nära 
samverkan/samarbete med Kvinnojourens boende. Alkohol- och drog-
sektionen hyr en lokal i två våningar, där Kvinnojouren i sin tur hyr det övre 
planet. Boendet Vilja startade den 1 maj 2009 och vi har nu ett års erfarenhet 
av detta arbete. Under de senaste månaderna har Kvinnojouren inrättat en 
riktad telefonjour för de inneboende kvinnorna vid Vilja, så att de får till-
gång till rådgivning/stöd under helger. 
Vi har märkt att vi här i behov av ytterligare utbildningsinsatser och en 
kompetenshöjning då det gäller kombinationen av kvinnor i behov av skydd 
samt missbruk. Vi vill även införliva ett bedömningsinstrument för att kunna 
göra en riskanalys, något vi i dagsläget saknar. Vi vill även försöka starta 
upp en verksamhet kring arbetet kring de utsatta kvinnorna med missbruks-
problematik genom en utbildningsdag i ämnet. Även om det finns ett sam-
arbete så anser vi att detta kan förbättras. 
 
Projektets mål 
Kompetenshöjning i form av: 
Utbildningsdag med externa föreläsare 
Utbildning i bedömningsinstrument 
Studiebesök 
Information/implementering av handbok 
Målet är ökat kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem samt 
att samverkande sektioner vid socialförvaltningen och andra externa aktörer 
även får del av denna kunskap. 
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Förväntade resultat 
Förväntade resultat av projektet är att få utökad kunskap om våldsutsatta 
kvinnor i missbruk. Även att övriga sektioner och förvaltningar inom 
kommunen, organisationer samt rättsväsendet kan delges en del av denna 
kunskap i och med en föreläsningsdag. Att personalen på kvinnoboendet 
Vilja får ytterligare spetskunskap kring ämnet samt möjlighet att tillgodo-
göra sig erfarenhet från liknande boenden samt se över våra handläggnings- 
och utredningsrutiner genom ett bedömningsinstrument samt Malmö Stads 
handbok för yrkesverksamma. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om utvecklingsmedel 2010 hos Länsstyrelsen till projekt 
 Kompetenshöjning avseende våldsutsatta kvinnor med missbruks-
 problematik 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 maj 2010 
 
§ 63 Öppna frågor  sid 4 
§ 64 Budgetuppföljning – delårsbokslut april 2010 sid 5 
§ 65 Attesträtt för ej klientrelaterade händelser sid 9 
§ 66 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol- 
 drycker vid Restaurang Vita Duken, Karlskrona sid 10 
§ 67 Föreningsbidrag till föreningar med social verksamhet sid 13 
§ 68 Tillfällig överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av 
 boende för ensamkommande barn sid 15 
§ 69 Ansökan om projektanslag – Tidiga insatser för familjehemsplacerade 
 barn – att motverka sammanbrott i barnavård sid  17 
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Tid och Plats  Måndagen den 17 maj kl 15.00-16.20, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
   Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
Tjänstgörande ersättare  
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Ingrid Trossmark (S) 
  Tony Rigestam (S) 
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef   
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Siamak, Zolfeghari, utredningssekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Eva-Britt Norrman, personalsekreterare 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Birgitta Ståhl (M) 
 
Justerade paragrafer §§ 63-69  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Birgitta Ståhl (M)     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 63 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om socialförvaltningen vet hur det ser ut 
med utevistelserna för ungdomarna på SIS-institutionerna. 
 
Göran Bohman samt Christine Held svarade. 
 
Göran Bohman föreslog att ärendet skulle redovisas tillbaka på 
socialnämndens sammanträde i höst. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2010.92.042 
CR 

 
 
 
§ 64 
Budgetuppföljning socialförvaltningen - Delårsbokslut april 2010 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per april 2010. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 154,2 Mkr enligt budget-
läge 30 april 2010. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-04-30 uppgår till -10,1 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
• Individ- och familjeomsorg -5,4 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger fortfarande kvar på 
en hög nivå (ett avslutat och ett nytt ärende), antal externt placerade är 
20 st. Dessutom har vi 5 ärenden, placerade på externt HVB, där vi får 
full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga 
kostnaden per placering är fortsatt hög. Avvikelsen är nu  –3,9 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -0,7. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (0,6 mkr), semester-
löneskulden påverkar också. När det gäller familjehemsplaceringar har vi 
dock en positiv budgetavvikelse om 0,6 mkr. Däremot har vi fortfarande 
negativa avvikelser avseende kontaktpersoner (-0,2 mkr) och på Ros-
lunden (-0,6 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot handlar det främst 
om att den ökning av antal barn och ungdomar med kontaktperson vi såg 
i slutet av förra året har hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse beror 
på försämrade intäkter, främst från Migrationsverket samt att några 
ärenden har krävt mer personal än budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 10st aktuella, externt placerade samt 1st 
familjehemsplacerad (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt 
placerade). Det är 1 mer externt placerad än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +0,2 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 16 st inskrivna. Avvikelsen är nu   
+-0.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,3 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 1,8 mkr. 
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• Ekonomiskt bistånd -4,7 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat betydligt 
under mars och april månad. I snitt har vi nu haft 71 fler hushåll i år 
jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst 
bland vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 789 hushåll var det 
225 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under april. Ökningen 
hittills i år är 12 % för vuxna och 7 % för ungdomar jämfört med snittet 
2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är 
genomförd till fullo (ca 53 hushåll).  Den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll är i nivå med den genomsnittliga kostnaden för år 2009. I april 
var den totala kostnaden för utbetalningar 5,9 mkr. Jämfört med mars är 
det en minskning med 0,8 mkr, men då var utbetalningen ovanligt hög 
(6,7 mkr). Inflödet av ärenden var stort under januari-mars men har nu 
stabiliserat sig, vi räknar dock med att antal ärenden kommer att ligga 
kvar på denna nivå i maj månad. Jämfört med januari-april 2009 ser vi 
en ökning av unika hushåll med beslut med 14 %. 
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också 
att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder. 
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och per-
soner med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har dock fått mer 
resurser som kan leda till att fler personer så småningom får sysselsätt-
ning. Detta är dock en process som precis påbörjats, och som förmodlig-
en kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler personer får 
aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt bistånd. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr. 
 
Kommentarer till avvikelse 
• Individ- och familjeomsorg -5,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en hög nivå och planeringen 
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten över-
skridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifråga-
sättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-
plan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi kan 
avsluta 3-4 ärenden under våren samt ytterligare ett par ärenden till 
hösten. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga 
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för när-
varande har färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkostnader 
förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö startas 
upp i höst samt eftersom vårt stödboende Rosenbom nu kommit i drift 
den 15 mars. 
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• Ekonomiskt bistånd -12,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 4 månaderna har i snitt legat på 5,7 mkr 
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 1,6 mkr mer än föregående år, och vi tror 
att denna trend kommer att hålla i sig. Prognosen baseras på en genom-
snittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskost-
nader för flyktingar. Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50 
fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma 
kostnad per hushåll. I prognosen ingår även årskostnad för 4 tillfälliga 
tjänster om 2 mkr. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade investe-
ringar t o m april uppgår till 183,4 tkr, varav 51 tkr avser Råd- och stöds lokaler. 
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Måluppfyllelserapportering 
Individ och familjeomsorgen: 
 
• Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats 
 av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska 
 område. Under januari till april 2010 fick 291 barn och unga en 
 insats och 92 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 378 barn under 2009. 
 
• Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med 
 missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla 
 hjälp inom kommunens geografiska område. Under januari till april 
 2010 fick 196 vuxna med missbruksproblem en insats och 91 % av 
 insatserna var inom kommunen. Målet uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 333 vuxna under hela 2009. 
 
Ekonomiskt bistånd: 
 
• För ekonomiskt bistånd är målet att 97 % av kommuninvånarna i 
 Karlskrona kommun skall vara oberoende av ekonomiskt bistånd. 
 Under januari till april 2010 var 96 % av invånarna oberoende av 
 ekonomiskt bistånd. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 71 i genomsnitt per månad för 
perioden jämfört med hela 2009. Kostnaden per hushåll ligger på samma 
nivå som snittkostnad per hushåll 2009. 
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Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 100830. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2010 samt personal 
 nyckeltal 
 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till    Dnr: 2010.118.002 
CR 

 
 
 
 
§ 65 
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser 
 
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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.   
Attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar. Per Westerholm, 
föreståndare för stödboendet Rosenbom, har tillkommit som mottagningsattestant 
fr o m 1 april 2010. Maria Haag, ny föreståndare på Roslunden, tillkommer fr o m 
1 juni 2010. Familje- och utredningsgruppen är delad i två grupper; Anette Gladher 
ansvarar för Familjehemsgruppen och Annette Hansson ansvarar för Utrednings-
gruppen. Dessa förändringar gäller fr o m 15 februari 2010. Socialchefen tar beslut 
i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör också namnteckningsprov för 
samtliga attestanter. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  godkänna upprättad attestlista 
_____ 
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Kopia till:    Dnr:  2010.058.702 
CR 
Anders Nordberg 

 
 
 
 
§ 66 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restaurang Vita Duken, Ronnebygatan 28, 37132 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Toms Taverna AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § 
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker 
till allmänheten, samt servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap 
vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är mellan 11:00 – 01:00 
alla dagar året runt för servering till allmänheten och 01:00 – 03:00 till slutet 
sällskap. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Vita Duken är belägen i Biostadens lokaler, centralt på Ronnebygatan i 
Karlskrona. Serveringsstället utgör en del av nuvarande Biostadens foaje´ och är 
avgränsad med en glasvägg från foajén. Glasväggens höjd är 1, 80 cm. 
Serveringslokalen för servering till allmänheten består av en matsal med plats för 
cirka 50 sittande gäster, samt en uteservering med plats för 40 sittande gäster. 
Serveringslokalen för servering till slutet sällskap utgörs av biosalong, benämnd 
VIP salongen, med plats för 36 sittande gäster. Denna serveringslokal är belägen 
en trappa upp i förhållande till restaurangmatsalen. 
Serveringsstället har ett tillräckligt antal sittplatser för gäster.     
 
Köket är belägen en trappa ner i förhållande till restaurangmatsalen och är ej 
tidigare godkänd som livsmedelsanläggning, varför anmälan om livsmedels-
anläggning och beslut om registrering skall göras till miljöavdelningen.  
Kopia av anmälan om livsmedelsanläggning är gjord och beslut om registrering har 
lämnats till socialförvaltningen. Köket uppfyller kraven för tillagning av beredning 
och bearbetning av råa livsmedel. 
Besök har gjorts på serveringsstället. 
Lokalerna uppfyller alkohollagens krav om ändamålsenlighet   
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Vita Duken kommer att ha en inriktning mot mat och dryck i kombination. 
Öppettiderna är från 14:00 – 23:00. Från 14:00 – 18:00 serveras enklare maträtter.  
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Från 18.00 erbjuds 3 olika bufféer. 
Restaurangen skall erbjuda Vinotek, automatservering,  med 16 olika viner, indelat 
efter sin karaktär. 
Det kommer att finnas ett dryckesbibliotek för den som vill lära sig mer om 
respektive vin.  
Dryckesprovningar kommer att erbjudas. Vita Duken kommer dessutom att 
erbjuda catering. 
Slutna sällskap kommer att i VIP salongen erbjudas mat och dryck i samband med 
att man ser en film. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Carola Regnell har tidigare drivit restaurangverksamhet i Karlskrona. 
Hon har lång erfarenhet av restaurangbranschen och innehar kunskaper i 
alkohollagen.  
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Hyresavtal för lokalerna finns med Sydna Fastighetsförvaltning AB.  
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat 
och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga 
anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Miljöförvaltningen har godkänt registrering av Livsmedelsanläggning med kök. 
Räddningstjänsten har inget att erinra i ärendet avseende brandsäkerheten. 
 
Utredarens överväganden 
Avseende dryckesautomat/Vinotek framgår det i alkohollagen 7 kap. 10 § följande: 
”Tillhandahållande av alkoholdrycker genom automat inom ett serveringsställe är 
servering och samma regler som vid övrig servering gäller. Det innebär att sådan 
automat endast får finnas i en serveringslokal och att den där måste vara så 
placerad att tillståndshavaren eller serveringspersonalen kan hålla kontroll över 
vem som använder automaten. Härav följer att självservering från automat endast 
får ske då den är direkt övervakad.” 
Sista meningen i 7 kap. 10 § bör föras in som ett villkor för serveringstillståndet! 
 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på 
personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. Serveringslokalens kök har 
kapacitet för en allsidig matlagning och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäker-
hetssynpunkt enligt 7 kap. 7 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året runt 
mellan kl. 11.00-01.00.  
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap mellan kl. 01:00 – 
03:00 i särskilt avsedd VIP salong.  
 
Villkor för självservering från automat/Vinotek skall vara att denna endast får ske 
då den är direkt övervakad. 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 
CR  1. 2010.056.753 

2 2010.044.753  
3 12-stegsverk- 
  samhet ej akt 
4. 2010.057.753 
5. 2010.054.753 
6. 2010.049.753 
7. 2010.055.753 
8. 2010.050.753 
9. 2010.032.753 
10. 2010.045.753 
11. 2010.051.753 
12. 2010.059.753  

§ 67 
Föreningsbidrag till föreningar med social verksamhet 
 
Socialnämnden har att fördela föreningsbidrag till föreningar med 
social verksamhet. 
För 2010 har socialnämnden att fördela 1 041 995 kronor. 
 
Ansökningar om bidrag till föreningsverksamhet har inkommit från 
10 föreningar. Därutöver har socialnämnden att ta ställning till 
fortsatt bidrag till kostnaden för hyra av lokaler som hyrs av 
socialförvaltningen och som används av olika föreningar. 
 
Föreningarna har sammanlagt ansökt om 1 505 522 kronor i 
föreningsbidrag inklusive kostnad för lokaler. Socialnämnden har 
tidigare beslutat att 250 000 av bidraget till kvinnojouren skall 
bekostas av medel för ekonomiskt bistånd. Om denna del av bidraget 
frånräknas är den sammanlagda kostnaden för ansökningar inklusive 
lokalkostnader 1 255 522 kronor. 
 
Inför socialnämndens ställningstagande överlämnas till nämndens 
ledamöter inkomma ansökningar samt föreningarnas verksamhets-
berättelse 2009, verksamhetsplan 2010 och budget 2010. 
 
Följande förslag framlägges på uppdrag av socialnämndens 
ordförande. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fördela 1 008 094 kronor i föreningsbidrag till följande 
föreningar: 
 
1.  Fria Sällskapet Länkarna 150 000 kr   
2. Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max    26 628 kr 
3.  12-stegsverksamhet Lokalkostnad max  63 966 kr 
4.  Verdandi Pantern   50 000 kr 
5.      Tjej/ kvinnojouren Frideborg  460 000 kr 
6.      Brottsofferjouren Boj  95 000 kr 
7.  AC-sydöst  2 500 kr 
8.       FMN  40 000 kr 
9. Mansjouren i Blekinge  0 kr 
10.  BRIS  40 000 kr                                                                               
11. RFSL                           20  000 kr 
12. KRIS        60 000  kr  
 
Totalt             1 008 094 kr 
 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 
CR 
Migrationsverket 
 
 
 
 
 
 

§ 68 
Tillfällig överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av 
boende för ensamkommande barn 
 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2008 att Karlskrona kommun ska ingå 
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande 
barn.  
 
Kommunfullmäktige antog i januari 2009 förslag till överenskommelse 
om mottagande av ensamkommande barn samt beslutade att ansvaret för 
kommunens åtagande enligt överenskommelsen skall ligga på social-
nämnden. 
 
Karlskrona kommuns överenskommelse med migrationsverket innebär 
att kommunen åtar sig att hålla 12 boendeplatser tillgängliga för ensam-
kommande barn över 15 år, varav minst tre platser ska vara för asyl-
sökande barn. 
 
Socialnämnden ingick i september 2009 tillfällig överenskommelse med 
Migrationsverket för perioden 2009 09 08 – 2010 03 31. Den tillfälliga 
överenskommelsen ersatte under ovan nämnda period den ordinarie 
överenskommelsen mellan Migrationsverket och kommunen. I den 
tillfälliga överenskommelsen åtog kommunen sig att ordna boende för ett 
asylsökande barn istället för tre asylsökande barn, vilket gäller i den 
ordinarie överenskommelse. Enligt den tillfälliga överenskommelsen 
skulle Migrationsverket anvisa barn som fyllt 17 år istället för ålders-
gränsen 15 år som gäller i kommunens ordinarie överenskommelse. 
 
Socialförvaltningen redovisade i mars situationen beträffande mottagande 
av ensamkommande barn för nämndens allmänna utskott. Situationen har 
i flera avseenden förändrats sedan kommunen ingick den ordinarie 
överenskommelsen med Migrationsverket. Tillströmningen av nya asyl-
sökande barn har fortsatt att öka i en omfattning som kunde vara svår att 
förutse. Andelen barn som får positivt besked på sina ansökningar om 
uppehållstillstånd har också ökat, vilket medför att fler barn har behov av 
plats i kommuner. 
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Socialförvaltningen redovisade i mars att det är svårt att hantera mottag-
ningen av asylsökande barn enligt den ordinarie överenskommelsen i den 
nuvarande organisationen med lägenheter i en trappuppgång på Gyllen-
stjärnas väg. HVB-hemmet Gyllenstjärnas lokaler i Galgamarken be-
höver kompletteras med ytterligare lokaler för att det ska vara möjligt för 
kommunen att leva upp till sitt åtagande enligt den ordinarie överens-
kommelsen med Migrationsverket.  
 
Socialförvaltningen har kontakter med Karlskronahem angående ytter-
ligare lokaler för boende för ensamkommande barn. 
 
De kostnader som följer av att fler barn i boendet ersätts genom det stats-
bidrag som utgår. 
 
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om förlängning 
av den tillfälliga överenskommelsen för perioden 2010 04 01 –  
2010 08 15, vilket ger förvaltningen möjligheter till att göra nödvändiga 
anpassningar för att ta emot fler ensamkommande barn.  Den ordinarie 
överenskommelsen kommer att gälla från och med 2010 08 16.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ingå tillfällig överenskommelse med Migrationsverket för perioden  
 2010 04 01 – 2010 08 15 om anordnande av boende för ensam-
 kommande barn 
 
att  ordinarie överenskommelse ska gälla från 2010 08 16. 
______ 
 
 



  17 maj 2010 17 

 

Kopia till   Dnr: 2010.117.047 
18/5 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
§ 69 
Ansökan om projektanslag 
 
Projekttitel 
Tidiga insatser för familjehemsplacerade barn – att motverka sammanbrott i 
barnavård. 
 
Projektets syfte 
Placerade barn och ungdomar befinner sig i en specifik och många gånger utsatt 
livssituation, deras känsla av sammanhang och tillhörighet är ofta diffus. I 
projektet vill vi dels erhålla kunskaper och öka kompetensen hos personalen om 
anknytningsteorin och dess påverkan på placerade barn och deras sammanhang, 
dels genom gruppverksamhet för placerade barn öka kunskapen och förståelsen för 
barnen att hantera och förhålla sig till att ha två familjer, och dels genom 
interaktionistisk handledning till familjehemmen förhindra och förebygga oönska-
de sammanbrott i vården. 
 
Projektstart 
Hösten 2010 inleds planeringsfasen för barngrupperna då material behöver ut-
arbetas. under våren 2011 inleds och genomförs utbildningsinsatsen som också  
vänder sig till dem som utreder barn behov till följd av anmälningar och familje-
rättsliga tvister. Barngrupperna påbörjas och genomförs under våren 2011 och 
familjehemshandledningen pågår under hela 2011. Om utfallet blir det önskade 
efter utvärdering planeras barngrupper och familjehemshandledningen att 
implementeras i den ordinarie verksamheten. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ansöka om medel 2010 hos länsstyrelsen till projekt avseende tidiga insatser 
 till familjehemsplacerade barn. 
 
att förklara beslutet för omedelbart justerat. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 juni 2010 
 
§ 77 Öppna frågor  sid 4 
§ 78 Budgetuppföljning maj 2010 sid 5 
§ 79 Avtal familjerådgivning sid 8 
§ 80 Slutrapport angående kvinnoboendet Vilja sid 9 
§ 81 Redovisning till Socialstyrelsen med anledning av tillsyn jml 
 SoL 13 kap 1 § (dnr 9.1-6447/2010) sid 10 
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Tid och Plats  Måndagen den 21 juni kl 15.10-16.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
   Birgitta Ståhl (M) gick kl 15.30 § 77 
  Anna Månsson (M) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) gick kl 15.45 § 77-78 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Sture Nilsson (C) from kl 15.30 § 78-81 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S) from kl 15.45 § 79-81 
Övriga närvarande   
Tjänstemän  Tore Svensson, t.f. socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare  
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer §§ 77-81  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson (M)     
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 77 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist ställde frågan om det hade varit lugnt vid 
skolavslutningarna. 
 
Christine Held svarade 
_____ 

  



  21 juni 2010 5 
 

 

Kopia till   Dnr: 2010.92.042 
CR 

 
 
 
§ 78 
Budgetuppföljning socialförvaltningen  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 31 maj 
2010. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 154,2 Mkr enligt 
budgetläge 31 maj 2010. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-05-31 uppgår till -11,8 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per maj kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -5,9 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger fortfarande kvar på 
en hög nivå (trots två avslutade ärenden under månaden), antal externt 
placerade är nu 18 st. Dessutom har vi 4 ärenden, placerade på externt 
HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. 
Den genomsnittliga kostnaden per placering är fortsatt hög. Avvikelsen 
är nu  –5,0 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -0,9. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (0,8 mkr), semester-
löneskulden påverkar också. När det gäller familjehemsplaceringar har vi 
dock en positiv budgetavvikelse om 0,7 mkr. Däremot har vi fortfarande 
negativa avvikelser avseende kontaktpersoner (-0,3 mkr) och på Ros-
lunden (-0,5 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot handlar det främst 
om att den ökning av antal barn och ungdomar med kontaktperson vi såg 
i slutet av förra året har hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse beror 
på försämrade intäkter, främst från Migrationsverket samt att några 
ärenden har krävt mer personal än budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 7 st aktuella, externt placerade samt 1st 
familjehemsplacerad (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt 
placerade). Det är 3 färre externt placerade än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +0,3 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 14 st inskrivna (2 färre än före-
gående månad). Avvikelsen är nu   +-0.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,4 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 2,4 mkr. 
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 Ekonomiskt bistånd -5,9 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat betydligt, 
främst under mars och april månad. I snitt har vi nu haft 71 fler hushåll i 
år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst 
bland vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 752 hushåll var det 
217 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under maj. Ökningen 
hittills i år är 12 % för vuxna och 7 % för ungdomar jämfört med snittet 
2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är 
genomförd till fullo (ca 53 hushåll).  Den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll är i nivå med den genomsnittliga kostnaden för år 2009. I maj 
var den totala kostnaden för utbetalningar 5,6 mkr. Jämfört med april är 
det en minskning med 0,3 mkr, men då var utbetalningen 0,3 mkr högre 
än snittet för i år (snitt i år = 5,6 mkr). Inflödet av ärenden var stort under 
januari-mars men har nu stabiliserat sig, vi räknar dock med att antal 
ärenden kommer att ligga kvar på denna nivå i juni månad. Jämfört med 
januari-maj 2009 ser vi en ökning av unika hushåll med beslut med  
14 %. 
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också 
att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder. 
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har dock fått mer 
resurser som kan leda till att fler personer så småningom får syssel-
sättning. Detta är dock en process som precis påbörjats, och som 
förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler personer 
får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt bistånd. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.  
 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -5,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en hög nivå och planeringen 
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten 
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart 
det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på 
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi 
kan avsluta 3-4 ärenden under våren samt ytterligare ett par ärenden till 
hösten. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga 
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.  
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På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för när-
varande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa 
vårdkostnader förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på 
Ringö startas upp i höst samt eftersom vårt stödboende Rosenbom nu 
kommit i drift den 15 mars. 
 
 Ekonomiskt bistånd -12,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 5 månaderna har i snitt legat på 5,6 mkr 
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 2,2 mkr mer än föregående år, och vi tror 
att denna trend kommer att hålla i sig. Prognosen baseras på en genom-
snittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletterings-
kostnader för flyktingar. Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 
50 fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma 
kostnad per hushåll. I prognosen ingår även årskostnad för 4 tillfälliga 
tjänster om 2 mkr. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade 
investeringar t o m maj uppgår till 183,4 tkr, varav 51 tkr avser Råd- och stöds 
lokaler. 
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2010-05-17 upprättad budgetuppföljning per 30 april 
som utvisade ett faktiskt utfall om -10,1 Mkr. 
 
Margaretha Jansson redovisade försörjningsmotten för 1:a kvartalet för Blekinge 
samt KKKHV. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2010. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2008.177.756 
CR 
 
 
 
 
 
 
 

§ 79 
Avtal familjerådgivning 
 
Socialnämnden ingick i augusti 2008 avtal med Lyckå församling 
beträffande familjerådgivning för perioden 2009-01-01—2010-12-31. 
Avtalet omfattar familjerådgivning i enlighet med bestämmelserna i 
socialtjänstlagen. Av avtalet framgår att socialnämnden har rätt att 
förlänga avtalet med ytterligare två år efter avtalstidens utgång. 
 
Kommunen är skyldig att tillse att det finns familjerådgivning i 
kommunen. Av socialtjänstlagen 5 kap 3 § framgår att kommunen har 
en skyldighet att ”sörja för att familjerådgivning genom kommunens 
försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas 
dem som begär det”. Med familjerådgivning enligt socialtjänstlagen 
avses ”verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta 
samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer” (SoL 5 kap 3 §). 
 
Kommunens kostnad för familjerådgivning är 2009 och 2010 810 000 
kronor per år. För 2011 och 2012 görs uppräkning i förhållande till 
konsumentprisindex. 
 
Enligt socialförvaltningens uppfattning fungerar den familjerådgivning 
som erbjuds genom Lyckå församling mycket väl. Socialförvaltningen 
föreslår därför att socialnämnden beslutar att begära förlängning av 
avtalet med Lyckå församling i två år, det vill säga för perioden 2011-01-
01—2012-12-31. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottet förslag  
 
att hos Lyckå församling, Mariagården, Lyckeby begära förlängning av  
 avtalet om familjerådgivning för tiden 2011-01-01—2012-12-31. 
_____ 
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Kopia till:     Dnr: 2008.258.047 
21/6  
Länsstyrelsen 
CR      
 
 
 

§ 80 
Slutrapport angående kvinnoboendet Vilja 
 
Målsättningen har varit att ha möjlighet att erbjuda ett skyddat boende för utsatta 
kvinnor med missbruksproblematik och under tiden kunna motivera kvinnorna till 
drogfrihet och olika/eller insatser för att denna ska bli bestående. Kvinnoboendet 
Vilja startade upp i maj 2009 och verksamheten har varit igång under ett år. Under 
det första året har vi haft 13 kvinnor boende på Vilja. Vårdtillfällen har varit 17 st, 
dvs. fyra återinflyttningar som har gjorts och sammanlagda vårddygn är 821. 
 
Mål som hittills har uppnåtts: 
Alkohol- och drogsektionen har byggt upp ett skyddat boende för kvinnor samt 
möjliggjort att kvinnor kan tillgodogöra sig en missbruksbehandling i kombination 
med ett skyddat boende istället för en extern placering på behandlingshem. För att 
öka kunskapen om etnicitet har personal vid Vilja varit på en föreläsning om 
hedersrelaterat våld som arrangerades av vårdförbundet. 
 
Alkohol och drogsektionen har ett tätt samarbete/samverkan med kvinnojouren 
vilket kunnat uppnås då lokalerna för de båda boendena ligger i nära anslutning till 
varandra. Kvinnojouren har åtagit sig att ha en riktad telefonjour till viljas kvinnor 
under tiden då ordinarie personal inte är i tjänst. Personal från de båda boendena 
har genomensamt varit på studiebesök, konferenser och utbildningar. 
 
Under det gångna året har personal från Vilja framförallt märkt att behovet av 
samverkan med andra huvudmän varit en förutsättning för att få till stånd en 
fungerande verksamhet. Erfarenheten har visat att ett välfungerande samarbete 
med psykiatrin är nödvändig. Kontakter mellan verksamhetschefen inom 
psykiatrin och föreståndaren vid Alkohol- och drogsektionens öppenvård har tagits 
för att upprätta nya rutiner. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ta informationen avseende slutrapporten angående Kvinnoboendet Vilja till 
 protokollet. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2009.159.752 
Socialstyrelsen 
Bengt-Erik Eriksson 
 
 
 
 

§ 81 
Redovisning till Socialstyrelsen med anledning av tillsyn jml SoL 13 kap 1 § 
(diarienummer 9.1-6447/2010) 
 
Tore Svensson redovisar upprättad redovisning daterad den 7 juni 2010. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen riktade i tillsynsbeslut 2009 11 30 kritik mot socialnämnden 
i Karlskrona beträffande handläggning och dokumentation av vuxna per-
soner med missbruksproblem. Socialnämnden beslutade 2010 02 15 att 
godkänna yttrande till socialstyrelsen, daterat 2010 01 28, i vilket nämnden 
redogjorde för nämndens åtgärder med anledning av Länsstyrelsens kritik. 
 
Socialstyrelsen har i beslut 2010 06 01 riktat kritik mot socialnämnden, då 
nämnden endast delvis har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de 
brister som påtalades i Länsstyrelsens beslut. Socialstyrelsen begär redo-
visning senast 2010 07 01 för de åtgärder som nämnden kommer att vidta 
för att komma tillrätta med kvarstående brister. Socialstyrelsen begär 
vidare kopia på nämndens reviderade rutiner och riktlinjer för handlägg-
ning och dokumentation inom missbruksvården samt redogörelse för hur 
riktlinjerna ska implementeras i verksamheten. 
 
Kritik från länsstyrelsen 
Länsstyrelsens påtalade i sitt beslut kritik på följande punkter: 
*  Analys och bedömning av den enskildes behov och hur dessa kan 
 tillgodoses saknas 
*  Det framgår inte tydligt om klientens rätt till individuellt anpassade 
 insatser har tillgodosetts 
*  Avslagsbeslut saknas i ett ärende 
*  Uppgift om vilket lagrum beslutet grundats på saknas i flera  ärenden 
*  Dokumenterat samtycke till externa/interna kontakter saknas 
* Det framgår inte alltid om den enskilde har underrättats om  beslutet 
 och grunderna för det 
*  Missvisande begreppsanvändning gällande vårdplan i nämndens 
 mål och riktlinjer  
*  Orimligt lång handläggningstid av några förhandsbedömningar 
 och någon utredning 
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I socialnämndens yttrande redovisade nämnden de åtgärder som vidtagits 
efter länsstyrelsens beslut, bland annat revidering av rutiner för handlägg-
ning och dokumentation.  
 
På några punkter uttalade socialnämnden invändningar mot Länsstyrel-
sens kritik. Socialnämnden menade att det är det är den enskildes vård-
behov och förmåga att medverka i en utredning som ska avgöra utred-
ningstiden vid en utredning jml SoL 11 kap 1 §. Länsstyrelsens kritik på 
vissa punkter betraktades i socialnämndens yttrande som ”slarvfel”. 
Socialnämnden var vidare frågande till Länsstyrelsens kritik att det av 
utredningar inte framgår tydligt om klienters rätt till individuellt an-
passade insatser har tillgodosetts. 
 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen menar i sitt beslut 2010 06 01 att varje ärende i 
enlighet med FL § 7 ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnads-
effektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Socialstyrelsen 
bedömer att en utredning beträffande en vuxen person med miss-
bruksproblem rimligen bör vara slutförd senast inom fyra månader. 
Om utredningen fördröjs bör skälen därför tydligt framgå av 
dokumentationen. 
 
Socialstyrelsen menar vidare att nämnden har åsidosatt den 
enskildes rättsäkerhet genom att underlåta att dokumentera datum 
och det lagrum beslutet grundas på. Socialnämnden har dessutom i 
ett fall inte fattat avslagsbeslut då nämnden inte beviljat sökt 
bistånd. Socialstyrelsen menar att nämnden har nonchalerat att den 
enskildes rättsäkerhet har åsidosatts. 
 
Länsstyrelsen konstaterade att i fem av de utredningar som 
granskades saknades en dokumenterad analys och bedömning av den 
enskildes behov och hur dessa skulle tillgodoses. Socialstyrelsen 
menar att samliga behovsområden bör belysas i en utredning för att 
en korrekt bedömning av vilket stöd den enskilde behöver ska kunna 
göras. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna yttrande till socialstyrelsen med anledning av 
 socialstyrelsens beslut 2010 06 01 angående handläggning och 
 dokumentation av utredningar avseende vuxna personer med 
 missbruksproblem i Karlskrona. 
_____ 

 
 



  23 augusti 2010 1 
 

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 augusti 2010 
 
§ 88 Öppna frågor  sid 3 
§ 89 Budgetuppföljning juli 2010 sid 4 
§ 90 Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion  
 med anledning av nationell reform gällande nyanländas arbetsmarknads- 
 etablering  sid 7 
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Tid och Plats  Måndagen den 23 augusti kl 14.30-15.40, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
   Birgitta Ståhl (M) gick 14.40 §§ 88-89 
   Eva Abramsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S)  
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M) § 90 
  Ingrid Trossmark (S) 
   
Övriga närvarande   
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
   
Justering: 
Justerare  Ann-Christin Karlsson (FP) 
 
Justerade paragrafer §§ 88 - 90  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ann-Christin Karlsson (FP)     
 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 88 
Öppna frågor 
 
Birgitta Ståhl (M) framförde önskemål på allmänna utskottet om 
information till socialnämndens sammanträde angående hur vi agerar, 
samarbetar med sexualbrott mot barn. 
 
Christine Held svarade 
_____ 
 
Ali Abu-Iseifan (S) ställde frågan om man har fått skadestånd räknas detta 
som inkomst när man söker ekonomiskt bistånd. 
 
Margaretha Jansson svarade 
_____ 
 
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan om det är ändrade rutiner för 
utbetalning av servicekonto. 
 
Margaretha Jansson svarade  

 ____ 
 
 Birgitta Ståhl (M) framförde önskemål om en rapport till socialnämndens 

sammanträde angående Viva Karlskrona samt Sail. 
 ____ 
 
 Walla Carlsson (S) ställde frågan angående det som inträffat på Rosenbom i 

sommar. 
 

Sören Trolle svarade 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2010.092.042 
CR 

 
 
 
§ 89 
Budgetuppföljning socialförvaltningen juli 2010 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 31 juli 
2010. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 154,2 Mkr enligt budget-
läge 31 juli 2010. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-07-31 uppgår till -16,2 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -7,6 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har sjunkit något under 
sommaren men ligger fortfarande kvar på en relativt hög nivå, antal 
externt placerade är nu 15 st. Dessutom har vi 4 ärenden, placerade på 
externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrations-
verket. Den genomsnittliga kostnaden per placering är fortsatt hög. 
Avvikelsen är nu  –6,1 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -1,3. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,1 mkr), semester-
löneskulden påverkar också. När det gäller familjehemsplaceringar har vi 
dock en positiv budgetavvikelse om 0,9 mkr. Däremot har vi fortfarande 
negativa avvikelser avseende kontaktpersoner (-0,6 mkr) och på 
Roslunden (-0,9 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot handlar det 
främst om att den ökning av antal barn och ungdomar med kontaktperson 
vi såg i slutet av förra året har hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse 
beror på försämrade intäkter, främst från Migrationsverket samt att några 
ärenden har krävt mer personal än budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 6 st aktuella, externt placerade samt 2st 
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt 
placerade). Det är 1 mindre externt placerad än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +0,8 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 14 st inskrivna (ingen förändring 
jämfört med föregående månad). Avvikelsen är nu   +-0.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,6 mkr. Utöver detta belastar 
nettokostnaden för semester perioden med 1,0 mkr. 
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 Ekonomiskt bistånd -8,6 Mkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att den ökning av antalet hushåll vi såg i 
våras i princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 83 fler hushåll i år 
jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst 
bland vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 773 hushåll var det 
224 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under juli. Ökningen 
hittills i år är 14 % för vuxna och 8 % för ungdomar jämfört med snittet 
2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är 
genomförd till fullo (ca 53 hushåll).  Den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll är i nivå med den genomsnittliga kostnaden för år 2009. I juli var 
den totala kostnaden för utbetalningar 6,1 mkr. Jämfört med juni är det 
en minskning med 0,1 mkr, men då var utbetalningen 0,4 mkr högre än 
snittet för i år (snitt i år = 5,8 mkr). Inflödet av ärenden var stort under 
våren men har nu stabiliserat sig. I juli månad var det relativt lugnt när 
det gäller inflöde av ärenden. Det kan bli ett bättre utfall i augusti, främst 
på ungdomssidan.  
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också 
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. Arbetsförmedlingen har 
dock fått mer resurser som kan leda till att fler personer så småningom 
får sysselsättning. Detta är dock en process som precis påbörjats, och 
som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler 
personer får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt 
bistånd eller att fler personer kommer ut i arbete. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -18,0 Mkr.  
 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -6,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en hög nivå och planeringen 
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten över-
skridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifråga-
sättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-
plan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi avslutar 
ytterligare ärenden under hösten. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 1 mkr.  
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På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för närvaran-
de har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkost-
nader förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö 
startas upp i höst samt eftersom vårt stödboende Rosenbom nu kommit i 
drift den 15 mars. 
 
 Ekonomiskt bistånd -12,0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 7 månaderna har i snitt legat på 5,8 mkr 
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 3,1 mkr mer än föregående år, och vi tror 
att denna trend kommer att hålla i sig. Prognosen baseras på en genom-
snittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskost-
nader för flyktingar. Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50 
fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma 
kostnad per hushåll. I prognosen ingår även årskostnad för 4 tillfälliga 
tjänster om 2 mkr. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade 
investeringar t o m juli uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser Råd- och stöds 
lokaler. 
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2010-06-21 upprättad budgetuppföljning per 31 maj 
som utvisade ett faktiskt utfall om -11,8 Mkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2010. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till:    Dnr: 2010.185.001 
CR 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 90 
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion med 
anledning av nationell reform gällande nyanländas arbetsmarknadsetable-
ring 
 
Bakgrund 
Riksdagen tog i Mars 2010 beslut att anta ny lag avseende nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd, proposition 
2009/10:60.  
Arbetsmarknadschefen fick under hösten 2009 i uppdrag av kommunens 
ledningsgrupp att utreda och lämna underlag på hur föreslagen ny lagstiftning 
kring nyanländas etablering påverkar kommunens verksamhet samt förslag på 
framtida kommunal organisation med anledning av dessa förändringar. En 
arbetsgrupp med representation från samtliga berörda förvaltningar tillsattes. 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från KLF, SF, HF, ÄF, BUN, UF samt 
Karlskronahem. Arbetsgruppen har träffats vid några tillfällen. Tillgänglig 
information om reformen har lämnats och samtliga förvaltningar har fått möjlighet 
att lämna synpunkter och skriftligt underlag på konsekvenser och framtida behov 
utifrån respektive uppdrag. Skriftligt underlag har tillförts från KLF, SF, BUN och 
Karlskronahem. Doris Larsson, Arbetsmarknadschef, Lars Fagerberg, 
flyktingintroduktionen och Margaretha Jansson, SF ekonomisektion har deltagit på 
konferens om nyanländas etablering anordnad av SKL i maj 2010. Ansvariga 
ekonomer har deltagit i arbetet med detta underlag. 
 
Nya lagstiftningen 
Lagen innebär i korthet att  
o Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända övergår till ett samlat 
 statligt ansvar genom Arbetsförmedlingen från och med 2010-12-01. Som 
 nyanländ invandrare räknas de som har fått uppehållstillstånd. 
o Övergången till det statliga ansvaret kommer att ske med övergångsregler 
 som innebär att de nyanlända som kommer till kommunen från och med 
 2010-12-01 ingår i statens ansvar och de som kommit före detta datum, inom 
 ramen för kommunala flyktingintroduktionen, är kvar under kommunens 
 ansvar fram till det att introduktionstiden upphör dock längst till och med 
 2012-12-31. 
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o Alla nyanlända skall, för att få beslut om etableringsersättning, få en 
 upprättad etableringsplan. Om det av något skäl exempelvis sjukdom eller 
 föräldraledighet inte går att upprätta en etableringsplan har kommunen ansvar 
 för försörjning enligt socialtjänstlagen (SoL) 
o Arbetsförmedlingen kommer att upphandla privata aktörer som etablerings-
 lotsar enligt ett valfrihetssystem  
 
Målgrupp 
• Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år  
• Unga 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige. 
• Nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010 och som 
 har beviljats uppehållstillstånd vid inresan 
• Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober 
 2010 
• Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober 
 2010, om de är registrerade och vistas på en mottagningsenhet för asyl-
 sökande den 30 november 2010 
 
Kommunens roll från 2010-12-01 
o Ansvar för mottagande och bosättning – Kommunernas mottagande av 
 nyanlända ska, liksom idag, bygga på överenskommelser och fastställas 
 mellan länsstyrelserna och kommunerna. Kommunen ansvarar efter anvisning 
 från Arbetsförmedlingen för att anskaffa bostad till den/de nyanlända. 
 Kommunen ansvarar för praktiskt mottagande av alla nyanlända som anvisas 
 till kommunen. Informationsinsatser – Kommunen ansvarar för information 
 kring skola, barnomsorg och annan relevant information. 
o SFI och Samhällsorientering – Kommunen skall tillse att det finns SFI platser 
 till de nyanlända inom en månad efter anmälan om önskemål om plats. 
 Kommunen skall även ansvara för och erbjuda samhällsorientering. Såväl SFI 
 som Samhällsorientering kommer att regleras genom förordningar av rege-
 ringen. 
o Skola/förskola – Kommunen har fortsatt ansvar för insatser för nyanlända 
 elever och förskolebarn 
o Insatser för vuxna som inte får etableringsplan. 
o Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd – Nyanlända omfattas av socialtjänst-
 lagen(SoL) liksom alla andra som bor och vistas i kommunen vilket innebär 
 att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kan bli aktuellt för dem som inte har 
 etableringsplan. 
o Kommunen kan fortsättningsvis starta och driva riktade projekt för målgrupp-
 en. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
2. att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till Socialförvalt-
 ningen från och med 2010-12-01. 
 
3. att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter 
 arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Socialför-
 valtningen från och med 2010-12-01 
 
4. att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter 
 arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Social-
 förvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande 
 förordnande upphör. 
 
5. att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på 
 Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens 
 verksamhet inte kommer att beröras under 2011. 
 
6. att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-12-01, 
 med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå förändringar i 
 kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente. 
 
7. att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt 
 uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten med anledning av 
 förändrad organisation för flyktingintroduktionen. 
 
8. att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads-
 enheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en permanent 
 organisation för arbetet med nyanländas etablering. 
 
9. att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att 
 Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt 
 bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka 
 introduktionsersättning. 
 
Yrkande 
Eva Abramsson (M) ställer sig bakom beslutet 
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Socialnämndens beslut 
 
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
2. att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till Socialförvalt-
 ningen från och med 2010-12-01. 
 
3. att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter 
 arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Socialför-
 valtningen från och med 2010-12-01 
 
4. att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter 
 arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Social-
 förvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande 
 förordnande upphör. 
 
5. att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på 
 Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens 
 verksamhet inte kommer att beröras under 2011. 
 
6. att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-12-01, 
 med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå förändringar i 
 kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente. 
 
7. att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt 
 uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten med anledning av 
 förändrad organisation för flyktingintroduktionen. 
 
8. att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads-
 enheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en permanent 
 organisation för arbetet med nyanländas etablering. 
 
9. att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att 
 Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt 
 bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka 
 introduktionsersättning. 
_____ 
 
Per Henriksson (SD) deltog ej i beslutet. 

 
 
 
 



  20 september 2010 1 
 

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 september 2010 
 
§ 99 Öppna frågor  sid 3 
§ 100 Budgetuppföljning socialförvaltningen – Delårsbokslut augusti 2010 sid 4 
§ 101 Kvalitetsgranskning av placeringar i familjehem sid 8 
§ 102 Redovisning av åtgärder gällande HVB-hemmet Roslunden sid 9 
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Tid och Plats  Måndagen den 20 september kl 14.45-16.20, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Sven Wallfors (M) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S)    
  
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C) 
  Ola Svensson (SD) 
    
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, ekonom 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Ali Abu-Iseifan (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 99-102  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ali Abu-Iseifan  
 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 99 
Öppna frågor 
 
Kenneth Nyström (S) ställde frågan hur det går på Rosenbom. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Socialnämnden kom överens om att personal från Rosenbom kommer och 
informerar hur det går till socialnämndens sammanträde den 18 oktober 
2010. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2010.092.042 
CR 

 
 
§ 100 
Budgetuppföljning socialförvaltningen - Delårsbokslut Augusti 2010 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per augusti 
2010. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 171,1 Mkr enligt budget-
läge 31 augusti 2010. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-08-31 uppgår till -5,0 Mkr. 
Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -4,3 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har sjunkit något under 
sommaren men ligger fortfarande kvar på en relativt hög nivå sett över 
hela perioden, antal externt placerade är nu 13 st. Dessutom har vi 4 
ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensa-
tion från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering 
är fortsatt hög. Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 2010-08-24, 
om en utökad ram under år 2010 med 5,0 mkr till IOF. Denna utökning 
är i sin helhet budgeterad på kontot för HVB barn och ungdomar och 
påverkar positivt med 3,3 mkr för perioden. Trots det är avvikelsen nu    
–3,4 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -1,6 mkr. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,2 mkr). När det 
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om 
1,0 mkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende 
kontaktpersoner (-0,7 mkr) och på Roslunden (-1,0 mkr). När det gäller 
kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal barn 
och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit i 
sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, främst 
från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt mer personal än 
budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 6st aktuella placeringar; 4 externt samt 2st 
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt place-
rade). Det är 2 färre externt placerad än föregående månad. Den genom-
snittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är nu 
+0,7 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 14 st inskrivna (ingen förändring 
jämfört med föregående månad). Avvikelsen är nu    +-0.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,7 mkr.  
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 Ekonomiskt bistånd -0,7 Mkr 
Kommunfullmäktige beslutade, enligt §114  2010-08-24, om en utökad 
ram under år 2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär 
att 8,0 mkr påverkar kontot positivt för perioden.  
Trots detta kvarstår dock en mindre budgetavvikelse. Orsaken till 
avvikelsen beror på att den ökning av antalet hushåll vi såg i våras i 
princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 73 fler hushåll i år jämfört 
med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst bland 
vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 686 hushåll var det 181 
hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under augusti. Ökningen 
hittills i år är 13 % för vuxna och 6 % för ungdomar jämfört med snittet 
2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är 
genomförd till fullo (ca 53 hushåll).   
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll är i nivå med den genom-
snittliga kostnaden för år 2009. I augusti var den totala kostnaden för 
utbetalningar 4,8 mkr, alltså den lägsta utbetalningsmånaden för året. 
Jämfört med juli är det en minskning med 1,3 mkr, men då var 
utbetalningen 0,5 mkr högre än snittet för i år (snitt i år = 5,6 mkr). 
Inflödet av ärenden var stort under våren men har nu stabiliserat sig. 
Under juli och augusti månad har det varit relativt lugnt när det gäller 
inflöde av ärenden. Främst på ungdomssidan ser det bättre ut i augusti, 
en del har fått jobb och därmed sin första löneutbetalning i augusti. 
Andra har fått tillbaks på skatten.  
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också 
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. Arbetsförmedlingen har 
dock fått mer resurser som kan leda till att fler personer så småningom 
får sysselsättning. Detta är dock en process som påbörjades tidigt i våras, 
och som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler 
personer får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt 
bistånd eller att fler personer kommer ut i arbete. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -1,0 Mkr. 
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Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -1,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och 
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas bud-
geten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart 
det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på 
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi 
avslutar ytterligare ärenden under hösten i enlighet med den planering 
som finns. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av 
barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för när-
varande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa 
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuk-
lighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera 
vårt stödboende Rosenbom  i drift  (från den 15mars i år).  
 
 Ekonomiskt bistånd +-0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 8 månaderna har i snitt legat på 5,6 mkr 
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 4,0 mkr mer än vad som totalt betalades 
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig. 
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av 
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på 
att vi kommer att ha drygt 50 fler hushåll i snitt i år jämfört med före-
gående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår 
även årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mkr. Eftersom Kommun-
fullmäktige beslutade enl §114 2010-08-24 om en utökad ram under år 
2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd förväntas ingen budget-
avvikelse avseende denna verksamhet. 
 
Måluppfyllelserapportering 
Individ och familjeomsorgen: 
 
 Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats 
av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska 
område. Under januari till augusti 2010 fick 329 barn och unga en insats 
och 92 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 378 barn under 2009. 



  20 september 2010 7 
 

 

 
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med 
missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp 
inom kommunens geografiska område. Under januari till augusti 2010 
fick 234 vuxna med missbruksproblem en insats och 90 % av insatserna 
var inom kommunen. Målet  uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 333 vuxna under hela 2009. 
 
Ekonomiskt bistånd: 
 
 För ekonomiskt bistånd är målet att 97 % av kommuninvånarna i 
Karlskrona kommun skall vara oberoende av ekonomiskt bistånd. Under 
januari till augusti 2010 var 96 % av invånarna oberoende av 
ekonomiskt bistånd. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 73 i genomsnitt per månad för 
perioden jämfört med hela 2009. Kostnaden per hushåll ligger på samma 
nivå som snittkostnad per hushåll 2009. 
 
Nästa rapportering vid årsbokslutet per 2010-12-31. 
 
Socialförvaltningens tjänsteköp 
Enligt ett yrkande från kommunstyrelsen ska det i delårsrapporten redovisas hur 
kostnader för köpta tjänster utvecklats mellan år 2009 och 2010. 
Per 2009-08-31 köpte Socialförvaltningen tjänster för 18 886,5 tkr, per 2010-08-31 
är kostnaden 24 246,4 tkr. Förändringen är 5 359,9 tkr. Denna förändring beror 
främst på den ökning av vårdkostnader för barn och unga som skett under året. 
Volymökningen är nu i snitt 5 fler placeringar än för samma period föregående år. 

 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2010-08-23 upprättad budgetuppföljning per 31 juli som 
utvisade ett faktiskt utfall om -16,2 Mkr. 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) samt Birgitta Ståhl begärde att Sören Trolle skulle ta 
fram en nulägesbeskrivning/planering angående samsjuklighetsboende på Ringö 
till allmänna utskottet i november 2010.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1.  att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 augusti 2010. 
 
2.  att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att  
  minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 101 
Kvalitetsgranskning av placeringar i familjehem 
 
Socialförvaltningens kansli gör regelbundna kvalitetsgranskningar av verksamheter 
vid socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen presenterar nu en uppföljning till granskning ”Sammanbrott 
vid placeringar i familjehem”, som presenterades för socialnämnden i april 2009. 
 
Uppföljningen gäller de familjehemsplaceringar som avslutas under 2008 och 
2009, hur familjehemsgruppen har genomfört det åtgärdsprogram som upprättades 
2009-04-27 samt granskning av familjhemsutredningar. 
 
Vi kan konstatera att arbetet med familjehemsplacerade barn sedan 1998 
genomgått  genomgripande förbättringar. Arbetet med familjehemsplacerade barn 
kännetecknas idag av en hög grad av målmedvetenhet och professionaliet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av kvalitetsgranskning beträffande sammanbrott vid 
 familjehemsplaceringar. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2010.091.751 
Socialstyrelsen, Malmö 
CR 
Christine Held  
 

 
 
§ 102 
Redovisning av åtgärder gällande HVB-hemmet Roslunden 
 
Socialstyrelsen har den 12 maj gjort tillsyn på HVB-hemmet Roslunden enligt 13 
kap. 1§ socialtjänstlagen. Socialstyrelsen riktar kritik för brister som innebär. 
 
1. att den vida målgruppen kan innebära en säkerhetsrisk för barnen 
2. att bestämmelserna i Socialtjänstförordningen 3 kap 11§ inte följs då 
 föreståndaren inte ansvarar för in och utskrivningar 
3. att verksamheten inte får skriftlig information i form av socialtjänstlagens 
 utredningar och vårdplaner från nämnden om de barn som ska placeras. 
 
Socialstyrelsen skriver att det kan innebära en säkerhetsrisk för barnen att vi har en 
så vid målgrupp och det är vi väl medvetna om. Vi har en lång erfarenhet av att ha 
en blandad målgrupp och har alltid ett säkerhetstänkande vid alla nyinskrivningar 
och använder extra personal vid behov.  Erfarenheten av en vid målgrupp är 
positiva, det fungerar som bäst på Roslunden när det finns både familjer med 
mindre barn och tonåringar inskrivna. Känslan av institution blir mindre och det 
blir mer familjekänsla.  Inför varje nyplacering görs en lämplighetsbedömning. 
Idag har vi flera placeringar på andra institutioner där bedömningen gjorts att det 
inte ansågs lämpligt med en placering på HVB Roslunden. 
 
HVB Roslunden har från och med våren 2010 nya lokaler. De nya lokalerna har 
planerats utifrån den vida målgrupp som Roslunden har. De nya lokalerna har en 
familjedel och en tonårsdel. 
 
Skriftliga rutiner finns för olika situationer som kan uppstå på rund av den vida 
målgruppen.  
 
Socialnämnden har till socialchefen delegerat beslut som enligt lagar och 
förordningar kan delegeras till tjänsteman. Socialchefen har att vidaredelegera 
beslutsrätten till lämplig nivå. Socialchefen har i september 2010 delegerat rätten 
att besluta om inskrivning och utskrivning vid Roslunden till föreståndaren. 
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När det gäller brist på skriftlig information kommer föreståndaren på HVB 
Roslunden att ansvara för och följa upp att vårdplaner och den skriftliga 
informationen som ligger till grund för placeringsbeslutet finns på HVB 
Roslunden. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna föreslagna åtgärder 
 
att  godkänna yttrande till socialstyrelsen 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 18 oktober 2010 
 
§ 110 Öppna frågor  sid 3 
§ 111 Budgetuppföljning september 2010 sid 4 
§ 112 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Restaurang Time Out, Riksvägen 30, Lyckeby sid 8 
§ 113 Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på Utrednings- 
 gruppen   sid 10 
§ 114 Yttrande angående medborgarundersökning 2010 sid 14 
§ 115 Fördelning av socialnämndens reserv sid 16 
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Tid och Plats  Måndagen den 18 oktober kl 15.25-16.10, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Kaj Jansson (S)    
  
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Sture Nilsson (C) 
      
Tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, ekonom 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Kenneth Nyström (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 110 - 115  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Kenneth Nyström  
 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 110 
Öppna frågor 
 
Sören Trolle lämnade en nulägesrapport angående kvinnoboendet, 8 
personer inskrivna fördelat på 312 dygn. 
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Kopia till   Dnr: 2010.092.042 
CR 

 
 
§ 111 
Budgetuppföljning September 2010 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per september 
2010. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 171,1 Mkr enligt 
budgetläge 30 september 2010. 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-09-30 uppgår till -5,7 Mkr 
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per september kan kortfattat förklaras 
enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -5,0 Mkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat igen, antal 
externt placerade är nu 17 st. Dessutom har vi 4 ärenden, placerade på 
externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrations-
verket. Den genomsnittliga kostnaden per placering är fortsatt hög. 
Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 2010-08-24, om en utökad 
ram under år 2010 med 5,0 mkr till IOF. Denna utökning är i sin helhet 
budgeterad på kontot för HVB barn och ungdomar och påverkar positivt 
med 3,7 mkr för perioden. Trots det är avvikelsen nu  –3,4 mkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -1,6 mkr. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,4 mkr). När det 
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om 
1,2 mkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende 
kontaktpersoner (-0,8 mkr) och på Roslunden (-1,1 mkr). När det gäller 
kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal barn 
och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit i 
sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, främst 
från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt mer personal än 
budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 7st aktuella placeringar; 5 externt samt 2st 
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt 
placerade). Det är 1 mer externt placerad än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +1,2 mkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 15 st inskrivna (1 mer jämfört med 
föregående månad). Avvikelsen är nu  -0,1.  
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,8 mkr.  
 
 



  18 oktober 2010 5 
 

 

 
 
 Ekonomiskt bistånd -0,7 Mkr 
Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114  2010-08-24, om en utökad 
ram under år 2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär 
att 9,0 mkr påverkar kontot positivt för perioden. Trots detta kvarstår 
dock en mindre budgetavvikelse. Orsaken till avvikelsen beror på att den 
ökning av antalet hushåll vi såg i våras i princip har hållit i sig. I snitt har 
vi nu haft 66 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av 
antal hushåll finns främst bland vuxna men även bland ungdomar. Av 
totalt 692 hushåll var det 184 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp 
under september. Ökningen hittills i år är 12 % för vuxna och 4 % för 
ungdomar jämfört med snittet 2009. Detta beror främst på att övertagan-
det av flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll).  Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll är i nivå med den genomsnittliga 
kostnaden för år 2009. I september var den totala kostnaden för utbetal-
ningar 5,3 mkr. Jämfört med augusti är det en ökning med 0,5 mkr, men 
då var utbetalningen 0,8 mkr lägre än snittet för i år (snitt i år = 5,6 mkr). 
Inflödet av ärenden var stort under våren, stabiliserade sig under 
sommarmånaderna men ökar igen både avseende vuxna och ungdomar.  
Det har varit en ökad belastning under månaden på grund av ett stort 
antal hela avslag.  
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer 
naturligtvis också 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. 
Arbetsförmedlingen har dock fått mer resurser som kan leda till att fler 
personer så småningom får sysselsättning. Detta är dock en process som 
påbörjades tidigt i våras, och som förmodligen kommer att ge positiv 
effekt på sikt, genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom 
lägre grad av ekonomiskt bistånd eller att fler personer kommer ut i 
arbete. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr. 
 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -1,0 Mkr. 
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Kommentarer till avvikelse 
 

 Individ- och familjeomsorg -1,0 Mkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och 
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att 
så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger 
på att vi avslutar ytterligare ärenden under hösten i enlighet med den 
planering som finns. För några av de pågående ärendena är planeringen 
att det blir Ungbo (oktober/november), någon ska ev. till familjehem och 
något ärende kommer att avslutas.  Vid varje eventuell volymökning av 
en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 1,1 mkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 0,6 mkr. Här är dock situationen den, att vi för när-
varande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa 
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuk-
lighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera 
vårt stödboende Rosenbom i drift (från den 15mars i år).  
 
 Ekonomiskt bistånd +-0 Mkr 
Utbetalningarna för de senaste 9 månaderna har i snitt legat på 5,6 mkr 
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 4,5 mkr mer än vad som totalt betalades 
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig. 
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av 
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på 
att vi kommer att ha drygt 50 fler hushåll i snitt i år jämfört med före-
gående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår 
även årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mkr. Eftersom Kommun-
fullmäktige beslutade enl §114 2010-08-24 om en utökad ram under år 
2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd förväntas ingen budget-
avvikelse avseende denna verksamhet. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade 
investeringar t o m september uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser Råd- och 
stöds lokaler. 
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2010-09-20 upprättad budgetuppföljning per 31 augusti 
som utvisade ett faktiskt utfall om -5,0 Mkr. 
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Socialnämndens beslut 
 
1.  att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2010. 
 
2.  att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till:   Dnr: 2010.181.702 
CR 
Restaurang Time Out 
 
 
 
 

§ 112 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restuaurang Time Out, Riksvägen 30, Lyckeby. 
 
ÄRENDET 
Pastabaren i Blekinge AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera 
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Sökta serveringstider är alla dagar året runt mellan 
klockan 11:00 – 01:00. 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringsstället är nytt och är beläget i centrala Lyckeby och lokalerna 
utgörs av en f.d. skoaffär som numera är ombyggd och inredd till 
restaurang. Byggnadslov är beviljat 2010-08-26. 
Serveringslokalen, matsalen, består av ett utrymme i markplan om 260 
kvm med plats för 72 sittande gäster. I serveringslokalen finns dessutom en 
bar med ett tiotal barstolar. Två entréer finns till serveringsstället.  
En uteservering med plats för 45 sittande gäster kommer att komplettera 
serveringslokalerna, vilken är belägen i direkt anslutning till matsalen.  
Köket är helt nybyggt och är beläget bakom baren och är ej tidigare 
godkänd som livsmedelsanläggning, varför anmälan om livsmedels-
anläggning och beslut om registrering är lämnad till miljöavdelningen och 
kopia till socialförvaltningen. Köket uppfyller kraven för beredning och 
bearbetning av råa livsmedel och därmed för en allsidig matlagning. 
Lokalen är lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. 
Lokalerna uppfyller alkohollagens krav om ändamålsenlighet. 
Besök har gjorts på serveringsstället. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Serveringsställets koncept bygger på ”att servera god mat i trevlig miljö 
med en inriktning på sportbar med inslag av tv apparater för sportvis-
ningar.” 
Man kommer att tillhandahålla dagens lunch i form av husmanskost samt 
en a´la carte meny. A`la carte menyn kommer att kompletteras med en pub 
meny. 
Menyn består av kött och fiskrätter samt pizza, kebab och sallader. 
Restaurangen kommer dessutom att erbjuda s.k. ”take away” meny. 
Öppettiderna skall vara måndag-torsdag 11:00 – 23:00, fredag – lördag 
11:00 -01:00 samt söndag 11:00 -22:00. 
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Sökanden har för avsikt att anhålla hos Svenska Spel om spelautomater typ 
Vegas. 
 
Sökandens personliga lämplighet  
Sökanden Ali Tehrani har lång branscherfarenhet. Driver för närvarande en 
annan restaurang i Lyckeby, Pastabaren, utan serveringstillstånd. 
Har tidigare drivit två serveringsställen i Karlskrona med serveringstill-
stånd för alkohol, utan för socialförvaltningen kända anmärkningar. 
Ali samt hustrun Marie Tehrani har utbildning i alkohollagen och därmed 
erforderliga kunskaper. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Sökanden Pastabaren i Blekinge AB som driver Restaurang Time Out ägs 
av Ali Tehrani. Hyreskontrakt är tecknat med hyresvärden Roslunda 
Fastighets AB. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, moms-
registrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess före-
trädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Miljöförvaltningen har godkänt registrering av anläggningen som 
Livsmedelsanläggning. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens 
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. 
Serveringslokalens kök har kapacitet för en allsidig matlagning och övriga 
lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 7 § alkohol-
lagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av starköl, vin och spritdrycker får ske till allmänheten alla   
  dagar året runt mellan kl 11.00-01.00 på Restaurang Time Out i   
  Lyckeby.  
______ 
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§ 113 
Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på Utredningsgruppen 
 
Ärendet utgick på allmänna utskottet den 4 oktober 2010. 
 
Bakgrund 
Utredningsgruppen är den arbetsgrupp som arbetar med handläggning av 
anmälningar som gäller barn och unga som far illa. Handläggning av anmälningar 
innebär förhandsbedömningar av samtliga inkomna anmälningar och utredningar 
av de anmälningar som efter en förhandsbedömning bedöms så allvarliga att en 
utredning måste göras. Alla akuta ärenden som rör barn/ungdomar under 18 år 
görs av utredningsgruppen. Utredningsgruppen måste ha beredskap för att akut 
kunna göra bedömningar och ibland också akuta insatser, t.ex. omedelbara 
omhändertaganden och placeringar. Antalet anmälningar ökade under flera år och 
har 2008 och 2009 legat kvar på en hög nivå. Vi ser inga tecken på att antalet 
anmälningar kommer att minska.  
 
Efter tillsyn av Länsstyrelsen och skärpning i lagstiftningen har vi ökat 
arbetsinsatsen och också kvalitén beträffande anmälningarna, utredningarna och 
familjehemsplaceringarna.  
I länsstyrelsens tillsyn fick vi kritik inom flera områden som förhandsbedöm-
ningar, utredningar, placerade barn och våld i nära relationer. En stor och viktig 
del i arbetet med att utifrån kritiken göra förbättringar är införandet av BBIC.  
Implementeringen av BBIC påbörjades 2008 och vi kommer förhoppningsvis att få 
en permanent licens från och med 2011. Efter tillsynen från Länsstyrelsen var det 
en absolut nödvändighet att börja arbeta enligt BBIC.  Det som gjorde att vi 
tidigare var avvaktande till BBIC, var att det framkom från de första försöks-
kommunerna att det tog mycket tid.  När vi beslöt oss för att införa BBIC 
diskuterade vi detta men trodde att vi genom andras erfarenheter skulle kunna 
införa detta utan alltför mycket extraarbete. Så här i efterhand kan vi bara 
konstatera att det tar betydligt mer tid att skriva en utredning enligt BBIC, och det 
handlar inte om vårt datasystem. Det tar mer tid men det ger en kvalitetshöjning 
med större delaktighet och rättsäkerhet för klienterna. 
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Tidigare åtgärder 
Familj och ungdomssektionen fick 2009 en förstärkning med fem tjänster som 
fördelades med vardera en tjänst till Familjerätten och Råd och stödgruppen och 
resterande tre tjänster till Utrednings och familjehemsgruppen som då var en 
sammanhållen grupp. Under hösten 2009 blev det nödvändigt att dela den stora 
arbetsgruppen i en familjehemsgrupp och en utredningsgrupp. Delningen fanns 
redan arbetsmässigt i gruppen men man hade en gemensam arbetsledare. En 
arbetsuppgift som var omöjlig att hantera med arbetsuppgifter som handlar om de 
mest utsatta barnen och att det är av yttersta vikt att de socialsekreterare/handlägg-
are som arbetar med dessa svåra arbetsuppgifter har stor tillgång till arbetsledning. 
Från och med början av 2010 finns en arbetsledare för utredningsgruppen och en 
arbetsledare för familjehemsgruppen. En lösning som alla berörda är nöja med. 
 
Aktuell situation 
Hösten 2009 inkom flera allvarliga anmälningar med externa placeringar till följd, 
detta genererar inte enbart stora kostnader utan också mycket arbete. När det under 
våren 2010 återigen tog fart med många allvarliga anmälningar fanns det inte 
något utrymme hos de ordinarie handläggarna och för att inte riskera sjukskriv-
ningar ”lånade” vi in vikarier för föräldraledigheter från familjehemsgruppen och 
fältgruppen. 
 
Den förstärkning på fem tjänster som gjordes från 20090101 gör idag att 
Familjstöd (tidigare Råd och stödgruppen) och Familjerätten har en rimlig 
arbetsbelastning. Med nuvarande bemanning på Utredningsgruppen klarar dock 
inte gruppen av sina arbetsuppgifter. 
 
I den medarbetarenkät som gjorts 2009 framkommer det att utrednings och 
familjehemsgruppen på ett negativt sätt sticker ut när det gäller området 
”arbetsbelastning”. 
 
Vår bedömning som är gjord tillsammans med arbetsledaren på utredningsgruppen 
är att ytterligare 3 tjänster behövs på utredningsgruppen för att klara kraven och ha 
en rimlig arbetsbelastning. Att ha tillräckligt med personal i utredningsgruppen 
ökar också möjligheterna till att hitta andra lösningar i stället för dyra externa 
placeringar. 
 
Personalgruppens synpunkter  
Personalgruppen har framfört att det finns behov av fyra nya tjänster. 
I diskussionerna med den fackliga organisationen finns en uttalad oro över att det 
inte är tillräckligt med tre tjänster. Konsekvensanalys och riskbedömning kommer 
att göras och kommer att följas upp kontinuerligt på arbetsplatsen och i samverk-
ansgruppen. 
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Utökad budgetram 
Socialförvaltningen har av Kommunfullmäktige beviljats en förstärkt budgetram 
med 3 miljoner kronor avseende verksamheten individ och familjeomsorg. 
Bedömningen från Socialförvaltningen är att en förstärkning till Utrednings-
gruppen är mycket angeläget. Socialförvaltningen föreslår därför att medel från 
den utökade budgetramen tas i anspråk med kronor 1 410.000: - avseende 
personalkostnader och overheadkostnader för 3,0 socialsekreterare.  
 
Sammanfattning 
Utredningsgruppen har under en längre tid haft en besvärlig arbetssituation och det 
har blivit tydligt att det behövs fler tjänster för att klara av att utreda de 
anmälningar om barn som far illa på ett sådant sätt att rättsäkerheten säkras. 
 
Förslaget är att under två års tid få förstärka med 3,0 socialsekreterare och att 
under denna tid noga följa utvecklingen för att socialnämnden senast i december 
2012 ska kunna ta ställning till att eventuellt permanenta tjänsterna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att under 2011 och 2012 göra en tillfällig förstärkning till Utredningsgruppen 

med tre socialsekreterare till en kostnad av 1 410 000:- per år. 
2. att förstärkningen finansieras med medel från den utökade budgetramen 
3. att en utvärdering av förstärkningen ska presenteras för socialnämnden senast 

december 2012. 
 

Yrkande 
Birgitta Ståhl yrkar ändring i attsatts 3 enligt följande:  
att en utvärdering av förstärkningen ska presenteras för socialnämnden senast sista 
oktober 2012. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta 
Ståhls ändrings yrkande och fann Birgitta Ståhls ändrings yrkande antaget 
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Socialnämnden beslutade således 
 
1. att under 2011 och 2012 göra en tillfällig förstärkning till Utredningsgruppen 
 med tre socialsekreterare till en kostnad av 1 410 000:- per år. 
 
2. att förstärkningen finansieras med medel från den utökade budgetramen 
 
3. att en utvärdering av förstärkningen ska presenteras för socialnämnden senast 
 sista oktober 2012. 
____ 
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Kopia till  Dnr: 2010.199.106 
CR 
KLF 

 
 
 
 
§ 114 
Yttrande angående medborgarundersökning 2010. 
 
Tore Svensson redovisade upprättat yttrande daterat den 29 september 
2010. 
 
Statistiska centralbyrån erbjuder årligen kommunerna i Sverige att delta i 
SCB:s medborgarundersökning, Undersökningen skall ge svar på med-
borgarnas uppfattning om kommunen inom tre områden: 
 
A. Kommunen som en plats att bo och leva på 
B. Kommunens verksamheter 
C. Inflytandet i kommunen. 
 
Medborgarundersökningen i Karlskrona gjordes som en 
urvalsundersökning med ett urval på 1 000 personer i åldrarna 18 – 84 år. 
Undersökningen genomfördes under tiden  
2010 03 11 – 2010 05 10.  
 
Sammanlagt deltog 90 av landets kommuner i undersökningen hösten 2009 
eller våren 2010.  
 
Svarsprocenten i Karlskrona uppgick till 51 %. Svarsprocenten för alla del-
tagande kommuner var 53 %. 
 
I undersökningen ingick en fråga om hur medborgarna i kommunen 
uppfattade stödet till utsatta personer. Frågan ställdes under rubriken ”Stöd 
till utsatta personer (hjälp från socialtjänsten)” och löd: 
 
Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta individer får 
i Din kommun? 



  18 oktober 2010 15 
 

 

 
Resultatet i undersökningens olika delar redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera från 0 till 100. Ett högt värde innebär ett gott betyg från med-
borgarna. Betygsindex under 40 betraktas som icke godkänt. Betygsindex 
över 75 betraktas som väl godkänt. 
 
Nöjd-medborgar-index för verksamheten ”Stöd till utsatta personer” 
uppgick hösten 2010 för Karlskrona till betygsindex 49, vilket är ett 
statistiskt säkerställt högre betygsindex än år 2008, då kommunen också 
deltog i undersökningen. Motsvarande betygsindex 2008 var 41.  
”Stöd till utsatta personer” handlar i Karlskrona huvudsakligen om social-
nämndens och handikappnämndens verksamheter. Äldreomsorgen har ett 
särskilt betygsindex. 
 
Betygsindex för ”Stöd för utsatta personer” var för samtliga deltagande 
kommuner hösten 2009 och våren 2010 detsamma som för Karlskrona, det 
vill säga betygsindex 49. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  godkänna svar till kommunledningsförvaltningen med anledning av 
 remiss angående medborgarundersökning 2010. 
_____ 
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§ 115 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv. 
 
 
 
Socialnämndens  Justering Utfall 
reserv -1 040 000 Budget 2010-09-30 
  
Vht 752, ekonomisektionen  440 000             - 604 534 
Vht 752, FUS 600 000 - 920 770 
 
    
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 15 november 2010 
 
§ 126 Öppna frågor  sid 4 
§ 127 Enkät, Karlskrona ungdomars drogvanor sid 5 
§ 128 Budgetuppföljning oktober 2010 samt personal nyckeltal sid 7 
§ 129 Förslag till handlingsplan för socialnämnden utifrån LUPP- 
 undersökning 2009 sid 11 
§ 130 Tidpunkt för upphörande av introduktionsersättning sid 12 
§ 131 Socialnämndens reglemente sid 14 
§ 132 Förslag till sammanträdesplan för 2011 sid 15 
§ 133  Fortsatt tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens ekonomi-   
 sektion.   sid 16 
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Tid och Plats  Måndagen den 15 november kl 15.00-16.55, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S) §§ 126-  , gick kl 16.25 
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) §     
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Ola Svensson (SD)     
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef     
   Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare  
   Anette Gladher, 1:e socialsekreterare 
   Anette Hansson, 1:e socialsekreterare  
   Tore Svensson, planeringssekreterare  
   Lill Körling, ekonom  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Per Henriksson (SD) 
 
Justerade paragrafer §§ 126 -   
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Per Henriksson  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 



  15 november 2010 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 126 
Öppna frågor 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan på allmänna utskottet vad det 
finns för rutiner angående familjehem när det gäller överflyttning av ärende 
mellan kommunerna. 
 
Anette Gladher svarade 
_____ 
 
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om det sker någon uppföljning från 
socialförvaltningens sida om man fått vetskap att det sker försäljning av 
alkohol till ungdomar. 
 
Jesper Björnsson svarade 
_____ 
 
Birgitta Ståhl (M) ställde frågan om socialförvaltningen har några 
ungdomar placerade jml LVU som har en bokstavsdiagnos. 
 
Göran Bohman samt Anette Gladher svarade. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2007.175.704 
CR 
Barn- och ungdomsnämnden 
Utbildningsnämnden 
 
 
 

§ 127 
Enkät, Karlskrona ungdomars drogvanor 
 
Bakgrund 
Under 1998 tog Länssamrådsgruppen för alkohol och andra droger i 
Blekinge ett initiativ och lämnade ekonomiskt stöd till en 
skolundersökning rörande droger. Skolundersökningens målgrupp var 
samtliga elever i grundskolans skolår ni och gymnasieskolans skolår två. 
Undersökningens mål var att ge kunskap om alkohol- och drogbrukets 
omfattning samt en bild av Blekinge-ungdomarnas erfarenhet på områden 
som berör alkohol, narkotika och tobak (ANT). 
Under våren 2002 ställde sig samtliga kommuner i länet bakom en upp-
följande undersökning. Emellertid fallerade genomförandet bland annat i 
Karlskrona, framförallt på grund av för lågt deltagande i den digitalt 
internetbaserade undersökningen. Därför beslutade Karlskrona kommun att 
år 2003 genomföra ytterligare en undersökning, denna gång med tradi-
tionella pappersformulär. Undersökningen har därefter genomförts vart 
annat år i Karlskrona. Undersökningen 2009 som är den senast genomföra 
är den 4:e i omgången. 
 
Syftet med undersökningen är; ”att ge en bild av Karlskrona ungdomars 
drogvanor inom alkohol, narkotika och tobaksområdet, samt att i en jäm-
förande studie med tidigare undersökningar ge en bild av för ändringar 
inom ovan område”. 
 
Undersökningens population har varierat mellan 1500 till 1700 elever, 
fördelade med 800-900 i gymnasiets andra årsklass, samt 700-800 elever i 
9:e klass. 
Enkäten är en pappersenkät och bestående av 47 frågor, vilken besvaras av 
eleverna på lektionstid. Svaren behandlas anonymt. 
Svarsfrekvensen har under samtliga år varit hög, över 85 % i 9:an och 70 
% på gymnasiet. Dt interna bortfallet har legat under 3 %. 
Den höga svarsfrekvensen och det låga interna bortfallet gör att resultaten 
kan ses som representativa för ungdomarna i 9:an och på gymnasiet i 
Karlskrona. Med andra ord kan man sätta stor tilltro till resultatet! 
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Sammanfattning 
Socialförvaltningens uppfattning är att det finns ett stort värde av att 
fortsätta undersökningen av elevernas alkohol- och drogvanor, för att på så 
sätt skaffa sig en lokal bild av våra ungdomars levnadsvanor inom 
området. Genom att skaffa sig den lokala kunskapen om alkohol- och 
drogbruket omfattning bland ungdomarna i kommunen, kan också rätt 
åtgärder sättas in för att minska alkoholdrogbruket 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att socialnämnden antar ovan skrivning som sin egen och att denna 
 tillställs barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden för 
 beslut 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2010.092.042 
CR 

 
 
§ 128 
Budgetuppföljning oktober 2010 samt personal nyckeltal 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per oktober 
2010. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 170,9 Mkr enligt budget-
läge 31 oktober 2010. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 oktober 
2010 uppgår till 146,3 mnkr, och det budgeterade utfallet är 142,2 mnkr. 
Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -4,1 mnkr. 
 

 
 Utfall 

31 okt 
Budget 
31okt 

Avvikelse 
budget- utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

89,7 
mnkr 

86,5 
mnkr 

-3,2 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

56,6 
mnkr 

55,7 
mnkr 

-0,9 mnkr 

 
Utfallet per oktober kan kortfattat förklaras enligt följande: 

 
 Individ- och familjeomsorg -3,2 Mnkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har minskat jämfört med 
föregående månad, antal externt placerade är nu 13 st. Dessutom har vi 2 
ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensa-
tion från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering 
är fortsatt hög. Kommunfullmäktige beslutade, enligt §114 2010-08-24, 
om en utökad ram under år 2010 med 5,0 mnkr till IOF. Denna utökning 
är i sin helhet budgeterad på kontot för HVB barn och ungdomar och 
påverkar positivt med 4,2 mnkr för perioden. Trots det är avvikelsen nu  
–2,3 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -0,9 mnkr. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,5 mnkr). När det 
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om 
1,3 mnkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende 
kontaktpersoner (-0,9 mnkr) och på Roslunden (-1,0 mnkr).  
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När det gäller kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning 
av antal barn och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra 
året har hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade 
intäkter, främst från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt 
mer personal än budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 7st aktuella placeringar; 5 externt samt 2st 
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt 
placerade). Det är 2 mer externt placerad än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +1,3 mnkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 15 st inskrivna (oförändrat jämfört 
med föregående månad). Avvikelsen är nu -0,1 mnkr.  
 
 Ekonomiskt bistånd -0,9 Mnkr 
Kommunfullmäktige beslutade, enligt §114  2010-08-24, om en utökad ram under 
år 2010 med 12,0 mnkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär att 10,0 mnkr 
påverkar kontot positivt för perioden. Trots detta kvarstår dock en mindre 
budgetavvikelse. Orsaken till avvikelsen beror på att den ökning av antalet hushåll 
vi såg i våras i princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 67 fler hushåll i år 
jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst bland vuxna 
men även bland ungdomar. Av totalt 753 hushåll var det 193 hushåll bland 
ungdomarna som fick hjälp under oktober. Ökningen hittills i år är 13 % för vuxna 
och 3 % för ungdomar jämfört med snittet 2009. Detta beror främst på att över-
tagandet av flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll).  Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll är i nivå med den genom-snittliga kostnaden 
för år 2009. I oktober var den totala kostnaden för utbetalningar 6,1 mnkr. Jämfört 
med september är det en ökning med 0,8 mnkr, då var utbetalningen 0,4 mnkr 
lägre än snittet för i år (snitt i år  
= 5,7 mnkr). Inflödet av ärenden var stort under våren, stabiliserade sig 
under sommarmånaderna men ökar igen både avseende vuxna och 
ungdomar.  Det har varit en ökad belastning under månaden på grund av 
ett stort inflöde.  
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer natur-
ligtvis också att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åt-
gärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, 
speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund. 
Arbetsförmedlingen har dock fått mer resurser som kan leda till att fler 
personer så småningom får sysselsättning. Detta är dock en process som 
påbörjades tidigt i våras, och som förmodligen kommer att ge positiv 
effekt på sikt, genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom 
lägre grad av ekonomiskt bistånd eller att fler personer kommer ut i 
arbete. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mnkr. 
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Prognos över utfall för helår 2010 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -3,0 Mnkr. 
 
 Budget helår 

2010 
Prognos helår 
2010 

Avvikelse  
budget-
prognos 

Individ- och familje-
omsorg 

104 
mnkr 

106 mnkr -2,0 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

66,9 
mnkr 

67,9 mnkr -1,0 
mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -2,0 Mnkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och 
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas bud-
geten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart 
det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på 
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi 
avslutar ytterligare ärenden under vintern i enlighet med den planering 
som finns. För några av de pågående ärendena är planeringen att det blir 
Ungbo, någon ska ev. till familjehem och något ärende har nu avslutats.  
Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga 
kommer budgeten att överskridas ytterligare med motsvarande ca 1,1 
mnkr. En negativ budgetavvikelse om ca 2,0 mnkr beräknas här. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 0,6 mnkr. Här är dock situationen den, att vi för när-
varande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa 
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuk-
lighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera 
vårt stödboende Rosenbom  i drift  (från den 15mars i år). Därför beräk-
nas en positiv budgetavvikelse här. Övriga poster inom Individ- och 
familjeomsorg beräknas få en negativ budgetavvikelse motsvarande 
denna positiva avvikelse. 
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 Ekonomiskt bistånd -1,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 10 månaderna har i snitt legat på 5,7 mnkr 
per månad (snitt 5,1 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 5,5 mnkr mer än vad som totalt betalades 
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig. 
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mnkr resten av 
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på 
att vi kommer att ha drygt 70 fler hushåll i snitt i år jämfört med före-
gående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår 
även årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mnkr. Trots Kommun-
fullmäktiges beslut enl §114 2010-08-24 om en utökad ram under år 
2010 med 12,0 mnkr till ekonomiskt bistånd, förväntas nu en budget-
avvikelse avseende denna verksamhet om -1,0 mnkr. 

 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 
tkr för nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redo- 
visade investeringar t o m oktober uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser  
Råd- och stöds lokaler. 
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget 
investeringar 
2010 

Utfall jan-okt 
2010 

Prognos  
2010 

Avvikelse budget-
prognos 

300 tkr 238 tkr 300 tkr +-0 
 

Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid helårsbokslutet per 31 december. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2010-10-18 upprättad budgetuppföljning per 30 
september som utvisade ett faktiskt utfall om -5,7 Mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättade personal nyckeltalen mätperioden 
09.12.01—10.09.30 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2010. 
 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till Dnr: 2010.237.700 
CR 
KLF 

§ 129 
Förslag till handlingsplan för socialnämnden utifrån LUPP-under-
sökning 2009. 
 
Bakgrund 
Våren 2009 genomfördes en enkät på gymnasierna i Karlskrona, på initiativ av 
Ungdomsstyrelsen. Varannan elev fick möjlighet att svara på frågor om hur man 
som ung upplever sitt liv inom olika områden. Drygt 70 % av ungdomarna i 
Karlskrona besvarade enkäten. Undersökningen kallas LUPP:en, vilket står för 
”Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken”. Undersökningen grupperades till olika 
områden: Hälsa, Trygghet, Skola, Fritid, Inflytande & Politik, Arbete, samt Fram-
tid. 
 
Målet med undersökningen är att unga människor i Karlskrona ska kunna må bra 
och trivas i kommunen och vara nöjda med den service kommunen ger.  
 
Resultaten visade att ungdomar i stort är nöjda med sin skola och sin fritid, men att 
man efterlyser mera inflytande. 
 
Varje politisk nämnd i Karlskrona kommun ska anta en handlingsplan för den egna 
verksamheten utifrån LUPP:en, och därefter ska en kommunövergripande hand-
lingsplan fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Handlingsplan 
 Socialnämnden skall fortsätta med föräldramötesmetoden ÖPP för att 
 förebygga ungdomsdrickande.  
 Socialnämnden skall i nära samverkan med skolorna utarbeta metoder för att 
 förebygga tidigt normbrytande beteende hos barn och ungdomar.  
 Socialnämnden skall fortsätta sitt goda samarbete med fritidsgårdar, skolor och 
 andra intressenter för att hjälpa ungdomar att få meningsfull sysselsättning på 
 sin fritid, genom exempelvis gruppverksamheter eller feriesysselsättning. 
 Socialnämnden skall fortsätta sitt goda samarbete med skolor, fritidsgårdar, 
 ungdomsmottagning och andra intressenter för att i så tidigt skede som möjligt 
 uppmärksamma eventuella stödbehov hos ungdomar, och då särskilt de unga 
 flickorna. 
 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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Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar följande tillägg i handlingsplanen enligt följande: 
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.  
 
Proposition 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls tilläggsyrkande. 

 
Socialnämndens beslut 
 
att anta socialnämndens handlingsplan utifrån LUPP-undersökningen och 
 föreslaget tilläggsyrkande. 
_____ 
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Kopia till:  Dnr: 2010.238.133 
CR 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

§ 130 
Tidpunkt för upphörande av introduktionsersättning 
 
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad den 26 oktober 
2010. 
 
Arbetsförmedlingen får från 2010 12 01 huvudansvaret för att ge insatser 
som syftar till att underlätta nyanlända invandrares etablering i det 
svenska samhället. I samband därmed upphör kommunernas ansvar för 
introduktion av flyktingar som mottas i en kommun efter november 2010. 
Kommunerna har dock kvar introduktionsansvaret för flyktingar som mot-
tagits före 2010 12 01. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2010 09 23 att ansvaret 
för flyktingintroduktionen ska övergå till socialnämnden från och med 
2010 12 01. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att introduktions-
ersättning från 2010 12 01 ska upphöra som ersättningsform för flyktingar 
som mottagits i kommunen. Personer som haft introduktionsersättning 
kommer därmed att hänvisas att fortsättningsvis ansöka om bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har i en gemen-
sam utredning föreslagit att introduktionsersättning ska upphöra som 
ersättningsform i kommunen från och med 2010 12 01. Emellertid är 
situationen nu sådan att socialförvaltningen, med tanke på den stora 
volymen av ärenden, bedömer att det inte går att hantera övergången från 
introduktionsersättning till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen vid 
ett och samma tillfälle.  
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En gradvis övergång från introduktionsersättning till ekonomiskt bistånd 
är nödvändig för att förändringen ska kunna genomföras. 
Socialförvaltningen kan hantera övergången med den personal som finns 
till förfogande om överflyttning av hushållen görs under månaderna 
december 2010 – mars 2011. Överflyttning av hushållen fördelas då 
mellan de olika månaderna under perioden december 2010 – mars 2011. 
Möjligheten att göra utbetalningar av introduktionsersättning behöver som 
en följd därav finnas kvar till och med mars 2011. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ersättningsformen introduktions-
ersättning ska upphöra i kommunen från 2010 12 01. Det är inte möjligt 
att före 2010 12 01 hinna med nytt beslut i kommunstyrelsen och därefter 
kommunfullmäktige om ändring av kommunfullmäktiges beslut be-
träffande tidpunkten för när introduktionsersättning ska upphöra. Det enda 
sättet att hantera situationen är att socialnämnden beslutar att fortsätta 
handläggning av introduktionsersättning under en begränsad övergångs-
period och meddelar detta till kommunfullmäktige. 
 
Undertecknad föreslår att socialnämnden beslutar att introduktionsersätt-
ning ska finnas kvar till och med mars 2011 som ersättningsform för 
flyktingar som mottagits i kommunen före 2010 12 01. 
Introduktionsersättning ska utbetalas enligt hittillsvarande riktlinjer. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
1. att introduktionsersättning skall finnas kvar t o m mars 2011 som 
 ersättningsform till flyktingar som mottagits i det kommunala 
 flyktingmottagandet före 2010 12 01 
 
2. att meddela kommunfullmäktige att en fördröjning skett beträffande 
 kommunfullmäktiges beslut att systemet med introduktionsersättning 
 ska upphöra 

 
3. att ge socialchefen delegation på beslut om introduktionsersättning 
 enligt hittillsvarande riktlinjer för introduktionsersättning 

 
4. att uppdra åt socialchefen att vidaredelegera rätten att besluta om 
 introduktionsersättning till lämplig nivå. 
_____ 
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Kopia till:  Dnr: 2010.239.003 
CR 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
§ 131 
Socialnämndens reglemente 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-23, med anledning av föränd-
ringar beträffande ansvaret för introduktion av flyktingar, att ge 
kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-12-01 
föreslå förändringar i kommunstyrelsens och socialnämndens regle-
mente. 
 
Socialnämnden föreslås lämna förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om nytt reglemente för nämnden. De föreslagna 
förändringarna innebär att tillägg görs i reglementet beträffande ansvar 
för introduktionsinsatser för flyktingar som mottagits före 2010-12-01 
och samordning och organisering av kommunala uppgifter beträffande 
invandrare som mottages efter november 2010. 
 
Socialnämnden föreslår förändringar genom att punkterna 3 och 4 
tillförs nämndens uppgifter enligt § 1, sista stycket, i reglementet. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige nytt 
 reglemente för socialnämnden. 
_____ 
 
 
 
 
 
 



  15 november 2010 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 132 
Förslag till sammanträdesplan för 2011 
 
Förslaget på sammanträdesdagar för allmänna utskottet och socialnämnden 
har varit utsänt till ledamöter och ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2011. 
 
_____ 
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 Dnr: 2010.004.754 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 133 
Fortsatt tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens 
ekonomisektion. 
 
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att möta och hantera det fortsatt 
ökade behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2011 
 
Inledning 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att 
hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.  Den 
andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är 
uppnått.  

De senaste årens ekonomiska utveckling, med ökad arbetslöshet som 
följd, har påverkat utveckling av kostnaderna för ekonomiskt bistånd i 
hela landet.   

Karlskrona kommun ökade under 2009 kostnaden för utbetalning av 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 2008. 
Antalet hushåll ökade under ett år från 530 i snitt per månad till 680  i 
snitt per månad. Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov 
av lång-varigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk 
bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar 
att många hushåll riskerar att fastna i försörjningsstödsbehov även efter 
det att konjunkturen vänder om inte offensiva åtgärder vidtas för att 
häva behovet av försörjningsstöd.  

Mot denna bakgrund beslutade Socialnämnden i början av 2010 att 
under innevarande år förstärka ekonomisektionens personalgrupp med 
4,0 social-sekreterare. Förstärkningen har varit fördelad inom sektionen 
med 2,0 socialsekreterare på ekonomi- och mottagningsgruppen samt 
2,0 social-sekreterare på jobbintro. Resursförstärkningen har 
organiserats i de två projekten AVANTI och KLARA vilka har 
förstärkt arbetet på ekonomi- och mottagningsgruppen respektive 
jobbintro. 
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Behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd har fortsatt ökat under 
2010. Verksamhetsvolymen kommer enligt vad vi nu känner till och be-
räknar att ytterligare öka under inledningen av 2011 varför fortsatt 
tillfällig personalförstärkning bedöms nödvändig även under det 
kommande året. 
 
Åtgärder för klara av det fortsatt ökande behovet av försörjnings-
stöd/ekonomiskt bistånd 
Antalet nytillkomna sökande av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
kommer enligt vad vi känner till i nuläget att öka redan i början av året 
då en stor grupp flyktingar avslutar sin introduktion och hänvisas till 
ekonomisektionen då de inte är självförsörjande.  
Behovet av långvarigt bistånd är tyvärr fortsatt högt. Detta parat med 
inflödet av nya sökande gör att volymökningen har fortsatt under 2010. 
Inget tyder på någon snabb förändring av denna bild under 2011. 
Etableringsreformen och den planerade organisationsförändringen och 
sammanslagningen med kommunens flyktingintroduktion påverkar hela 
verksamheten i stor omfattning under kommande år. Alla kommer att 
beröras av detta i någon mening.  
En ny arbetsplats och organisation kommer att skapas. Vi går in i 2011 
med en tillfälligt fast struktur. De volymökningar som är att vänta med 
anledning av nyanlända är inte medräknad i den resursförstärkning som 
föreslås här då personal från nuvarande flyktingintroduktionen tillförs 
ekonomisektionen vid sammanslagningen 2010-12-01. Hur 
etableringsreformen påverkar verksamheten kommer att följas i den 
verksamhetsöversyn som ska göras inför budgetarbetet 2012.  
Volymökningen under 2009 medförde att arbetssituationen vid 
årsskiftet 2009/2010 var mycket ansträngd. Volymökningarna under 
året har hanterats med stor ansträngning. Den meddelade 
överlämningen av flyktingar som avslutar sin introduktion förvärrar den 
rådande arbetssituationen. Det är generellt sett, utan risk för 
konsekvenser, inte möjligt att på enskild handläggarnivå kräva en högre 
belastning än vad nu är.  
För att hantera det ökade behovet, klara verksamhetsmålen och behålla 
kvaliteten samt förbättra arbetsmiljön behövs förstärkning av en 1:e 
socialsekreterare samt fortsatt förstärkning av tre socialsekreterare.  
Myndighetskraven ökar i takt med volymökningen och arbetet med att 
effektivt använda de olika åtgärder som står till förfogande är krävande 
i takt med att klientgruppen blir större.  
Arbetet med unga vuxna 18-25 år kräver fortsatt särskilda åtgärder då 
gruppen består av många individer med komplex problematik. Dessa 
ungdomar behöver förstärkt stöd i sin sociala utveckling. I gruppen 
vuxna över 25 år ses fortsatt ökningar av antal personer med 
försörjningsstödsbehov. Mycket långvarigt biståndsbehov för många i 
denna grupp blir följden om vi inte satsar i denna del av verksamheten.  
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Generellt för hela verksamheten gäller att tillgänglighet, väntetider, 
säkerhet, utrednings- och beslutshantering inte fungerar på ett 
kvalitativt önskvärt sätt om vi har för stor arbetsbörda på tjänsterna. 
 
o 1.0 1:e socialsekreterare tillförs till ekonomigruppen under 2011. 
 Utredning och förslag om en 1,0 permanent 1:e tjänst bör inrymmas 
 i den verksamhetsöversyn som är ålagd ekonomisektionen under 
 första  halvåret 2011 inför budgetarbetet 2012.  
 
o 3,0 fortsatt tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs. 2,0 tillförs 
 ekonomi- och mottagningsgruppen och 1,0 tillförs jobbintro. 
 Förstärkningen utvärderas under året. 
 
o De socialsekreterare som tillkommer tilldelas arbetsuppgifter som 
 avlastar verksamheten på bästa sätt. Det fokus och de metoder som 
 under  2010 har tillförts verksamheten ska tillvaratas och även 
 fortsättningsvis ska aktiva åtgärder mot målet egen försörjning 
 betonas.  
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
1. att under perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 förstärka ekonomisek-
 tionen tillfälligt med 1,0 1:e socialsekreterare samt att ge i uppdrag 
 till förvaltningen att utreda och lämna förslag på en permanent 
 lösning inom ramen för den verksamhetsöversyn som ska göras på 
 ekonomisektionen under 2011 inför budgetarbetet 2012. 
 
2. att under perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 fortsatt förstärka 
 ekonomisektionen med 3,0 tillfälliga socialsekreterartjänster, 
 fördelat mellan ekonomi- och mottagningsgruppen två 
 socialsekreterare och jobbintro en socialsekreterare. 
 
3. att kostnaden 2 000 tkr för förstärkningen belastar kontot 752. 
 
4. att föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens internbudget 
 för 2011. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 december 2010 
 
§ 140 Öppna frågor  sid 4 
§ 141 Budgetuppföljning november 2010 sid 5 
§ 142 Riktlinjer It-säkerhet 2011 och 2012 för socialnämnden och social- 
 förvaltningen  sid 9 
§ 143 Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag sid 10 
§ 144 Ansökan om BBIC ordinarie licens sid 12 
§ 145 Ersättning för uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare sid 13 
§ 146 Översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid Alkohol- och 
 drogsektionen, Karlskrona sid 16 
§ 147 Tack.   sid 19 
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Tid och Plats  Måndagen den 20 december kl 15.00-16.30, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Birgitta Ståhl (M) 
  Eva Abramsson (M) 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Eva Strömqvist (S)    
  Ali Abu-Iseifan (S) 
  Kenneth Nyström (S) 
  Per Henriksson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S)    
Övriga närvarande   
Ersättare  Sven Wallfors (M) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef     
   Brittmarie Sundahl, 1:e socialsekreterare 
   Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare   
   Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Anders Nordberg, Alkoholhandläggare 
   Siamak Zolfeghari, it-säkerhetsansvarig  
   Lill Körling, ekonom  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Jan-Anders Lindfors (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 140 - 147  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Jan-Anders Lindfors  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2010 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 



  20 december 2010 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 140 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
___ 
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Kopia till      Dnr: 2010.092.042 
CR 

 
 
 
 
 
§ 141 
Budgetuppföljning november 2010  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per november 
2010. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 171,0 Mkr enligt 
budgetläge 30 november 2010. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 november 
2010 uppgår till 162,2 mnkr, och det budgeterade utfallet är 156,8 mnkr. 
Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -5,4 mnkr. 
 

 Utfall 30 nov Budget 30 nov Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

101,2 mnkr 95,5 mnkr -5,7 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

61,0 mnkr 61,3 mnkr +0,3 mnkr 

 
Utfallet per november kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -5,7 Mnkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat något jämfört 
med föregående månad, antal externt placerade är nu 14 st. Dessutom har 
vi 2 ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk 
kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per 
placering är fortsatt hög. Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 
2010-08-24, om en utökad ram under år 2010 med 5,0 mnkr till IOF. 
Denna utökning är i sin helhet budgeterad på kontot för HVB barn och 
ungdomar och påverkar positivt med 4,6 mnkr för perioden. Trots det är 
avvikelsen nu  –2,7 mnkr. 
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Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -0,9 mnkr. Det beror främst på att man inom denna 
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,7 mnkr). När det 
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om 
1,5 mnkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende 
kontaktpersoner (-0,9 mnkr) och på Roslunden (-1,0 mnkr). När det 
gäller kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal 
barn och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har 
hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, 
främst från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt mer 
personal än budgeterat. 
Vuxna: Vi har för närvarande 11 st aktuella placeringar; 9 externt samt 
2st familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt 
placerade). Det är 2 mer externt placerad än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +1,3 mnkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 18 st inskrivna (3 fler jämfört med 
föregående månad). Avvikelsen är nu  -0,2 mnkr.  
Övrigt: Kostnaden för 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen belastar 
nu vht 752 (administration) istället för kontot för ekonomiskt bistånd, ca 
1,2 mnkr för perioden. 
 
 Ekonomiskt bistånd +0,3 Mnkr 
Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114  2010-08-24, om en utökad 
ram under år 2010 med 12,0 mnkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär 
att 11,0 mnkr påverkar kontot positivt för perioden. Då ombokning av de 
4 tillfälliga tjänsterna nu gjorts till kontot 752 (Individ- och familjeom-
sorg), ser vi nu en mindre positiv budgetavvikelse. Den ökning av antalet 
hushåll vi såg i våras i princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 66 fler 
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll 
finns främst bland vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 739 hus-
håll var det 200 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under novem-
ber. Ökningen hittills i år är 13 % för vuxna och 2,4 % för ungdomar 
jämfört med snittet 2009. Detta beror främst på att övertagandet av 
flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll).  Den genom-
snittliga kostnaden per hushåll ligger något över den genomsnittliga 
kostnaden för år 2009. I november var den totala kostnaden för ut-
betalningar 5,6 mnkr. Jämfört med oktober är det en minskning med 0,5 
mnkr, då var utbetalningen 0,4 mnkr högre än snittet för i år (snitt i år = 
5,7 mnkr). Inflödet av ärenden var stort under våren, stabiliserade sig 
under sommarmånaderna men ökar igen både avseende vuxna och 
ungdomar.  Det har varit en ökad belastning under månaden på grund av 
ett stort inflöde.  
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer natur-
ligtvis också att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åt-
gärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, 
speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.  



  20 december 2010 7 
 

 

 
Arbetsförmedlingen har dock fått mer resurser som kan leda till att fler 
personer så småningom får sysselsättning. Detta är dock en process som 
påbörjades tidigt i våras, och som förmodligen kommer att ge positiv 
effekt på sikt, genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom 
lägre grad av ekonomiskt bistånd eller att fler personer kommer ut i 
arbete. 
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från 
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mnkr. 
 
Prognos över utfall för helår 2010 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -4,0 Mnkr. 
 Budget helår 

2010 
Prognos  
helår 2010 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

104,1 mnkr 107,1 mnkr -4,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

66,9 mnkr 66,9 mnkr  0,0 mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -4,0 Mnkr 
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och 
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att 
så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger 
på att vi avslutar ytterligare ärenden under vintern i enlighet med den 
planering som finns. För några av de pågående ärendena är planeringen 
att det blir Ungbo, någon ska ev. till familjehem och något ärende har nu 
avslutats.  Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av 
barn/unga kommer budgeten att överskridas ytterligare med motsvarande 
ca 1,1 mnkr. En negativ budgetavvikelse om ca 3,0 mnkr beräknas här. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 0,6 mnkr. Här är dock situationen den, att vi för 
närvarande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa 
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuk-
lighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera 
vårt stödboende Rosenbom i drift (från den 15mars i år). Därför beräknas 
en positiv budgetavvikelse här. Övriga poster inom Individ- och familje-
omsorg beräknas få en negativ budgetavvikelse motsvarande denna 
positiva avvikelse. 
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Ekonomiskt bistånd  +-0,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 11 månaderna har i snitt legat på 5,7 mnkr 
per månad (snitt 5,1 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 6,2 mnkr mer än vad som totalt betalades 
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig. 
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mnkr resten av 
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på 
att vi kommer att ha ca 70 fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående 
år, till ungefär samma kostnad per hushåll. Då Kommunfullmäktige 
beslöt, enl § 114 2010-08-24, om en utökad ram under år 2010 med 12,0 
mnkr till ekonomiskt bistånd, förväntas ingen budgetavvikelse avseende 
denna verksamhet. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för 
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade 
investeringar t o m november uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser Råd- och 
stöds lokaler. 
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 

Budget 
investeringar 
2010 

Utfall jan-nov  
2010 

Prognos  
2010 

Avvikelse budget- 
prognos 

300 tkr 238 tkr 300 tkr +-0 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid helårsbokslutet per 31 december. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2010-11-15 upprättad budgetuppföljning per 31 oktober 
som utvisade en budgetavvikelse om -4,1 Mkr. 
 
Birgitta Ståhl framförde önskemål om att förvaltningen ska se över de 
besparingskrav som finns i samband med internbudgeten.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2010. 
 
2. att anta omfördelning av kostnader för 4 tillfälliga tjänster från Ekonomiskt 
 bistånd till Individ- och familjeomsorg (vht 752).  
 
3. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 
 
 
 
 
 
 

§ 142 
Riktlinjer It-säkerhet 2011 och 2012 för socialnämnden och social-
förvaltningen 
 
Socialförvaltning tillhandahåller verksamhetssystem, E-post, Internet och 
Telefoni som arbetsredskap för de anställda att användas för verksamhetsstöd, 
informationssökning och kommunikation relaterat till vars och ens 
arbetsuppgifter.  
 
Arbetsgivaren tillåter inte att kränkande eller frånstötande material med  
inslag av t.ex. rasism, våld eller pornografi som laddas ner, produceras eller  
distribueras via kommunikationssystemen. 
 
Riktlinjernas omfattning 
Riktlinjerna gäller för samtliga anställda oavsett anställningsform vid 
socialförvaltningen samt i tillämpliga delar för socialnämndens politiker. 
Riktlinjerna täcker all användning av Internet inklusive World Wide Web, e-post, 
filöverföring, Internettelefoni, kommunikation, elektronisk handel, konferenser, 
chat mm. 
 
Det är respektive arbetsledares ansvar att tillse att dessa riktlinjer är känd av 
samtliga berörda anställda. Vid missbruk av IT-system och brott mot dessa 
riktlinjer gäller samma regler om disciplinära åtgärder som för andra förseelser.  
 
Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar på ändring under rubriken: Primär hantering 
första punkten enligt följande: handling som inkommer med e-post skall 
diarieföras enligt samma regler som vanlig post. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin Karlssons 
ändringsyrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta riktlinjerna för it-säkerhet för 2011 och 2012 med föreslagen ändring 
 under rubriken Primär hantering.  
_____ 
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Kopia till Dnr:  
CR 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

§ 143 
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag. 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat förslag till nya avgifter daterat den 6 
december 2010. 
 
Bakgrund 
Regeringen har i en proposition föreslagit att en ny alkohollag skall ersätta 
nuvarande alkohollag (1994:1738). Flertalet av bestämmelserna i 
nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också 
kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och rättig-
heter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter skall utgå för dessa pröv-
ningar.  
Beslut om ny alkohollag behandlades i socialutskottet 2010-11-02 och i 
riksdagen 2010-12-01. Den nya alkohollagen träder i kraft 2011-01-01. 
 
Enlig alkohollagen 7 kap 13 § ges kommunen rätt att ta ut avgifter för 
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen. Avgiftsuttaget måste följa 
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning. Denna självkost-
nadsprincip behöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt 
fall. 
 
Förslag till avgifter 
1. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna 
 sällskap, enligt Alkohollagen 8 kap. 4 §. 
 För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 7 500 kr.  
 Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar avgift för nuvarande 
 stadigvarande tillstånd förslutna sällskap 
 
2. Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, enligt 
 Alkohollagen 8 kap. 6 §. 
 för ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 4 500 kr 
 för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag. 
 Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande avgift för 
 tillfälligt tillstånd till allmänheten. 
 
3. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe, enligt 
 Alkohollagen 8 kap. 7 §. 
 För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 7 500 kr.  
 Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande avgift för 
 stadigvarande tillstånd till allmänheten. 
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4. Anläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen, enligt 
 Alkohollagen 8 kap. 12 §. 
 För ovan serveringstillstånd föreslås en avgift om 1 000 kr per 
 provtillfälle. 
 Motivering; Kommunen/socialnämnden skall ansvara för 
 genomförandet av provet. Provet kommer att vara web-baserat med 
 cirka 50 frågor och tar 90 minuter att genomföra. Kommunen skall 
 tillhandahålla lokal, dator samt övervaka sökanden vid provtillfället. 
 
5. Serveringstilstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme enligt 
 Alkohollagen 8 kap. 14 §. 
 För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 4 500 kr 
 för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag. 
 Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande avgifter 
 för tillfälligt tillstånd till allmänheten. 
 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring i attsats 4 enligt följande: 
4. Anläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen, enligt 

Alkohollagen 8 kap. 12 §. 
För ovan serveringstillstånd föreslås en avgift om 1 000 kronor per person 
o provtillfälle. Om fler än 1 person avlägger prov vid samma provtillfälle 
och från samma juridiska person/företag skall kostnaden för 2-5 personer 
vara 300 kronor för var och en av dessa personer. 
I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta 
Ståhls yrkande och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget. 
 
Socialnämndens beslutade således 
 
att till kommunfullmäktige föreslå att ovan avgifter enligt punkt 1-5 
 fastställs, för nytillkomna bestämmelser där serveringstillstånd kan 
 meddelas enligt den nya alkohollagen. 
 
att  avgifterna skall träda ikraft i samband med beslutet 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 2009.031.751 
CR 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 

§ 144 
Ansökan om BBIC ordinarie licens 
 
Ansökan avser Karlskrona kommun, socialförvaltningens familj och 
ungdomssektion. 
 
BBIC-ansvarig är 1:e socialsekreterare Anette Gladher Familjehems-
gruppen. Styrgrupp för BBIC finns bestående av sektionens arbetsledare. 
 
BBIC verksamhetssystem genomsyrar allt arbete inom sektionen med 
betoning på utredning och insats, samt uppföljning av denna. Alla 
anställda har genomgått BBIC grundutbildning och verksamhetssystemet 
har implementerats på sektionen under den tid vi haft prövolicens. 
Sektionen har datorstöd för BBIC. 
 
Socialnämnden i Karlskrona ansöker härmed om ordinarie licens i sam-
band med att vår prövolicens går ut 110202. Vi förbinder oss att arbeta 
med grundprinciperna, triangeln och formulären på ett sådant sätt som 
stipuleras i BBIC-konceptet för ordinarie licens. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att hos socialstyrelsen ansöka om BBIC ordinarie licens 
 
att beslutet omedelbart justeras 
______ 
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Kopia till     Dnr: 
CR 
 
 
 
 
 

§ 145 
Ersättning för uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare 
 
Bakgrund: 
Enligt § 2 i ”Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn” ska 
god man förordnas när ett ensamkommande flyktingbarn kommer till 
Sverige. När barnet får uppehållstillstånd ska istället särskild förordnad 
vårdnadshavare utses enligt föräldra-balken kap 6 § 8a. Särskild förordnad 
vårdnadshavare utses av tingsrätten på talan av socialnämnden. Enligt 
föräldrabalken kap 6 § 10 a ska utses en person som är ”lämpad  
att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran”.  
 
Ansvaret för att förordna god man ligger på överförmyndaren. Det finns i 
lagtext eller i överförmyndarnämnden eller socialnämndens reglemente ej 
utsagt vilken nämnd som ska ha ansvar för administration av särskild 
förordnad vårdnadshavare, t ex beslut om ersättning och stöd till särskild 
förordnade vårdnadshavare.  
 
SKL har i cirkulär 07:74 påtalat behovet av att frågan om ansvar för 
ersättning till särskild vårdnadshavare regleras. Något förslag om 
lagreglering har emellertid inte kommit.  
 
Ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare 
SKL skriver i cirkulär 07/ 74 följande om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare: 
 
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt 
förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser 
vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Endast för 
den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12 
kap. 16 § FB. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det dock viktigt 
att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. Saken 
har påtalats för lagstiftaren och tas bl.a. upp i SOU 2003:51 God man för 
ensamkommande flyktingbarn s. 132. 
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Socialförvaltningen menar att det är rimligt att den ersättning som 
utbetalas till särskild förordnad vårdnadshavare knyts till den ersättning 
som gäller för kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen. Ersättningen till 
kontaktpersoner i Karlskrona följer SKL:s rekommendationer om 
ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arvodet varierar 
utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. En 
bedömning görs tillsammans med uppdragstagaren om uppdragets 
omfattning och svårighetsgrad. Förste socialsekreterare beslutar sedan om 
ersättning till kontaktpersonen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att godkänna att ansvaret för särskilda förordnade vårdnadshavare 
 övergår till socialnämnden från och med 2010 12 01 
 
2. att ersättning till särskilda förordnad vårdnadshavare vilka ej 
 sammanlever med barnet ska följa SKL:s rekommendationer för 
 ersättning till kontaktpersoner 
 
3. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som 
 ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta 
 socialnämndens medel för flyktingmottagande 
 
4. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som 
 inte ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta kontot för 
 kontaktpersoner/kontaktfamiljer. 
 
5. att delegera rätten att besluta om ersättning till särskild förordnad 
 vårdnadshavare till socialchefen 
 
6. att ge socialchefen rätt att vidaredelegera beslut om ersättning till 
 särskild förordnad vårdnadshavare till lämplig nivå 
 



  20 december 2010 15 
 

 

 
Yrkande 
Birgitta Ståhl (M) yrkar följande tilläggs attsats: 
att kostnaden för särskild förordnad vårdnadshavare ska inrymmas i de medel som 
budgeteras för flyktingverksamhet respektive kontaktpersoner/kontaktfamiljer 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls tilläggsyrkande 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
1. att godkänna att ansvaret för särskilda förordnade vårdnadshavare 
 övergår till socialnämnden från och med 2010 12 01 
 
2. att ersättning till särskilda förordnad vårdnadshavare vilka ej 

sammanlever med barnet ska följa SKL:s rekommendationer för 
ersättning till kontaktpersoner 

 
3. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som 
 ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta 
 socialnämndens medel för flyktingmottagande 
 
4. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som 
 inte ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta kontot för 
 kontaktpersoner/kontaktfamiljer. 
 
5. att delegera rätten att besluta om ersättning till särskild förordnad 
 vårdnadshavare till socialchefen 
 
6. att ge socialchefen rätt att vidaredelegera beslut om ersättning till 
 särskild förordnad vårdnadshavare till lämplig nivå 

 
7. att kostnaden för särskild förordnad vårdnadshavare ska inrymmas i de medel 
 som budgeteras för flyktingverksamhet respektive kontaktpersoner/kontakt-
 familjer 
_____ 
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§ 146 
Översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid Alkohol- och 
drogsektionen, Karlskrona. 
 
Inledning  
Befolkningens förmåga att inhämta ny kunskap om medicinska möjlig-
heter innebär större utmaningar och ställer samtidigt högre krav på 
missbruksvården. Det är därför av största vikt att Alkohol- och drog-
sektionen skapar en långsiktig grundstruktur för missbruksvården som 
bygger på ett processtänkande. Syftet skall vara att öka den enskilde 
individens möjlighet att i trygghet få vård 
 vid rätt tid 
 med rätt insats 
 på rätt vårdnivå 
 
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde, med före-
träde för dem som har de största behoven. Riksdagens riktlinjer för 
prioriteringar bygger på tre övergripande etiska principer; människo-
värde, behov och solidaritet och kostnadseffektivitet. 
Ett växande missbruk leder till ett ökat resursbehov. Den medicinska 
utvecklingen accelererar och skapar hela tiden nya möjligheter att 
diagnostisera och behandla missbruk och beroendesjukdomar.  
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010-04-26 att anta ram-
program för missbruksvården i Karlskrona som utgår från Social-
styrelsens nationella riktlinjer, se bilaga ”Ramprogram för missbruksvård 
i Karlskrona kommun”.   
I ramprogrammet påtalas vikten av tidig upptäckt av missbruk. 
Missbruks- och beroendefrågorna spänner över breda medicinska, 
psykologiska och sociala områden. Ramprogrammet pekar på att roll-
fördelningen mellan olika huvudmän måste tydliggöras.  
Missbruksvården i Karlskrona ska enligt ramprogrammet stå på tre ben, 
vilka skall samarbeta kring klienten.  
De tre benen är: 
 Boende 
 Medicinsk behandling 
 Dagverksamhet inklusive terapi 
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En missbruksvård på tre ben förutsätter ett nära samarbete mellan 
landsting och kommun. Det är viktigt att en gemensam värdegrund 
etableras mellan olika huvudmän. 
De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård ska vara 
vägledande för missbruksvården i Karlskrona. Den vård och behandling 
som ges ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Sveriges Kommuner och Landsting bedriver sedan 2008 utvecklings-
arbetet ”Kunskap till praktik” där den bärande idén att kommuner, 
landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Social- 
styrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och annan aktuell 
kunskap införs och tillämpas. 
 
Mål 
Skapa förutsättningar för en god missbruksvård i Karlskrona kommun för 
alla oavsett kön och ålder. 
 
Syfte 
Syftet med översynen är att skapa en organisation med verksamhet och 
bemanning som ger vård som uppfyller nationella riktlinjer och ram-
program, har en god arbetsmiljö och har personal med rätt kompetens. 
 
Uppdrag 
En total översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid 
Alkohol- och drogsektionen skall göras för att säkerställa att verk-
samheten bedrivs i enlighet med socialnämndens politiska mål och de 
nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. 
 
Översynen skall omfatta nedanstående punkter 
 Egen verksamhet 
 Öppen vård 
 Behandlingshem män /kvinnor 
 Behandlingsmetoder 
 Kontakter med andra myndigheter som t ex landsting och polis 
 Kontakter med olika organisationer  
 Personalkompetens 
 Arbetsmiljö 
 Vårdkvalitet 
 Vårdkedja 
 Kostnadseffektivitet  
 Medicinsk behandling 
 
Styrgrupp 
En politisk styrgrupp utses av socialnämnden. Styrgruppen består av tre 
politiska företrädare, två från majoriteten och en från oppositionen. 
Projektledare Göran Boman ingår i styrgruppen. 
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Projektledare/Projektsekreterare 
Utse socialchef Göran Boman till projektledare och utredare Tore 
Svensson till projektsekreterare. 
 
Arbetsgrupp 
Projektledaren utser arbetsgrupp för uppdraget. 
 
Tidplan 
Översynen av verksamheten ska genomföras under perioden januari – 
juni 2011.  
En slutrapport ska lämnas till socialnämnden i juni 2011. 
Delrapport ska lämnas till socialnämnden i april 2011. 
 
Förslag till beslut 
 
1. att genomföra en översyn av organisation, verksamhet och be-
 manning vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion i 
 enlighet med upprättat förslag. 
 
2. att utse en politisk styrgrupp bestående av två politiker från 
 majoriteten samt en politiker från oppositionen.   
 
3. att utse socialchef Göran Bohman till projektledare och utredare 
 Tore Svensson till projektsekreterare. 
 
4. att en delrapport ska presenteras för socialnämnden i april 2011. 
 
5. att en slutrapport ska presenteras för socialnämnden i juni 2011. 
 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar ändring av attsats 2 enligt följande: 
att utse en politisk styrgrupp bestående av tre politiker från majoriteten 
samt två politiker från oppositionen. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors 
ändrings yrkande. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
1. att genomföra en översyn av organisation, verksamhet och be-

manning vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion i 
enlighet med upprättat förslag. 

 
2. att utse en politisk styrgrupp bestående av tre politiker från 

majoriteten samt två politiker från oppositionen.   
 
3. att utse socialchef Göran Bohman till projektledare och utredare 

Tore Svensson till projektsekreterare. 
 
4. att en delrapport ska presenteras för socialnämnden i april 2011. 
 
5. att en slutrapport ska presenteras för socialnämnden i juni 2011. 
_____ 
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§ 147 
Ordförandens julhälsning 
 
Ordföranden avtackar de ledamöter/ersättare som avgår efter denna 
mandatperioden med en blomma. 
Därefter tackar ordföranden både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete 
under det gånga året och önskar all God Jul och Gott Nytt År. 
 
Vice ordförande Jan-Anders Lindfors tackar ordförande för den gångna året och 
önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 10 januari, 2011  
 
§ 1 Information  sid 3 
§ 2 Information angående offentlighet och sekretess sid 4 
§ 3 Information angående internat för ledamöter/ersättare den 
 10 – 11 mars 2011  sid  5 
§ 4 Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till socialnämndens allmänna 
 utskott  sid 6 
§ 5 Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmelser om  
 vård av unga (LVU samt lag om vård av missbrukare (LVM besluta  
 om omedelbara omhändertagande. sid 7 
§ 6 Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för  
 perioden 2007-2010  sid 8 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—13.30 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c) 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors (s) 
  Björn Fries (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande  ersättare Ghaleb Zeaiter (S) 
 
Övriga närvarande ersättare Walla Carlsson (S) 
  Bengt Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Simon Gruvström (SD) 
  Marianne Widebrant (C)  
      
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef   
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Lill Körling, ekonom 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera  Jan-Anders Lindfors 
Underskrifter  
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ___________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare:  ___________________________   
  Jan-Anders Lindfors  Paragraf: 1–6 
     
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2011  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Ordförande Ingrid Hermansson hälsade gamla och nya ledamöter och ersättare 
välkomna till socialnämndens första sammankomst under denna mandatperioden. 
 
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomfördes. 
_____ 
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§ 2 
Information angående offentlighet och sekretess 
 
Göran Bohman informerade socialnämndens ledamöter och ersättare om 
offentlighet och sekretess. 
 
Nya ledamöter och ersättare skriver därefter under sekretessförsäkran. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 3 
Information 
 
Göran Bohman informerade socialnämnden om internatet i Sölvesborg – 
Fritzatorpet den 10-11 mars 2011. Där kommer utbildning/information ges bl.a om  

 
 Socialförvaltningens verksamhet samt lagarna som styr vår verksamhet. 

 
Buss kommer att avgå utanför Kommunhuset, Ruthensparre kl 08.00 den 10 mars 
2011. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 4 
Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till socialnämndens allmänna utskott. 
 
Följande förslag till ledamöter och ersättare lämnades. 
 
Ordinarie ledamöter   Ersättare 
Ingrid Hermansson (C) ordförande  Sture Nilsson (C) 
Jan-Anders Lindfors (S) vice ordförande Sven Wallfors (M) 
Anna Månsson (M)    Björn Fries (S) 
Ann-Christin Karlsson (FP) 
Eva Strömqvist (S) 
 
Socialnämndens beslut 

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



  10 januari 2011 8 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 
Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet för perioden  
2011-2014. 
 
 
Följande förslag till ledamöter: 
Sven Wallfors (M), ledamot 
 
Jan-Anders Lindfors (S) vill avvakta med förslag till ersättare till socialnämndens 
sammanträde den 31 januari 2011. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta Sven Wallfors (M) som ledamot till kommunala handikapprådet samt 
 
att avvakta med förslag till ersättare till socialnämndens sammanträde den 31 
 januari 2011. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 31 januari 2011 
 
§ 13 Öppna frågor  sid 4 
§ 14 Förslag till budget för 2011 samt planer för 2012-2013 sid 5 
§ 15 Förslag till förändring i delegation för serveringstillstånd med anledning 
 av ny alkohollag.  sid 6 
§ 16 Uppföljning av verksamhetsplan för 2010 sid 11 
§ 17 It-plan   sid 17 
§ 18 Politisk styrgrupp vid översyn av organisation, verksamhet och   
 bemanning vid ADS sid 19 
§ 19 Val av ersättare till kommunala handikapprådet för perioden  
 2011-2014  sid 20 
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Tid och Plats  Måndagen den 31 januari kl 14.20-16.50, Ö Hamngatan 7 B 
  Ajournering § 14 kl 15.45-16.00  
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Björn Fries (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) § 13- del av § 16, gick 16.30 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Simon Gruvström (SD) § 17    
Övriga närvarande   
Ersättare  Ingrid Trossmark (S) 
  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Simon Gruvström (SD) § 13-16 
  Lena Hjort (FP) § 13-13 gick 16.05 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
   Lennart Nilsson, socialsekreterare § 13     
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Anders Nordberg, Alkoholhandläggare § 13-15 
   Siamak Zolfeghari, it-säkerhetsansvarig § 17  
   Lill Körling, ekonom  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 13 - 19  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 



  31 januari 2011 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 
Öppna frågor 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) informerade angående att överföra hante-
ringen av verksamhetsbidrag för LP-stiftelsen med tillhörande projektmedel från 
kommunstyrelsen till socialnämnden from 2012. 
_____ 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan om vi är med i antidrogprojektet 
”Triaden”. 
 
Lennart Nilsson svarade 
_____ 
 
Ola Svensson (SD) ställde frågan hur ofta det döms till mammans 
respektive pappans fördel angående vårdnad. 
 
Christine Held återkommer med svar till socialnämndens sammanträde den 
28 februari 2011. 
_____ 
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Kopia till      Dnr:  
CR 

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

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

  allmänheten avseende provsmakning vid arrangemang, 8 kap. 6   
  § alkohollagen. 
 
4.  att socialnämnden beslutar i ärenden rörande stadigvarande serverings-  
  tillstånd till allmänheten avseende provsmakning på den egna gården av 
  de egenproducerade dryckerna, 8 kap. 7 § alkohollagen, där sådant   
  tillstånd tidigare ej funnits. 
 
5.  att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande stadigvarande   
  serveringstillstånd till allmänheten avseende provsmakning på den   
  egna gården av de egenproducerade dryckerna, 8 kap. 7 § alkohollagen,   
  där sådant tillstånd tidigare funnits. 
 
6.  att alkoholhandläggare ansvarar för och genomför kunskapsprov   
  enligt 8 kap. 12 § alkohollagen. 
 
7.  att socialnämnden beslutar i ärenden rörande stadigvarande serverings-  
  tillstånd till allmänheten avseende gemensamt serveringsområde, 8 kap.   
  14 § alkohollagen, för område där sådant tillstånd ej tidigare funnits. 
 
8.  att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande stadigvarande   
  serveringstillstånd till allmänheten avseende gemensamt serverings-  
  område,  8 kap. 14 § alkohollagen, för område där sådant tillstånd   
  tidigare funnits. 
 
9.  att alkoholhandläggare beslutar i ärenden rörande tillfälligt serverings-  
  tillstånd till allmänheten avseende gemensamt serveringsområde,  8   
  kap. 14 § alkohollagen.   
 
10. att alkoholhandläggaren beslutar i ärenden rörande meddelande om   
  erinran, 9 kap. 17 § alkohollagen. 



  31 januari 2011 10 
 

 

 
 
11. att socialnämndens arbetsutskott beslutar i ärenden rörande meddelande 
  om varning, 9 kap. 17 § alkohollagen. 
 
12. att socialnämnden beslutar i ärenden rörande meddelande om åter-  
  kallelse av serveringstillstånd, 9 kap. 18 § punkt 1, 2 och 3 alkohol-  
  lagen.  
 
13. att alkoholhandläggaren beslutar i ärenden rörande meddelande om   

   återkallelse av serveringstillstånd, 9 kap. 18 § punkt 3, andra stycket,    
  ”gemensamt serveringsområde”. 
 
samt; 
 
14. att socialnämnden föreslås i nuvarande delegationsreglemente   
  gällande alkohollagen, besluta om förändringar avseende kapitel   
  och paragrafer pga. av tillkomsten av ny alkohollag. 
_____ 
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§ 16 
Uppföljning av verksamhetsplan för 2010 
 
Socialnämnden antog den 15 mars 2010 § 36 en verksamhetsplan för 2010. 
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i 
planen. Nedan kommenteras varje uppdrag var för sig: 
 
Övergripande 
Tillsammans med övriga kommunala aktörer planera och organisera det 
förändrade huvudmannaskapet när det gäller flyktingverksamheten. 
Genomfört. 
 

Utveckla verksamheten när det gäller det ekonomiska biståndet, en offensiv 
satsning för att möta det ökade behovet. 
4 tillfälliga socialsekreterartjänster tillsatta på ekonomisektionen. Fokus 
på samarbete med arbetsförmedlingen. 
 
Fortsätta att utveckla framgångsrika alternativ till externa placeringar. 
Pågående 
 
Öka samarbetet med landstinget när det gäller att förebygga och förhindra 
våld i nära relationer.  
Fast samarbete etablerat under året- landstinget bistår med resurser för att 
erbjuda förövare behandling. 
 
Maximalt utnyttja det faktum att vi under året äntligen får till stånd akut 
stödboende, boende för personer med samsjuklighetsproblematik samt en 
fungerande beroendeenhet. Arbetet med att skapa en välfungerande vård-
kedja för personer med beroendeproblematik i samverkan med landstinget 
ska prioriteras. 
Genomfört- vi ser nu att de externa placeringarna minskar när det gäller 
personer med beroendeproblematik. 
 
Kvalitetsgranskning av fältgruppen samt en uppföljning av familjehems-
verksamheten. 
Genomfört- kvalitetsgranskningen av fältgruppen redovisas i februari 
2011. Uppföljning av familjehemsverksamheten genomförd och redovisad i 
april 2010. 
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Tillsammans med nätverkskommunerna undersöka möjligheten till ett 
samarbete när det gäller alternativ till externa placeringar för missbrukande 
ungdomar, samt möjligheten till ett nätverk för att stödja misshandlade 
kvinnor. 
Pågående-Karlskrona ansvarar. 
 
Med all sannolikhet kommer Riksdagen under våren att ta beslut om en ny 
alkohollag som skall träda i kraft den 1 juli 2010. Som en konsekvens av den 
nya lagen planerar förvaltningen att erbjuda socialnämndens ledamöter 
information om vad den nya lagen innebär för socialnämnden och för 
kommunen som helhet.  
Planeras att erbjuda socialnämnden utbildning i samband med februari-
sammanträdet. 
 
Utvärdering och revidering av nu gällande tillsynsplan för kontroll av serve-
ringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl. 
Påbörjas 2011 på grund av beslut om den nya alkohollagen med i kraft-
trädande 2011- 01-01. 
 
Socialförvaltningen ska aktivt samverka med andra intressenter för att främja 
socialt företagande. 
Diskuteras inom ramen för Finsam projektet. 
 
Alkohol- och drogsektionen 
Skyddat boende för kvinnor. Avslutas som projekt 2010 05 01 och redovisas 
till länsstyrelsen och socialnämnden i juni 2010. Socialförvaltningen ska 
presentera underlag för socialnämnden så att nämnden kan ta ställning till 
eventuell permanent verksamhet. 
Pågående. Kommer att beaktas med SN översyn av ADS under våren 2011. 
 
I samarbete med handikappförvaltningen kommer ett samsjuklighetsboende 
med 8 – 9 platser att startas på Ringö med beräknad inflyttning i september 
2010. 
Genomfört. Start 2010-09-01 
 
Stödboendet Rosenbom med 20 platser startar i mars 2010. Personalstyrkan 
uppgår till tre tjänster, varav en är projektanställd under ett år. 
Socialförvaltningen ska ta initiativ för att få till stånd samverkan med fri-
villiga organisationer beträffande stöd till de boende på Rosenbom.  
Genomfört. Förslag på bemanning får vi återkomma med under första 
kvartalet 2011. 
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Landstinget och länets kommuner öppnar en beroendeenhet med 8 – 9 
platser. Beräknad start juni – september 2010. Beroendeenheten är den första 
delen i en vårdkedja, som innehåller tillnyktring och avgiftning samt 
möjligheter till diagnostisering för personer med samsjuklighetsproblematik. 
Kommunerna kommer enligt upprättat avtal att stå för finansieringen av 
platserna för tillnyktring. 
Genomför. Start 2010-06-01 
 
Utveckling av missbruks- och beroendevården enligt SKL:s nationella ut-
vecklingsmodell  ”Kunskap till praktik”, vilket innebär implementering i 
Blekinge av de nationella riktlinjerna för missbruk– och beroendevård. 
Utvecklingen av missbruks- och beroendevården ska göras som ett utveck-
lingsprojekt under tiden 2009-2011 i samarbete mellan SKL, länets 
kommuner och landstinget. 
Pågående 
 
Kvalitetssäkring av missbruksvården i enlighet med SOFS 2006:11 skall 
fortsätta. Uppföljnings- och kvalitetssäkringsrutiner av genomförda behand-
lingsinsatser kommer att utarbetas. 
Pågående. Genomförd till 75 %  
 
Brukarundersökning kommer att genomföras minst en gång/år. 
Genomfört under v.49 och 50  
 
Fortsätta följa frågan om sprutbytesprogram utifrån ett nationellt perspektiv 
samt lämna information till socialnämnden  
Pågående. F.n. ingen ny information 
 
Ekonomisektionen  
Med ökat behov av ekonomiskt bistånd kommer fokus under 2010 i huvud-
sak att handla om att klara verksamheten huvuduppdrag. Verksamheten till-
förs under 2010 resursförstärkning med 4.0 socialsekreterartjänster. 
Uppföljning beträffande förstärkningen vid ekonomisektionen ska göras och 
redovisas för socialnämnden. Ett underlag ska presenteras för att nämnden 
ska få möjlighet att ta ställning till eventuell fortsättning av resursförstärk-
ningen. 
Verksamheten har under året tillförts 4,0 tjänst. Hur denna förstärkning 
har använts har följts upp och redovisats på SN vid två tillfällen under 
året. Underlag om fortsatt förstärkning 2011 har presenterats för och 
beslutats av SN.   
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Ekonomisektionen ska aktivt arbeta för en bättre samordning av arbetet inom 
kommunen, vilket ska syfta till att förbereda personer aktuella för 
försörjningsstöd så att de kan aktualiseras för åtgärd på arbetsförmedlingen.  
Samarbetet mellan ekonomisektionen och arbetsmarknadsenheten har 
utvecklats och förstärkts under året genom projektdeltagande, sam-
verkanskontakter och dialog mellan enheterna. Framtida gemensamma 
behov har diskuterats och arbetats fram med anledning av projekt 
Perrongens upphörande. 
 
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och är 
ekonomisektionens viktigaste samarbetspartner. Ekonomisektionen centrala 
uppgift är att arbeta för att personer med försörjningsstöd som bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande ska komma i åtnjutande av arbetsförmedling-
ens tjänster och insatser. Arbetsförmedlingen har omorganiserat sin verksam-
het, vilket kräver att ekonomisektionen utvecklar tydligare samverkans-
former med förmedlingen.  
Af har på individnivå alltid varit vår viktigaste samverkanspart. 
Samverkansformer har på alla nivåer utvecklats och fortgår 
kontinurerligt. 
 
Utveckla metodiken med handlingsplaner i samverkan med arbetsför-
medlingen och andra samverkanspartner beträffande ungdomar som har 
behov av ekonomiskt bistånd. 
Arbetet med handlingsplaner har utvecklats i den meningen att 
kartläggningsmetodik har utvecklats i projekt KLARA vilket har redovisats 
i SN. 
 
Ansvaret för nyanländas flyktingars etablering övergår 2010 12 01 till 
arbetsförmedlingen. Ekonomisektionen ska tillsammans med samverkans-
partners i kommunen delta i arbetet med att förbereda förändringen samt 
lämna socialnämnden fortlöpande information. 
Organisationsförändring har arbetats fram och genomförts under året. 
Flyktingintroduktionen tillfördes socialförvaltningens ekonomisektion  
2010-12-01 och arbetet med att integrera dessa verksamheter med 
varandra pågår.  
 
Utveckla förändring av mottagning och service i ekonomi- och mottagnings-
gruppen. Kompetensnivån i receptionen höjs genom att socialsekreterare 
fortsättningsvis ansvarar för mottagning och service. 
Detta har på ett alldeles utmärkt sätt genomförts under året.  
 
Familj och ungdomssektionen 
I samverkan med nätverkskommunerna implementera och vidareutveckla 
redskapet KASAM för familjehemsplacerade yngre barn  
Pågående 
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BBIC implementeras under 2010 för att vi 2011 ska kunna ansöka om 
ordinarie licens. BBIC är ett system för handläggning och dokumentation 
inom den sociala barnavården. BBIC medverkar till att öka delaktigheten för 
barn och familjer och att säkerställa rättsäkerhet och barnperspektiv. 
Målet uppnått 
 
Råd och stödgruppen och Fältgruppen kommer under 2010 att utveckla 
arbetet med att erbjuda olika stödinsatser som service. 
Målet uppnått   
 
Aktivt arbeta för en permanent behandlingsorganisation tillsammans med 
landstinget gällande våld i nära relationer (Utsikt). 
Pågående 
  
Utveckla nya former för RoS-hemmen med syftet att förstärka våra hemma-
planslösningar och förhindra eller förkorta externa institutionsplaceringar. Vi 
planerar att under året ersätta våra tidigare Roshem med ett ”timeout hem” 
och ett ”förstärkt familjehem”. 
Målet ej uppnått 
 
Fältgruppen ska utveckla metoder för uppsökande socialt arbete på Internet. 
Ungdomar spenderar en allt större del av sin lediga tid på nätet och vi vill 
kunna nå ungdomar även där. 
Pågående 
Förutom en tydligare utvecklad del av kommunens hemsida, har fält-
gruppen skapat en profil på Facebook. Stort arbete har lagts vid att först 
undersöka de etiska aspekterna kring hur man som myndighetsrepresen-
tanter kan och bör agera i dessa fora. Personalen har genomgått utbild-
ningar på temat. Under slutet av året accepterade vi som en fortsättning på 
utbildningen en inbjudan att delta i ett forsknings- /pilotprojekt på området 
kring hur socialtjänstarbete kan genomföras på ett säkert sätt i Internet-
miljöer, men mycket kring detta projekt är i skrivande stund osäkert.   
 
Kompetensutveckling för personalen på Roslunden. Hela personalgruppen 
kommer att gå en utbildning i ”samtal med barn”, utbildningen ger per-
sonalen verktyg för att möta och samtala med de mest utsatta barnen. 
Statsbidrag är sökt och beviljat hos Länsstyrelsen för att genomföra utbild-
ningen under 2010.  
Målet är uppnått 
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Kvalitetsuppföljning på Familjerätten: 
a. brukarenkäter till föräldrar efter avslutade frivilliga samarbetssamtal 
b. erbjudande om uppföljningssamtal till föräldrar och barn efter 
 avkunnade tingsrättsdomar angående vårdnad, boende och umgänge  
c. erbjudande till separerade föräldrar om frivilliga samarbetssamtal efter   
 underrättelse från tingsrätten om pågående äktenskapsskillnad. 
Pågående. Kvalitetsuppföljningen på Familjerätten kommer att fortlöpa 
och ingå i den ordinarie verksamheten 
  
Nättrabys rektorsområde köper i dag 0.4 kuratorstjänst av fältgruppen. Sam-
arbetet är till fördel för verksamheten vid båda förvaltningar. Under året ska 
möjligheterna att utveckla liknande samverkan med andra rektorsområden 
undersökas. 
Målet ej uppnått 
En konsekvensgenomgång har gjorts på fältgruppen. Strikt verksamhets-
mässigt finns fördelar med arrangemanget, men möjligheterna att, i 
samma form som idag, utvidga verksamheten bedöms som ytterst be-
gränsade då det för de enskilda medarbetarna skulle innebära en för stor 
uppdelning av arbetstiden, med därtill följande effektivitetsförluster både 
för den enskilde medarbetaren och för gruppen i stort. Att detta även skulle 
innebära en psykosocial belastning för de enskilda medarbetarna anses stå 
klart.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta föreslagen uppföljning av verksamhetsplan för 2010 
_____ 
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§ 17 
IT-Plan 
 
Bakgrund 
Informationsteknik är ett samlingsbegrepp för de kommunikationsverk-
tyg, som ska stödja verksamheten i Karlskona kommun. IT-tekniken är 
idag inte bara ett stöd för verksamheten utan den utgör även en viktig del 
av verksamheten. Allt fler uppgifter görs med stöd av datorn och olika 
programvaror. Kommunikation både intern och externt sker mycket ofta 
med hjälp av datorn. Utvecklingen inom området går mycket snabbt och 
ställer stora krav på användarna. IT-stödet kräver därför löpande kompe-
tensutveckling för personalen.   
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 2007 om IT-vision för Karlskrona 
kommun. För att förverkliga och konkretisera visionen skall samtliga för-
valtningar och bolag varje år upprätta en IT-plan som tydliggör vad och 
hur man ska arbeta med IT-frågor under det kommande året.  
 
Pågående och planerade projekt under 2011 
Upphandling av IT-stöd 
 
Socialförvaltningen samarbetar med Äldreförvaltningen och Handikappförvalt-
ningen vid upphandling av nytt verksamhetssystem. Målsättningen är att 
förvaltningarna ska göra ett gemensamt avtal om IT-stöd. 
 
Förvaltningscheferna är beställare av projektet och en styrgrupp med förvaltnings-
cheferna leder projektet. Detta är ett stort arbete och kommer att ta mycket tid 
under 2011. 
 
Socialförvaltningen ska senast under mars 2011 ta fram en kravspecifikation 
för upphandling av nytt verksamhetssystem. Planen är att det nya verksam-
hetssystemet ska vara i drift from 2013 01 01. En projektgrupp med med-
arbetare från förvaltningens kansli och sektioner kommer att följa arbetet 
under tiden som upphandlingen pågår. Samarbete sker även med Äldre-
förvaltningens och Handikappförvaltningens projektgrupper. 
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Visioner för framtiden 
En möjlig utveckling för framtiden är att skapa tillgänglighet till vårt 
verksamhetssystem via mobila funktioner. Detta skulle innebära att 
handläggare/personal i beredskapsgruppen med flera får möjlighet att 
handlägga ärenden i verksamhetssystemet utan att befinna sig på 
arbetsplatsen. 
 
I förvaltningens ledningsgrupp har ett antal anställda redan nu bärbara 
datorer med möjlighet till uppkoppling mot administrativa nätet via 3G-kort 
och Citrix-lösning. Modellen ersätter den stationära datorn och gör att per-
sonal har möjlighet till ett mer mobilt arbetssätt. De har även en s.k. smart 
mobiltelefon med tillgång till e-post och digital kalender mm.  
 
Nuläge i förvaltningen 
 All personal har tillgång till IT-stöd, och har en egen mail-box. 
 De datasystem som används i förvaltningen är: 
 ISOX - verksamhetssystem 
     Alk-T - alkoholärenden 
 Castor - ärendehanteringssystem 
 Aditro- redovisning, reskontra, inköp och fakturor. 
 Procapita- folkbokföringsuppgifter 
 Heroma- personal och lönesystem 
 HEP - skuldsaneringssystem 
 
Datorinköp 
Kontinuerligt utbyte av förvaltningens datorer, så att hela maskinparken kommer 
in i leasingsystemet. Några gamla datorer, med låg standard, finns fortfarande i 
bruk. 
Datorer för besökare 
Besökare till ekonomisektionens lokaler på Norra Kungsgatan bör få tillgång till 
internet och skrivare. För närvarande finns denna möjlighet bara på jobbintro. 
 
Utbildningsbehov  
 Förvaltningen ska kontinuerligt bevaka behovet av utbildning i nödvändiga 
 grundprogram samt vid behov genomföra utbildningar. 
 Nyanställda i förvaltningen ska ges möjlighet att genomgå grundutbildning i 
 nödvändiga datahanteringssystem.  
 Fortsatt utbildning i programmet Castor till all personal som hanterar ärenden. 
 
Sociala medier 
Socialförvaltningen ska under året ta ställning till rutiner och riktlinjer för 
användning av sociala medier vid kontakt med medborgarna. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta IT-plan för 2011 
_____ 
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§ 18 
Politisk styrgrupp vid översyn av organisation, verksamhet och bemanning 
vid ADS 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010 12 20 att en översyn ska göras 
vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion. 
 
Enligt socialnämndens beslut ska en politisk styrgrupp utses för översynen. 
Styrgruppen ska bestå av tre representanter för den politiska majoriteten och två 
representanter för oppositionen. 
 
Följande förslag till ledamöter: 
1. Ingrid Hermansson (C) ordförande 
2. Anna Månsson (M), ledamot 
3. Ann-Christin Karlsson (F), ledamot 
4. Jan-Anders Lindfors (S) vice ordförande 
5. Björn Fries (S), ledamot 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
att anta ovanstående förslag till ledamöter för den politiska styrgruppen för 
 översynen av alkohol- och drogsektionen. 
_____ 
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§ 19 
Val av ersättare till kommunala handikapprådet för perioden  
2011-2014. 
 
 
Följande förslag till ersättare: 
Björn Olsson (S), ersättare 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta Björn Olsson (S) som ersättare till kommunala handikapprådet. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 februari 2011 
 
§ 26 Öppna frågor  sid 4 
§ 27 Bokslut/verksamhetsberättelser sid 5 
§ 28 En budget i balans – socialförvaltningens förslag sid 6 
§ 29 Förslag till budget för 2011 samt planer för 2012-2013 sid 11 
§ 30 Kvalitetsgranskning Ungbo sid 12 
§ 31 Plan för internkontroll 2011 sid 14 
§ 32 Medlemskap i ECAD – European Cities Against Drugs  sid 15 
§ 33 Årsredovisning för donationsfonderna 2010  sid  16 
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Tid och Plats  Måndagen den 28 februari kl 15.00-16.30, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD)  
  Sture Nilsson (C)  
   
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Lena Hjort (FP) 
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Simon Gruvström (SD)  
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Jesper Björnsson , 1:e socialsekreterare     
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 26 - 33  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________ ____________________ 
  Ingrid Hermansson §§ 26-31, 33 Jan-Anders Lindfors § 32 
   
Justerare  ________________________    
  Nusreta Kurtanovic Nilsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 26 
Öppna frågor 
 
Ola Svensson (SD) ställde frågan på socialnämndens sammanträde i januari 
2011 hur ofta det döms till mammans respektive pappans fördel angående 
vårdnad. 
 
Christine Held återkommer med svar till socialnämndens sammanträde i 
mars 2011. 
_____ 
 
 

 Anna Månsson (M) ställde frågan angående att Karlshamn snart var klara 
med sitt barnahus är Karlskrona med där. 

 
 Jesper Björnsson samt Göran Bohman svarade 
 _____ 
 
 Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) ställde frågan om vi har någon siffra på hur 

många barn som bor med missbrukande föräldrar samt hur många barn om 
lever i fattigdom. 

 
 Göran Bohman svarade på siffran angående fattiga barn. Sören Trolle 

återkommer med svar till socialnämndens sammanträde i mars. 
 ______ 
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Kopia till      Dnr:  
CR 

 
 
 
 
 
§ 27 
Bokslut/verksamhetsberättelser 2010 
 
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgick till 171,4 mnkr. Det 
ekonomiska utfallet för 2010 uppgår till 176,8 mnkr. Detta innebär att 
budgetavvikelsen uppgår till – 5,4 mnkr. Budgetavvikelsen för individ- 
och familjeomsorg uppgår till -4,9 mnkr och ekonomiskt bistånd till -0,5 
mnkr.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
 verksamhetsåret 2010 
 
att begära täckning av 2010 års underskott 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 
 
 
 
 
 
 

§ 28 
En budget i balans – socialförvaltningens förslag 
 
Göran Bohman redovisade upprättat förslag till en budget i balans 
daterat den 7 februari 2011. 
 
Göran Bohman informerade socialnämnden att ärendet behandlas på 
övergripande samverkansgrupp där fackliga företrädare närvarat.  
De påpekade under punkt 9. Ändrade regler för ledighet för personer 
med s.k. årsarbetstid att detta följs upp efter ett år. I övrigt bifall. 
 
I förhållande till tidigare förslag till internbudget har socialförvalt-
ningen fått i uppdrag av socialnämnden att presentera förslag på 
besparingar på minst 3 663 tkr. 
 
Socialförvaltningens huvudförslag 
 
Socialnämnden föreslår följande förändringar i förhållande till tidigare 
budgetförslag: 
 
1. Verksamhet familjehem – avveckling av Roshemmen + 1 800 tkr 
 
Socialförvaltningen bedömer att det är möjligt att göra besparing med  
1 800 tkr genom avveckling av de s.k. Roshemmen. 
 
Socialförvaltningen har tidigare haft avtal med tre familjehem som 
haft ett anställningsförhållande till förvaltningen. Hemmen har använts 
för placeringar av barn akut och för längre tid. Emellertid har någon 
placering inte gjorts under senare år. Anställningsförhållandet för Ros-
hemmen har upphört. Socialnämnden har inte haft några kostnader för 
Ros-hemmen de senaste två åren. Besparingar kan göras på Ros-
hemmen utan några mer betydande konsekvenser. I vissa fall kan dock 
placeringar i andra kvalificerade och förstärkta familjehem bli 
aktuella. 
 
Verksamheten familjehem hade 2010 överskott med 1 758 tkr. 
 
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön. 
 
2. Ekonomisektionen – ökat intäktskrav + 400 tkr 
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Som en följd av sammanslagningen mellan ekonomisektionen och 
flyktingintroduktionen kan förvaltningen göra samordningsvinster och 
därigenom öka intäkterna med motsvarande 400 tkr. 
Ekonomisektionen har inlett ett aktivt arbete som syftar till att öka 
intäkterna på verksamheterna ekonomiskt bistånd och 
flyktingintroduktion. 
 
Åtgärden bedöms inte ha någon inverkan på arbetsmiljön. 
 
3. Bemanning Gyllenstjärna + 400 tkr 
 
Reducering av bemanningen vid grupphemmet för ensamkommande 
barn, Gyllenstjärna, görs med en tjänst som grupphemsassistent. 
Grupphemmet har för närvarande inskrivna 19 ensamkommande barn 
inklusive de barn som fyllt 18 år och som fortfarande är inskrivna i 
grupphemmet. Bemanning vid grupphemmet är god, då personal-
gruppen uppgår till 19 personer. Emellertid kommer kvalitén av 
vården att påverkas vid reducering av bemanningen. Reduceringen av 
bemanningen kommer att medföra att den tid som kan avsättas till 
uppföljning av de ungdomar som fyllt 18 år och flyttat till egna 
lägenheter blir mindre. 
 
Socialförvaltningen bedömer dock att vårdkvalitén också fortsättnings-
vis kommer att vara god. 
 
Påverkan på arbetsmiljön vid grupphemmet blir av mindre omfattning. 
 
4. Karlskrona behandlingshem (verksamhet 762) – ökat intäkts-  
 krav + 300 tkr   
 
I lämnat förslag till budget har intäkterna för KBH angetts till 917 tkr, 
vilket huvudsakligen utgörs av egenavgifter och platser som bekostas 
av kriminalvården. Socialförvaltningen har i november inlämnat anbud 
till kriminalvårdens upphandling av behandlingsplatser för personer 
som dömts till fängelse. Socialförvaltningen bedömer att ytterligare 
intäkter på 300 tkr kan erhållas vid försäljning av platser till kriminal-
vården och till andra kommuner.  
 
Den föreslagna besparingen innebär att ytterligare försäljning av plats 
motsvarande omkring 167 vårddygn görs. Försäljningen bedöms 
kunna göras med begränsad påverkan på kvalitén för övriga som vistas 
på behandlingshemmet. I vissa fall kan det bli aktuellt att erbjuda 
missbrukare annan insats än Karlskrona behandlingshem alternativt att 
minska behandlingstiden. 
 
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön. 
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5.  Roslunden – ökat intäktskrav + 300 tkr 
 
I lämnat förslag till budget har intäkterna för Roslunden angetts till 
154 tkr, vilket till största del utgörs av platser som bekostats av 
migrationsverket. Roslunden har under 2010 inte haft några intäkter 
för placeringar från migrationsverket, eftersom socialförvaltningen har 
prioriterat placeringar från kommunen. Merparten av placeringarna har 
initierats av Familjestöd (f.d. Råd och stöd).  
 
Socialförvaltningen menar att det är möjligt att öka intäktskravet på 
Roslunden med 300 tkr genom att öka antalet platser som bekostas av 
migra-tionsverket. Konsekvensen kan bli att Familjestöd i vissa 
ärenden måste försöka finna andra lösningar än placering på Ros-
lunden i behandlingsärenden, det vill säga i ärenden som inte har en 
akut karaktär.  
 
Besparingskravet på ytterligare 300 tkr motsvarar 43 dagar för 
placering av en förälder och ett barn. 
 
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön 
 
6. Bemanning socialförvaltningens kansli + 200 tkr  
 
Bemanningen vid socialförvaltningens kansli reduceras med 0,5 tjänst 
som assistent, vilket är en följd av det s.k. omställningsprogrammet. 
Besparingen blir möjlig genom att vissa arbetsuppgifter övertagits av 
serviceförvaltningen samt genom att arbetsuppgifter fullgörs av andra 
assistenter på förvaltningen. 
 
Påverkan på arbetsmiljön bland assistenter och vid socialförvalt-
ningens kansli blir av mindre omfattning 
 
7.  Lägenheter ADS + 125 tkr 
 
ADS förfogar över två lägenheter som fungerar som utslussnings-
lägenheter för personer som fått behandling vid KBH och som en 
resurs i en boendetrappa . Socialförvaltningen bedömer att besparing 
kan göras genom att lägenheterna sägs upp. Konsekvenser av bespa-
ringen kan bli att en del personer kommer att få längre behandlingstid 
på KBH och att kvalitén i behandlingen kommer att påverkas genom 
behandlingen görs mindre differentierad. I vissa fall kan personer 
dessutom tvingas bo kvar på Rosenbom längre tid i dag. 
 
 Hyreskostnad inkl el beräknas till 125 tkr. 
 
Åtgärden bedöms endast ha marginell påverkan på arbetsmiljön 
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8. Personalkostnader och allmänna omkostnader – verksam- 
 het 752 + 100 tkr 
 
Socialförvaltningen bedömer att det är möjligt att göra en besparing på 
kostnader för personal och allmänna omkostnader (verksamhet 752) 
med 100 tkr. Socialförvaltningens ledning kommer närmare att ta 
ställning till hur besparingen ska genomföras. Tänkbara områden för 
besparing kan vara leasingbilar, inköp, övertid m.m. 
Åtgärden kommer att påverka arbetsmiljön vid förvaltningen i mindre 
omfattning. 
 
9. Ändrade regler för ledighet för personer med s.k. års- 
 arbetstid + 50 tkr  
Socialförvaltningen har medgett personer med årsarbetstid att ta ut upp 
till tio dagars kompledighet per år istället för de fem dagar som i 
kommunen i övrigt följer av avtal om årsarbetstid. Motivet till att 
tillåta ytterligare fem dagar har varit att vissa arbetsgrupper regel-
mässigt har en koncentration av arbetsuppgifter till viss del av 
månaden, varför möjlighet att utsträckta möjligheter att arbeta in 
ledighet har medgetts.  
 
Socialförvaltningen kommer att förändra reglerna för ledighet inom 
ramen för avtal om årsarbetstid, så att högst fem dagar per år kommer 
att medges i likhet med vad som gäller för kommunen i övrigt. 
Besparingen beräknas medföra att semesterlöneskulden reduceras med 
50 tkr. 
 
De ändrade reglerna för ledighet inom ramen för avtal om årsarbetstid 
kan påverka arbetsmiljön för vissa arbetstagare negativt. Emellertid 
kommer påverkan på arbetsmiljön att bli av begränsad omfattning 
 
Summa besparing socialförvaltningens huvudförslag           + 3 675 tkr 
 
Alternativ förslag till besparing 
 
Föreningsbidrag + 200 tkr 
 
Besparing kan göras på kontot föreningsbidrag. Socialnämnden har 
enligt budget 1 078 tkr. 2010 beslutades om bidrag till 11 föreningar 
med sammanlagt 1 008 tkr. 
 
Besparing gällande föreningsbidrag innebär att föreningar i viss ut-
sträckning måste reducera sin verksamhet alternativt försöka få annan 
finansiering. 
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Om socialnämnden beslutar i enlighet med det alternativa förslaget 
föreslås reducering av de föreslagna besparingarna beträffande 
Roslunden och Karlskrona behandlingshem och KBH, vilket innebär 
ökade intäktskrav på 200 tkr på respektive verksamhet. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S), Anna Månsson (M) samt Ola Svensson (SD) 
yrkade bifall till huvudförslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta socialförvaltningens huvudförslag till besparingar för att få en budget i 
 balans 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in besparingarna i internbudgeten för 
 2011 
______ 
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§ 29 
Förslag till budget för 2011 samt planer för 2012-2013 
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslag kommunfullmäktige 
att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 168,2 mnkr för år 2011, 
156,8 mnkr för år 2012 och 151,8 mnkr för år 2013 (uttryckt i den lönenivå 
och prisnivå som gäller för år 2010) Ramen för Individ- och familjeomsorg 
uppgår till 103,3 mnkr och för Ekonomiskt bistånd 64,9 mnkr för år 2011. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2011 samt planer för åren 
 2012-2013. 
______ 
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§ 30 
Kvalitetsgranskning Ungbo 
 
Tore Svensson redovisade upprättad kvalitetsgranskning av ungbo daterad 
den 7 februari 2011. 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010 02 15 om plan för intern-
kontroll för 2010. En av punkterna i planen är granskning av arbete vid fält-
gruppen. Socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att granskningen 
av fältgruppen ska omfatta verksamheten ungbo. 
 
Bistånd i form av kontakt med ungbo kan ges till ungdomar i åldern 16 – 
20 år, vilka inte kan bo hos föräldrar och som bedöms ha behov av stöd för 
att kunna bo i egen lägenhet. Bistånd till stöd av ungbo ges enligt SoL kap 
4 § 1 och innebär att ungdomen får hjälp till eget boende och stöd av 
personalen för att klara sitt boende. 
 
Personalen vid ungbo tillhör fältgruppen och är således en del av familj- 
och ungdomssektionen. Då en ungdom får stöd av ungbo blir en av 
personalen vid ungbo kontaktperson för den unge och är den som främst 
ska hålla kontakt med honom/henne. 
 
Familj- och ungdomssektionen beslutar om bistånd till ungbo när det gäller 
ungdomar under 18 år och ekonomisektionen för ungdomar över 18 år. Om 
ungdomen har fått beslut om ungbo innan han/hon fyller 18 år och om det 
finns fortsatt behov av stöd efter 18-årsdagen flyttas ansvaret för stödet från 
familj- och ungdomssektionen till ekonomisektionen. 
 
Granskningen 
Den huvudsakliga målsättningen med kvalitetsgranskningen har varit att få 
kunskap om hur ungdomar som haft kontakt med ungbo uppfattar stödet 
från ungbo. Ungdomar som haft fått stöd från ungbo och som skrivits ut 
från verksamheten under 2009 och 2010 har intervjuats. För sammanlagt 42 
ungdomar avslutades stödet från ungbo under 2009 och 2010, av dessa har 
15 ungdomar intervjuats.  
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Som ett led i granskningen har jag tagit del av utredningar som ligger till 
grund för beslut om bistånd för de ungdomar som intervjuats samt 
journalanteckningar under tiden som insatsen pågick. Genomgången av 
utredning och journalanteckningar har gjorts för att få bakgrund och 
komplettering till ungdomarnas berättelser om kontakten med ungbo.  
 
Av de 15 intervjuade ungdomarna är 9 pojkar och 6 flickor. Den genom-
snittliga åldern då stödet vid ungbo påbörjades var för de 15 intervjuade 
ungdomarna 18,0 år. I genomsnitt har de 15 ungdomarna fått stöd av ungbo 
i 13,3 månader. Då kan noteras att en ungdom fick stöd i 30 månader, 
vilket höjer den genom-snittliga tiden för biståndet.  
 
Familj- och ungdomssektionen fattade beslut om stöd av ungbo beträffande 
9 av de ungdomar som intervjuats, ekonomisektionen för 6 ungdomar. I 
några fall fattades beslutet av familj- och ungdomssektionen kort före 
ungdomens 18-årsdag, men beslutet verkställdes inte förrän ungdomen fyllt 
18 år.  
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna kvalitetsgranskning av verksamheten ungbo. 
_____ 
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§ 31 
Plan för internkontroll 2011 
 
Kommunfullmäktige antog i maj 2009 riktlinjer för den interna kon-
trollen i Karlskrona. 
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och 
professionell ledning som all personal samverkan. Processen är ut-
formad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 
-  ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
-  tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
-  efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 
 
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå ska ske i samband med års-
bokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer. 
 
Planen ska svara på: 
-  vad som ska kontrolleras (process) och vilken rutin i processen 
 (kontrollmoment) 
-  hur kontrollen görs (metod) 
-  när/hur ofta kontrollen ska utföras (frekvens) 
-  vem som ska utföra kontrollen (kontrollansvar) och vem som är 
 mottagare (rapportering) 

 
Process 
rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frek- 
vens 

Metod Rapporte- 
ring till 

Redovisning av 
enskilda ärenden 

Redovisning 
socialnämnden 

Socialchef Löpande Ärenden 
lottas 

Social- 
nämnden 

Tillsynsavtal 
alkohol- och 
drogsektionen 

Handläggning Socialchef 2011 Granskning 
av akter 

Social- 
nämnden 

Utbetalningar av 
löner och ersätt-
ningar 

Löner och ersätt- 
ningar till upp-
dragstagare 

Socialchef 2011 Stickprov 
kvartalsvis 

Social- 
nämnden 
 

Utbetalningar 
ekonomiskt bi- 
stånd 

Kontroll av  
mottagare 

Socialchef 2011 Stickprov 
kvartalsvis 

Social- 
nämnden 

Riskhantering 
Arbetsmiljö 

Dokumentens  
aktualitet 

Socialchef 2011 Komplett 
inventering 

Social- 
nämnden 

 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta plan för internkontroll 2011. 
_____ 
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§ 32 
Medlemskap i ECAD – European Cities Against Drugs 
 
Karlskrona kommun är sedan flera år medlem i ECAD - European Cities 
Against Drugs. 
Kostnaden för medlemskap har bekostats av kommunstyrelsen. 
Ordföranden i kommunstyrelsen överlät redan 2008 till 
socialförvaltningen/socialnämnden att besluta om fortsatt medlemskap. 
Något beslut har emellertid ännu ej fattats. Kostnaden för medlemskap 
uppgick 2010 till 5 000 Euro per år.  
 
Angående ECADs verksamhet hänvisas till organisationens hemsida: 
 
http://www.ecad.net/ 
 
Socialförvaltningen menar att fördelarna av medlemskap i organisationen 
ECAD inte motsvarar kostnaden, varför socialnämnden föreslås besluta att 
ej erlägga medlemsavgift till organisationen ECAD. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  ej erlägga medlemsavgift till organisationen ECAD 
_____ 
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§ 33 
Årsredovisning för donationsfonderna 2010 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för dona-
tionsfonderna: 
 
 Major John Jeanssons donationsfond 
 Martin Thunells stiftelse 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder. 
_____ 
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§ 40 Öppna frågor  sid 4 
§ 41 Budgetuppföljning februari 2011 sid 5 
§ 42 Förslag om att ingå KRAMI-samverkan i Blekinge län sid 10 
§ 43 Barnahus   sid 13 
§ 44 Omfördelning av socialnämndens internbudget 2011 sid 15 
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Tid och Plats  Måndagen den 28 mars kl 15.00-16.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Björn Fries (S) § 40 del av § 41 gick 15.30 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) § 40- del av § 41 gick kl 15.20 
  Anna Månsson (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
Tjänstgörande ersättare Walla Carlsson (S) § 42-44 
  Bengt-Göran Koffed (S) § 42-44 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
Övriga närvarande   
Ersättare  Lena Hjort (FP)  
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Christine Held, sektionschef 
   Brittmarie Sundahl , 1:e socialsekreterare     
  Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer §§ 40 - 44  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson    
 
 
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 40 
Öppna frågor 
 
Brittmarie Sundahl svarade på en fråga  som Ola Svensson (SD) ställde på 
socialnämndens sammanträde i januari 2011 angående hur ofta det döms 
till mammans respektive pappans fördel angående vårdnad. 
 
_____ 
 
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan hur man kommer i kontakt med 
socialförvaltningen efter kontorstid. 
 
Göran Bohman svarade 
_____ 
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Kopia till      Dnr:  
CR 

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

28 febr 
Budget  
28 febr 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

18,1 mnkr 17,7 mnkr -0,4 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

12,0 mnkr 10,8 mnkr -1,2 mnkr 

 
Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -0,4 Mnkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har minskat något jämfört 
med föregående månad, antal externt placerade är nu 12 st (År 2010 hade vi 
i genomsnitt 17 externt placerade). Dessutom har vi 1 ärende, placerad på 
externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migra-
tionsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering är dock fortsatt 
hög. Kontot för HVB barn och unga uppvisar f n ingen budgetavvikelse. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en 
budgetavvikelse med -0,1 mnkr. Det beror främst på negativa budgetav-
vikelser avseende personalkostnader (-0,3 mnkr semesterlöneskuld) samt 
avseende kontaktpersonskontot.  När det gäller familjehemsplaceringar har 
vi dock en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Detsamma gäller Ros-
lunden (+-0) och Ungbo (+0,1). Gyllenstjärna visar en positiv budget-
avvikelse om +0,1 mnkr. 
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Vuxna: Vi har för närvarande 9 st aktuella placeringar; 7 externt samt 2st 
familjehemsplacerade (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt 
placerade). Det är 2 färre externt placerad än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är 
nu +0,2 mnkr. 
På Karlskrona behandlingshem är det 15 st inskrivna. Avvikelsen är nu -
0,1 mnkr. På Rosenbom är det 18 boende (19 platser totalt). På samsjuk-
lighetsboendet på Ringö har vi 4 boende (8 platser totalt). 
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,2 mnkr för perioden. Utöver 
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -1,0 mnkr. 
 
 Ekonomiskt bistånd -1,2 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger 
på en hög nivå, i snitt har vi haft 40 fler hushåll i år jämfört med snittet 
förra året. Ökningen av antal hushåll är främst bland vuxna. Av totalt 
795 hushåll var det 211 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under 
februari. Ökningen hittills i år är 7% jämfört med snittet 2010. Den 
genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den 
genomsnittliga kostnaden för år 2010. I februari var den totala kostnaden 
för utbetalningar 6,2 mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det en ökning 
med ca 0,5 mnkr. Inflödet av ärenden ligger ungefär som år 2010 de 
första två månaderna. Vi ser alltså inte ett ökat inflöde, vilket är positivt, 
men antal ärenden är på en fortsatt hög nivå. Övertagandet av hushåll 
som avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i november/december.  
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen. 
Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut personer i 
aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt 
hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.  
 
Behov av ramförstärkning 2011 
Samsjuklighetsboendet på Ringö: Sedan tidigare har förvaltningen fått 1,2 
mnkr i budgetram, på grund av fördyringar blev det verkliga utfallet 0,835 
mnkr dyrare. Detta är kostnader som förvaltningen ej har kunnat påverka. 
Kostnad tillnyktring på beroendeenheten: Förvaltningen har tidigare fått 0,1 
mnkr i budgetram. Enligt avtalet med Landstinget i Blekinge Län ska 
Karlskrona kommun betala 42 % av den totala kostnaden, 1,25 mnkr samt 
en rörlig kostnad beroende på antalet intagna från Karlskrona kommun, 
beräknad till 0,125 mnkr per år. Således saknas 0,550 mnkr. 
Bemanning stödboendet Rosenbom: 3 årsarbetare krävs för att driva 
stödboendet på ett ansvarsfullt sätt. Fram till 2011 har dessa tjänster fullt ut 
finansierats med projektmedel från Länsstyrelsen. Enligt planeringen skulle 
en av tjänsterna täckas av föreningslivet. Det står nu klart att föreningarna 
inte är beredda att stå för en tjänst. Föreningarna är dock villiga att 
medverka på annat sätt. För att kunna driva verksamheten behöver 
förvaltningen ytterligare medel för en årsarbetare, 0,4 mnkr. 
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Totalt begär förvaltningen: 
Samsjuklighetsboendet Ringö: 0,835 mnkr 
Kostnad tillnyktring på beroendeenheten: 0,550 mnkr 
Bemanning stödboendet Rosenbom: 0,400 mnkr 
Totalt: 1,785 mnkr 
   
  
Prognos över utfall för helår 2011 
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -4,0 Mnkr. 
 

 Budget 
helår 2011 

Prognos 
helår 2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

104,5 
mnkr 

106,5 mnkr -2,0 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

64,9 
mnkr 

66,9 mnkr  -2,0 
mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -2,0 Mnkr 
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej överskridas 
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av 
befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt 
söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att inga ytterligare 
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering 
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca  
1, 2 mnkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande 
fortsätter den positiva trend från föregående år med betydligt färre 
externt placerade. Vi nyttjar också vårt interna HVB-hem Karlskrona 
behandlingshem till fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att 
minska ytterligare då vi i år får full effekt avseende samsjuklighets-
boendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsöver-
gripande beroendeenheten. Dock har vi i nuläget ej full finansiering när 
det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva trenden 
behövs ett ramtillskott.  
Förvaltningen beräknas klara de besparingar som Socialnämnden tog 
beslut om den 28 februari i samband med årets budget. 
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 Ekonomiskt bistånd -2,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 2 månaderna har i snitt legat på 6,1 mnkr per månad 
(snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna 
nu på ca 2,2 mnkr mer än vad som totalt betalades ut föregående år, men vi tror att 
denna trend kommer att vända under senare delen av året. Prognosen baseras på en 
genomsnittlig kostnad på ca 5,8 mnkr resten av året.  
 
Övrigt 
I snitt antal hushåll t o m februari 2011 med ekonomiskt bistånd: 792 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m februari 2010 med ekonomiskt bistånd: 701 hushåll 
I snitt antal hushåll 2010 med ekonomiskt bistånd: 752 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd budget: 712 hushåll 
 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd mars 2010- februari 2011: 70 826 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010: 68 618 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2009: 61 588 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008: 46 255 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006: 38 934 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2004: 39 721 tkr 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m februari uppgår till 47 tkr. 
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Budget 
investeringar 
2011 

Utfall jan-febr 
2011 

Prognos 2011 Avvikelse budget-
prognos 

200 tkr 47 tkr 200 tkr +-0 
 
 

Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-02-28 upprättad budgetuppföljning och årsbokslut 
per 31 december som utvisade en budgetavvikelse om -5,4 Mnkr. 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) föreslår socialnämnden att socialchefen får i 
uppdrag att lämna förslag på åtgärder samt konsekvensbeskrivning för att nå en 
budget i balans till socialnämndens sammanträde i april 2011. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslaget 
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Socialnämndens beslutade således 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2011. 
 
att begära medel avseende fördyring samsjuklighetsboendet på Ringö,  
 tillnyktring på beroendeenheten samt 1 årsarbetare stödboendet  
 Rosenbom. 
 
att socialchefen får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder samt 
 konsekvensbeskrivning för att nå en budget i balans till socialnämndens 
 sammanträde i april 2011. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2011.054.701 
KS 
 
 
 
 
 

§ 42 
Förslag om att ingå KRAMI-samverkan i Blekinge län 
 
Bakgrund och Mål med Krami 
Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och 
berörda kommuner som syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 
för personer som har varit i kontakt med kriminalvården. Syftet är att sam-
arbeta om såväl resurser som kompetens för att gemensamt motverka fortsatt 
utanförskap för målgruppen. Målet för deltagarna är att finna, få och behålla ett 
arbete, leva ett laglydigt liv, bli själförsörjande och delaktiga i nya sociala 
sammanhang.   
 
Målgrupp 
Tänkt verksamheten i Blekinge riktar sig till män i åldern 18-35 år som i 
normalfallet är aktuella hos Kriminalvården och/eller Socialtjänsten och som är 
eller blir aktuella hos Arbetsförmedlingen. De befinner sig ofta under verk-
ställighet som en utslussningsåtgärd, under övervakning via Frivården eller 
under prövotid. Gemensamt för målgruppen är sociala svårigheter med 
kriminellt beteende, alternativt att de befinner sig i kriminella sammanhang.  
Ofta är utbildningsnivån låg och arbetslivserfarenheten liten. En undersökning 
KRAMI gjort bland 120 deltagare 2009 har visat att genomsnittsdeltagaren är 
23 år, dömd 5 ggr, tillbringat 1,3 år i fängelse och haft ett tioårigt missbruk.  
81 % av deltagarna har enbart grundskoleutbildning eller lägre och 66 % har 
mindre än ett års arbetslivserfarenhet. 
 
Individens förutsättningar för deltagande är att man har en koppling till 
Kriminalvården och Socialtjänsten, ett socialmedicinskt funktionshinder, att 
man är dokumenterat drogfri, har ett ordnat boende och ordnad barnomsorg. 
Individen skall vilja ha ett arbete och en fast förankring på arbetsmarknaden. 
Man skall samtycka till Krami kontraktet 
 
Personal 
Personal från de tre organisationerna (Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Kommunerna) arbetar tillsammans i egen lokal och med gemensam 
programidé och arbetssätt. Arbetet utgår från ett gemensamt förhållningssätt 
med ett framåtsyftande perspektiv på deltagarnas förutsättningar och resurser. 
Varje part medverkar med sin kompetens, sina resurser och sina insatser utifrån 
sina specifika uppdrag. 
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Planering Krami Blekinge 2011 
Februari/Mars Beslut om deltagande i KRAMI i respektive  
  kommun 
Mars/April Avtal skrivs, styrgrupp bildas 
Maj  Rekrytering av personal påbörjas 
Augusti/September Avtal lokal 
Augusti/September Rekrytering klar 
September- November Färdigställande av lokal, it etc. och utbildning av  
  personal 
Oktober Information och intervjuer av första gruppens  
  deltagare 
November Gruppstart 
 
2012 respektive 2013 
Minst 2 gruppstarter/år om 15 deltagare/grupp  
   
Kostnader för samverkande kommuner: 
Kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn fördelar kostnaderna för 
Socialtjänsten enl. bilaga 4 mellan sig enligt följande per fullt verksamhetsår: 
 
Karlskrona 370 000 kr 
Karlshamn 185 000 kr 
Ronneby 185 000 kr 
 
Startkostnader för färdigställande av lokal beräknas till 150 000 kr och belastar 
enl. följande: 
 
Kriminalvården  75 000 kr 
Karlskrona 37 500 kr 
Karlshamn 18 750 kr 
Ronneby 18 750 kr 
 
Tillkommer per kommun gör deltagarens initialkostnader som skattas till 
6500:-/individ och som betalas av den socialtjänst som deltagaren tillhör.  
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att  Karlskrona kommun tillsammans med Karlshamn och Ronneby 
 kommun ingår inriktningsavtal avseende KrAmi verksamhet 
 under perioden 2011-06-01 –2013-12-31 
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Socialnämnden beslutar för egen del 
 
att  under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker inriktningsavtal 
 avseende KrAmi, tillstyrka Karlskrona kommuns socialnämnds kostnad 
 för KrAmi verksamhet 2011-2013 i enlighet med den kostnadberäkning 
 som finns i underlaget. 
 
att  kostnad för deltagande i KrAmi belastar kontot för ekonomiskt bistånd 
 vsh 750 
 
att  utse sektionschefen vid socialförvaltningens ekonomisektion till 
 representant i KrAmi Blekinges styrgrupp. 
_____ 
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§ 43 
Barnahus 
 
Bakgrund 
När det gäller ärenden som är brott mot barn (misshandel eller övergrepp) 
finns det i flera delar av Sverige ett barnahus som är ett gemensamt namn på 
att socialtjänst, polis, åklagare och landstinget tillsammans har en lokal som 
de olika myndigheterna använder för sitt arbete i dessa ärenden. Tanken är 
att det ur ett barnperspektiv ska underlätta att barnet kommer till samma 
lokal för de olika samtalen. Till lokalen kommer den polis, åklagare läkare 
och socialsekreterare från den kommun som ansvarar för det aktuella 
ärendet. Det ska också i lokalen helst finnas möjlighet för medlyssning för 
att t.ex. socialtjänsten ska kunna ta del av ett polisförhör och därför inte 
behöva utsätta barnet för att svara på samma frågor en gång till.  
Det är viktigt i dessa ärenden att samarbetet mellan socialtjänst och andra 
inblandade myndigheter fungerar. 
 
Frågan om barnahus diskuterades på socialnämnden i januari och under-
tecknad fick ett uppdrag att hämta in mer information om hur det fungerar 
på andra ställen och också se över möjligheten att hitta en lämplig lokal i 
Karlskrona som skulle kunna användas av berörda myndigheterna i 
Karlskrona. 
 
Aktuell situation 
Karlshamns Kommun har tagit ett initiativ till ett barnahus för länet och ett 
förslag på avtal finns. Karlshamn har för avsikt att stå för lokal och en 
samordnare under en projekttid. Lokalen kommer att finnas i Karlshamn. 
 
Om Karlskrona Kommun skulle gå med i detta länsövergripande projekt 
skulle det innebära att barnen från Karlskrona ska köras till Karlshamn vid 
varje tillfälle som ett förhör, samtal eller undersökning ska göras. 
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Sammanfattning och bedömning 
Att barnen skulle behöva åka tolv mil fram och tillbaka, för att träffa polis, 
åklagare, socialtjänst eller läkare som också måste åka tolv mil kan inte vara 
det bästa för barnet eller för de inblandade myndighetspersonerna. Det 
skulle inte bli en förbättring för barnen utan tvärtom. För Karlskronas 
socialsekreterare skulle det gå mycket tid till bilkörning, tid som kan 
användas bättre och effektivare om man har en lokal i Karlskrona.  
 
Det har påbörjats ett samarbete med polis, åklagare och socialtjänst för att få 
bättre underlag i de ärenden som handlar om brott mot barn. Tanken om att 
ha ett ”barnahus” i Karlskrona har tagits upp och att kunna använda 
”Utsikt”, den lokal, där man idag arbetar med ”våld i nära relationer”. Detta 
har mottagits positivt av både polis och åklagare.  
 
Vår bedömning är att det för Karlskronas del handlar om cirka 40 ärenden 
per år och att Karlskrona står för 40-50 % av länets alla ärenden.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att  inte ingå avtal med övriga kommuner i länet för ett barnahus i 

 Karlshamns Kommun 
 

2. att  arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i Karlskrona 
 
Yrkande 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) föreslår ändring i attsats 2 enligt 
följande: att arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i 
Karlskrona under maj månad. 
 
Socialnämnden var överens om Ingrid Hermanssons ändrings yrkande i 
attsats 2. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att  inte ingå avtal med övriga kommuner i länet för ett barnahus i 
  Karlshamns Kommun 

 
2. att  arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i Karlskrona 
  under maj månad. 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 2011.040.042 
KF 
  

 
 
 
 
 
 
 
§ 44 
Omfördelning av Socialnämndens internbudget 2011. 
 
Socialnämnden tog den 28 februari 2011, § 29, beslut om internbudget 
2011. Socialnämnden tog samtidigt beslut om att omfördela del av 2011 års 
generella ramförstärkning från Ekonomiskt bistånd till Individ- och 
familjeomsorg. Totalt uppgår socialnämndens ram till 168,2 mnkr för år 
2011 (enl budgetläge  
2010-12-31). 
 
 
Generell ramförstärkning 2011 Justering Budgetram 
15 000 000 kr  efter  
 justering 
  Enl budgetläge  
  2010-12-31 
  
Ekonomiskt bistånd -5 000 000              64 903 000 kr 
Individ- och familjeomsorg             +5 000 000 103 290 000 kr 
Totalt:  168 193 000 kr 
  
  
 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  för år 2011 omdisponera 5 000 000 kronor från budgetramen för 
 Ekonomiskt bistånd till budgetramen för Socialnämnden/Individ-  
 och familjeomsorg. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 april 2011 
 
§ 52 Information  sid 4 
§ 53 Öppna frågor  sid 5 
§ 54 Budgetuppföljning mars 2011 sid 6 
§ 55 Besparingsförslag för att nå en budget i balans 2011 sid 10 
§ 56 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål 2010 sid 13 
§ 57 Feriesysselsättning 2011 sid 15 
§ 58 Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd  
 vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun sid 19 
§ 59 Förslag till delegeringsordning 2011 sid  20 
§ 60 Remiss – ”Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Handikapp- 
 och Socialnämnden och dess förvaltningar”. sid  22 
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Tid och Plats  Tisdagen den 26 april kl 15.15-16.30, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S)  
  Mai-Kathe Westberg (M) 
Övriga närvarande   
Ersättare  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Simon Gruvström (SD) 
  Lena Hjort (FP)  
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Christine Held, sektionschef 
   Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare     
  Lill Körling, controller 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Lena Wik, utredningssekreterare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
 
Övriga  Mats Kullberg, SKTF § 52 
 
Justering: 
Justerare  Sven Wallfors (M) 
 
Justerade paragrafer §§ 52 - 60  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson    
 
 
Justerare  ________________________    
  Sven Wallfors (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 52 
Information 
 
Mats Kullberg, SKTF var och presenterade sig som representant. 
_____ 
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§ 53 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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Kopia till      Dnr:  
CR 

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

31 mars 
Budget         
31 mars 

Avvikelse  
budgetutfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

27,4 mnkr 26,8 mnkr -0,6 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

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

2011 
Prognos helår 
2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

104,5 mnkr 105,5 mnkr -1,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

64,9 mnkr 69,9 mnkr  -5,0 mnkr 

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

Budget 
investeringar 
2011 

Utfall jan-mars 
2011 

Prognos 
2011 

Avvikelse budget- 
prognos 

200 tkr 47 tkr 200 tkr +-0 
 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 30 april. 
 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-03-28 upprättad budgetuppföljning per 28 februari 
som utvisade en budgetavvikelse om -1,6 Mnkr. 
 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2011. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 55 
Besparingsförslag för att nå en budget i balans 2011. 
 
Socialförvaltningen lämnade per 2011-02-28 en prognos om budgetav-
vikelse om -2 mnkr avseende individ- och familjeomsorg och -2 mnkr 
avseende ekonomiskt bistånd. 
 
Möjliga åtgärder för att nå budget i balans 2011: 
Individ- och familjeomsorg 
 
1.  4 tillfälliga socialsekreterartjänster tas bort på ekonomi- 
 sektionen helår 2 mnkr 
 
Konsekvensbeskrivning: 
*  svårare att få ut personer i egen försörjning, vilket leder till ökade kost-
 nader ekonomiskt bistånd. 
*  allvarliga arbetsmiljöproblem, hot- och våldtillbud har ökat (Kommun-
 hälsan har slagit larm), kan leda till ökade kostnader för sjukskrivningar. 
* längre väntetider, vilket kan leda till att målet om 2 veckors väntetid ej 
 kan nås (f n 3 veckors väntetid) 
*  sämre kvalitet när det gäller handläggning och dokumentation på 
 sektionen.  
 
2.  Ytterligare minska externa placeringar vuxna missbrukare (finansierar 
 ökade kostnader för Sjövillan samt beroendeenheten inom befintlig 
 ram). helår 0,7 mnkr 
 
Konsekvensbeskrivning: 
*  En ökad styrning mot lösningar på hemmaplan, kan leda till längre 
 väntetider på Karlskrona behandlingshem. 
*  I mindre utsträckning individanpassad behandling, vilket kan ge sämre 
 behandlingsresultat. 
 
3.  Ökad styrning för att undvika externa placeringar barn och  
 unga. helår 0,7 mnkr 
 
Konsekvensbeskrivning: 
*  En ökad styrning mot lösningar på hemmaplan, kan leda till längre 
 väntetider på Roslunden. 
*  I mindre utsträckning individanpassad behandling, vilket kan ge sämre 
 behandlingsresultat. 
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Ekonomiskt bistånd 
 
4.  Ytterligare effektivisering av arbete som syftar till att öka intäkterna på 
 verksamheterna ekonomiskt bistånd och flyktingintroduktion 
 (Migrationsverket) helår 0,6 mnkr 
 
5.  Arbetsmarknadsenheten (kommunledningsförvaltningen) tar över det 
 ekonomiska ansvaret för feriesysselsättning ungdomar (Solsken) under 
 2011. helår 0,35 mnkr 
 
Då denna verksamhet till fullo är lagstyrd (genom riksnormen) ser förvalt-
ningen inga ytterligare möjligheter till besparingar för att nå budget i balans. 
 
Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen har i punkt 1- 5 angivit möjliga besparingar i social-
nämndens budget för 2011. Socialförvaltningen avstyrker emellertid 
besparing enligt punkt 1, reducering av bemanningen på ekonomisektionen, 
med tanke på de negativa konsekvenser som påtalas ovan. 
 
Socialförvaltningen hemställer att socialnämnden godkänner åtgärder enligt 
punkterna 2 – 5 med syfte att nå en budget i balans. Enligt socialförvaltning-
ens bedömning är de negativa konsekvenser som påtalas med reducering av 
externa placeringar av vuxna missbrukare och av barn och unga sådana att 
de delvis är möjliga att motverka genom placeringar i egna verksamheter 
och genom att ytterligare intensifiera arbetet i den enskildes hemmiljö. 
 
Lagreglerad verksamhet 
Socialnämndens verksamhet är i huvudsak lagreglerad. Socialnämnden är 
skyldig att exempelvis ge bistånd till hushåll som inte kan försörja sig själva, 
att stödja barn och barnfamiljer som har behov av stöd samt att ge bistånd 
till vård eller behandling till missbrukare som behöver insatser från social-
nämnden. Den enskilde har rätt till bistånd om han själv inte kan tillgodose 
sina behov.  
 
Socialnämnden har ambitionen att ingripa mot sociala problem i ett tidigt 
skede. Genom ett aktivt förebyggande arbete, t ex genom fältgruppen, och 
genom tidiga insatser för att motverka sociala problem kan socialnämnden 
undvika kostnadskrävande externa placeringar längre fram. 
 
Socialnämnden vill påtala för kommunstyrelsen och revisionen att det finns 
en påtaglig risk att nämnden kan tvingas till kostnadskrävande externa 
placeringar om nämnden måste sänka ambitionsnivån beträffande det 
förebyggande arbetet och beträffande nämndens ambitioner att ingripa mot 
sociala problem i ett tidigt skede.  
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Enligt socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra ytterligare 
besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva upp till 
lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebyggande arbetet och 
nämndens målsättning att ge människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt 
skede. 
 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar följande tillägg till sista stycket enligt 
följande: Om ytterligare besparingar skall göras måste kommunfullmäktige 
ta ansvar för dessa genom att förändra socialnämndens mål. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors 
tilläggsyrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att genomföra  föreslagna åtgärder enligt punkt 2- 5 för att nå budget i 
 balans 2011. 
 
att    tillskriva kommunstyrelsen och revisionen 
 
_____ 
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§ 56 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål under 2010. 
 
Under 2010 har det kommit in 25 synpunkter/klagomål till socialförvalt-
ningen.  
Det är något fler än 2009 då vi tog emot 16 synpunkter/klagomål, men i 
paritet med tidigare år, då antalet legat runt 30. 
Synpunkterna/klagomålen har fördelats enligt följande: 
 
Ekonomisektionen har tagit emot 6 synpunkter/klagomål. 
En klient tycker att han får träffa sin handläggare för sällan. 
En klient anser att tillgängligheten är för dålig. En är missnöjd med sin 
handläggare och en är missnöjd med handläggningen.  
Problemen har kunnat redas ut efter samtal med de som klagat. 
 
En hyresvärd har klagat på att hyresgästen fått avslag på ansökan om 
hyreskostnad. 
 
En person lämnar uppgift om att klienter fuskar till sig bidrag till buss-
kort genom att låna ett busskort och visa upp för sin handläggare. 
Arbetsledaren redovisar att rutinen är att man måste visa kvitto för att få 
bidrag till busskort. 
 
Familj- och ungdomssektionen har tagit emot 8 anmälningar. 
Ett klagomål gäller att Familjerättens samtalsrum är lyhört, dvs. att det 
hörs ut i korridoren vad som sägs. Arbete pågår att tillsammans med 
hyresvärden försöka hitta en lösning på problemet. 
Ytterligare ett klagomål gäller Familjerättens lokaler. Den som klagat 
tycker att väntrummet är tråkigt och dåligt skyltat och det finns ingen att 
fråga om hjälp. Bemötandet från personalen har däremot uppfattats som 
mycket bra. Sektionschef har och pratat med de personer som lämnat 
klagomålen. 
 
Två klagomål berör utrednings- och familjehemsgruppen och gäller 
missnöje med handläggning. 
Efter samtal med arbetsledaren har problemen kunnat redas ut. 
 
Fyra klagomål gäller handläggning vid Familjestöd, Ungbo och 
Roslunden.  
Problemen har kunnat redas ut efter samtal med arbetsledaren. 
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Alkohol och drogsektionen har tagit emot 11 anmälningar. 
Ett anonymt klagomål gäller 12-stegsbehandlingen där deltagare känt sig 
indragna i konflikter mellan behandlare. 
Tre deltagare i 12-stegsbehandlingen kvinnogrupp uttrycker oro för att få 
en manlig behandlare i efterbehandlingen. 
En klient har klagat på bristande kvalitet i 12-stegsbehandlingens efter-
vårdsprogram. 
Arbetsledaren har kontaktat klagande som lämnat namn och 
telefonnummer (hållit samtal med de som inte varit anonyma). 
 
En klient klagar på hur klagomålshanteringen handläggs. Detta har lett 
till en ändring av rutinerna vilket innebär att klagomål sparas i tre år efter 
att de redovisats till nämnden. 
Tidigare har klagomålen kastats efter redovisningen. 
 
Fyra klagomål gäller att klienter känt sig illa behandlade och kränkta av 
personal inom öppenvården. Detta har medfört att en utredning gjorts av 
socialförvaltningen som vidtagit arbetsrättsliga åtgärder mot två anställda 
 
Ett klagomål gällande två av personalen som uppgetts ha pratat om sitt 
arbete på tåget. 
Sektionschefen har pratat med de anställda.  
 
Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar att klagomålen sparas i minst 5 år. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin 
Karlssons yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten med tillägget att klagomålen sparas i minst 5 år. 
_____ 
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§ 57 
Feriesysselsättning 2011 
 
Bakgrund och målbeskrivning 
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under 
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med denna insats 
väcktes då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal, 
andra inom socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var 
problematiskt att just denna grupp ofta inte hade någon direkt syssels-
ättning under sommarloven. Kommunen erbjuder ungdomar sommar-
jobb först samma år de fyller 17 år. Det är vidare svårt för ungdomar i 
denna yngre åldersgrupp att få arbete inom den privata sektorn. 
 
Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna 
höll till inne i stan och ute i områdena vilket medförde bland annat 
skadegörelse, störningar i form av fester, mopedkörning, fylleri och 
dylikt.    
 
Sammanfattningen från år 2010 visar på en fortsatt väldigt hög när-
varo. Av våra samtliga 35 ungdomar hade de flesta en närvaro på 100 
%. Samtliga de timmar som avsatts till insatsen användes. 
 
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning för de yngre 
ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.  
 
Syfte och mål: 
Syftet med feriesysselsättningen är att ungdomarna skall: 
 Erbjudas en meningsfull sysselsättning under antingen en del av 
 sommarlovet, höstlovet eller jullovet 
 Lära sig ta ansvar för att sköta tider och ansvara för tilldelade 
 uppgifter 
 Öka sin samarbetsförmåga 
 Få ökat självförtroende 
 Lära sig att det lönar sig att ha en ordnad sysselsättning 
 Känna stolthet över att de har åstadkommit något 
 Lära sig olika uppgifter som förekommer inom arbetslivet 
 Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete 
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Verksamhetens innehåll 
Vår tanke är att platserna för sysselsättningen kommer att vara inom 
olika delar av kommunen. Det kommer att röra sig om kommunal 
verksamhet, privata sektorn samt inom föreningslivet.   
 
Sysselsättningen kommer att vara under högst en fyraveckors period 
per ungdom. 
Sysselsättningen är planerad till dagtid och ungdomarna kommer att 
maximalt erhålla ersättning för sju timmar per dag. I tid tillkommer 
obetald lunchtid. 
 
Ungdomarna kommer att vara en resurs utöver den ordinarie per-
sonalen och skall med hjälp av en handledare få stöd i att kunna sköta 
olika uppgifter. Vår tanke är att ungdomarna, förutom att få en syssels-
ättning under sommaren, också skall få en introduktion till arbetslivet. 
Vi tror att ungdomarna på detta sätt har möjlighet att odla egna kon-
takter och på så sätt ökar chanserna inför framtiden att få ordinarie 
sommararbete. 
 
Verksamheten kommer att vända sig till både pojkar och flickor. 
 
Tidsplan 
Verksamheten beräknas pågå i första hand under hela sommarlovet, 
men nytt från förra året är att vi också såg ett behov om ytterligare 5 
platser som vi kan utnyttja under höstlovet och jullovet. Vi vill gärna 
bibehålla dessa 5 platser även under detta år. 
 
Fördelning av ferieplatser 
Verksamheten riktar sig till ungdomar som av olika anledningar är 
kända av socialförvaltningen eller som skolans personal känner en viss 
oro för. Feriesysselsättningen skall ses som en förebyggande insats.  
 
Antalet platser planeras till 35+5, fördelade i de olika kommundelarna.  
 
Alla handläggare inom Familj och Ungdomssektionen (FUS) har 
möjlighet att ansöka om plats för de ungdomar som de anser har 
särskilt behov av meningsfull sysselsättning. Den enskilda hand-
läggaren håller sedan i kontakten med handledaren på platsen för 
ungdomens sysselsättning.  
 
Fältgruppen har det övergripande ansvaret för att det praktiska arbetet 
kring feriesysselsättningen fungerar, dvs. fördelning av platser, in-
formation till ungdom/förälder/sysselsättningsplatser, kontakt med 
lönekontoret och diverse administrativa arbetsuppgifter. 
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Försäkringar 
Ungdomarna är försäkrade genom kommunens olycksfallsförsäkring 
som alla ungdomar i Karlskrona har, dygnet runt, året runt. Detta 
gäller skada på sig själva. Försäkringarna gäller oavsett om de är 
placerade i kommunala verksamheter, föreningar eller privata verk-
samheter. 
En säkerhetsaspekt är att ungdomar i denna åldersgrupp inte får utföra 
alla ibland förekommande uppgifter bl.a. hantering/användning av 
vissa mekaniska verktyg. De som tillhandahåller sysselsättningsplats 
har ansvar för att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.  
 
Tidigare erfarenheter/avslutning 
Vi anser att det upplägg vi haft de senaste åren har fungerat bra. Det 
som vi upplevt som mest positivt är att ungdomarna på detta sätt själva 
kan önska det sysselsättningsområde som intresserar dem och på så 
sätt också vara mer delaktiga i processen och i valet av plats. 
 
Ovan nämnda sätt att bedriva feriesysselsättningen kräver ett, för oss, 
nytt och annorlunda kontaktnät jämfört med tidigare. Vi tror att vi med 
tiden kommer att utöka vårt kontaktnät av sysselsättningsplatser i 
samband med att vi finner nya ställen som är positiva till att ta emot 
våra ungdomar. Naturligtvis är vi angelägna om att behålla de syssels-
ättningsplatser som vi har god erfarenhet av till nästkommande år. 
 
Det som framkommit de senaste åren i samband med feriesyssel-
sättningen är att både ungdomar och föräldrar varit oerhört positiva. 
De allra flesta ungdomarna sköter sysselsättningen och närvaron 
mycket bra. I de fall det inte har fungerat har vi, i den mån vi kunnat, 
erbjudit platsen till annan ungdom. Platserna är eftertraktade och 
populära och förra året användes samtliga timmar vi hade till vårt 
förfogande. 
 
Kostnad 
Sommarferiesysselsättning 35 ungdomar  
 
45 kr/h x 7 h = 315 kr/dag/ungdom; 315 kr x 20 dagar = 6 300 
kr/ungdom 
 
Semesterersättning tillkommer, 13 %: 6 300 kr x 1,13 = 7 119 
kr/ungdom 
 
Arbetsgivaravgifter samt försäkringar tillkommer, 23 %: 7 119 kr x 
1,23 =  8 756 kr/ungdom 
 
Kostnad: 8 756 kr x 35 platser = 306 460 kr 
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Feriesysselsättning höst- & jullov 5 platser 
 
Beräkning som ovan. Kostnad: 8 756 kr x 5 platser = 43 780 kr 
 
Totalt kostnad för 40 ungdomar är ca (306.460 + 43.780) 350 240 
kr 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anordna feriesysselsättning i kommunen 
 
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever 
 
att anslå 350 240 kr för feriesysselsättningsverksamheterna i 
 kommunen 
 
att kostnaden för verksamheten belastar kommunens arbets- 
 marknadsenhet 
_____ 
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§ 58 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid 
Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
Ekonomiskt bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen.  
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och avser de van-
ligaste 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 arbets-
löshetskassa. 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 ekono-
miskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun kompletterar 
främst Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter och allmänna 
råd samt dokumentet Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och 
handläggning. Socialnämndens riktlinjer och anvisningar ska ses som ett 
arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare vid Socialför-
valtningens ekonomisektion. Efter översyn av gällande riktlinjer föreslås 
förändringar och tillägg avseende 2011.  
 
Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar att punkt 9.7 Värnpliktiga tas bort. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ann-Christin 
Karlssons yrkande. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt 
 bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona  kommun avseende 2011 
_____  
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§ 59 
Förslag till delegeringsordning 2011 
 
Socialförvaltningen presenterar förslag till delegationsordning för 2011. 
 
Socialnämnden föreslås delegera beslut enligt delegeringsordningen till 
allmänna utskottet, ordförande, vice ordförande, annan ledamot i nämnden 
samt till socialchefen med rätt att vidaredelegera.  
 
Socialnämndens beslutade vid sammanträde 2011 01 10 att, utöver till 
ordföranden och vice ordföranden, delegera till ledamöterna Ann-Christin 
Karlsson (FP), och Eva Strömqvist (S) rätten att fatta beslut jml § 6 LVU 
och § 13 LVM i ärenden där allmänna utskottets sammanträde inte kan 
avvaktas. 
 
Socialnämnden föreslås att, utöver ovanstående, ge ledamöterna Ann-
Kristina Karlsson och Eva Strömqvist rätt att besluta i följande ärenden 
om allmänna utskottets sammanträde ej kan avvaktas 
 
Beslut om hur vården ska anordnas och                       11 § 1 st, 3 st LVU 
var den unge ska vistas 
 
Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem  11 § 2 st, 3 st LVU 
under vårdtiden 
 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
Begäran om polishandräckning för att  43 § 2 st LVU 
genomföra beslut om vård eller  
omhändertagande med stöd av LVU 
 
Förändringar har gjorts beträffande alkoholhandläggning, då nya lag 
tillkom 2011 01 01. I delegeringsordningen har förändringar i sak, utöver 
alkohollagstiftningen, markerats med kursiv stil. 
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Socialnämndens beslut 
 
att  delegera beslut enligt delegeringsordningen till allmänna utskottet, 
 ordföranden och vice ordföranden  
 
att ledamöterna Ann-Christin Karlsson (FP) och Eva Strömqvist (S) 
 medges rätt att besluta i följande ärenden om allmänna utskottets 
 sammanträde ej kan avvaktas 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande          6 § 1 st LVU 
 
Beslut om hur vården ska anordnas och                       11 § 1 st, 3 st LVU 
var den unge ska vistas 
 
Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem            11 § 2 st, 3 st LVU 
under vårdtiden 
 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud             27 § 1 st LVU 
 
Begäran om polishandräckning för att              43 § 2 st LVU 
genomföra beslut om vård eller  
omhändertagande med stöd av LVU 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande                           13 § LVM 
av missbrukare 
 
att  delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt delegationsord-
 ningen ligger på tjänstemän med rätt att vidaredelegera till lämplig 
 nivå 
 
att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer 
 enligt bifogad delegeringsordning 
 
_____ 
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§ 60 
Remiss – ”Konsekvensbeskrivning av sammanslagning av Handikapp- och 
Socialnämnden och dess förvaltningar”. 
 
Tore Svensson redovisar upprättad remiss daterad den 19 april 2011. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse den 1 november 2010 
givit kommundirektören i uppdrag att utreda konsekvenserna av  
sammanslagning av handikapp- och socialnämnden och dess 
verksamheter från och med 2012-01-01.  
 
En rapport med konsekvensbeskrivning överlämnades till kommun-
styrelsens ordförande den 15 februari 2011. Konsekvensbeskrivningen 
innehåller beskrivningar av konsekvenserna av sammanslagning av 
nämnder och förvaltningar utifrån brukare/klienter, personal och 
ekonomi. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att anta socialförvaltnings förslag till svar på remissen ”Konsekvensbeskrivning 
 av sammanslagning av Handikapp- och Socialnämndens och dess förvalt-
 ningar 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) ställer sig ej bakom remissvaret.  
Yrkar remissvar från den socialdemokratiska gruppen angående förslaget till 
sammanslagning av Handikapp- och Socialnämnden och dess förvaltningar enligt 
följande: 
 
Den socialdemokratiska gruppen i socialnämnden konstaterar inledningsvis att 
den gjorda konsekvensbeskrivningen har tyngdpunkten runt frågan om 
ekonomiska besparingar inom bland annat administration och den politiska 
organisationen. Vi menar att fokus bör ligga på konsekvenser, såväl positiva som 
negativa, utifrån ett medborgareperspektiv. 
 
Enligt vår mening finns risken att en ny stor nämnd/förvaltning kommer att av 
rent praktiska och ekonomiska skäl tvingas ägna engagemang och tid till 
verksamhetsstyrning på bekostnad av klientnära frågor. En annan direkt 
konsekvens är sannolikt att delegationen måste utökas till tjänstemännen inom 
förvaltningen m.a.o den politiska och demokratiska insynen minskar när det gäller 
våra mest utsatta grupper. Den utvecklingen vill vi inte se. 
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Den socialdemokratiska gruppen föreslår följande: 
att under innevarande mandatperiod utreda en eventuell sammanslagning av 
 nämndernas verksamheter ur ett tydligt brukare/medborgare perspektiv 
 
att i sammanhanget också se över andra kommunala verksamheter som tangerar 
 Handikapp- och Socialnämndens verksamheter exempelvis arbetsmarknad 
 och sysselsättning 
 
att en ny nämndsstruktur bygger på helhetsperspektivet aktualiseras inför nästa 
 mandatperiod 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Jan-Anders Lindfors 
yrkande och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Jan-Anders 
Lindfors yrkande röstar nej.” 
Vid votering avgavs 3 ja-röster och 8 nej-röster 
 
Ja- röstade: Ingrid Hermansson (C), Ann-Christin Karlsson (FP) samt Sture 
Nilsson (C) 
 
Nej- röstade: Jan-Anders Lindfors (S), Eva Strömqvist (S), Nusreta Kurtanovic 
Nilsson (S), Björn Olsson (S), Sven Wallfors (M), Ola Svensson (SD), Ingrid 
Trossmark (S) samt Mai-Kathe Westberg (M). 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att under innevarande mandatperiod utreda en eventuell sammanslagning av 
 nämndernas verksamheter ur ett tydligt brukare/medborgare perspektiv 
 
att i sammanhanget också se över andra kommunala verksamheter som tangerar 
 Handikapp- och Socialnämndens verksamheter exempelvis arbetsmarknad 
 och sysselsättning 
 
att en ny nämndsstruktur bygger på helhetsperspektivet aktualiseras inför nästa 
 mandatperiod 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (C), Ann-Christin Karlsson (FP) samt Sture Nilsson reserverar 
sig till förmån för förvaltningens förslag. 
_____ 
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Tid och Plats  Tisdagen den 23 maj kl 14.45-16.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Björn Fries (S) gick kl 15.30 § 69-71 del av 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
   Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) § 72-77 
   
Övriga närvarande   
Ersättare  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Christine Held, sektionschef 
   Anette Gladher, 1:e socialsekreterare 
   Lill Körling, controller 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
 
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Sture Nilsson (C) 
 
Justerade paragrafer §§ 69 -  77  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson    
 
 
Justerare  ________________________    
  Sture Nilsson (C) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 69 
Öppna frågor 
 
Sven Wallfors (M) ställde frågan på allmänna utskottet angående en 
insändare i Blekinge läns tidning den 7 maj 2011 gällande Karlskronas 
öppenvård. 
 
Sören Trolle svarade 
_____ 
 
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan om ungdomssituationen i Holmsjö 
 
Göran Bohman svarade 
_____ 
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Kopia till      Dnr:  2011.040.042 
CR 

 
 
 
 
 
§ 70 
Delårsbokslut april 2011 samt personalnyckeltal 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per april 2011. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 169,5 mnkr enligt 
budgetläge 30 april 2011. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 april 2011 
uppgår till 62,6 Mnkr, och det budgeterade utfallet är 58,2 Mnkr. Detta 
innebär att budgetavvikelsen uppgår till -4,4 Mnkr. 
 
 

 Utfall          
30 april 

Budget         
30 april 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

37,4 mnkr 36,5 mnkr -0,9 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

25,2 mnkr 21,7 mnkr -3,5 mnkr 

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

2011 
Prognos  
helår 2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

104,6 mnkr 105,6 mnkr -1,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

64,9 mnkr 72,9 mnkr  -8,0 mnkr 
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Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -1,0 Mnkr 
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej överskridas 
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av 
befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt 
söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att inga ytterligare 
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering 
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1, 2 
mnkr. 
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande 
har 2 fler externt placerad jämfört med snitt antal placerade föregående 
år. Vi nyttjar vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till 
fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska då vi i år 
får full effekt avseende samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende 
Rosenbom samt den länsövergripande beroendeenheten. Dock har vi i 
nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS. För att 
säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. Vi be-
räknar att budgetavvikelsen blir -1 mnkr avseende vuxna missbrukare. 
Förvaltningen beräknas klara de besparingar om totalt 3,6 mnkr som 
Socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband med årets 
budget. 
 
 Ekonomiskt bistånd -8,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 4 månaderna har i snitt legat på 6,4 mnkr 
per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 3,1 mnkr mer än vad som totalt betalades 
ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att vända under 
senare delen av året. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 
ca 6,2 mnkr resten av året.  
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m april uppgår till 54 tkr. 
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 

Budget investe-
ringar 2011 

Utfall jan-april 
2011 

Prognos 2011 Avvikelse  
budgetprognos 

200 tkr 54 tkr 200 tkr +-0 
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Måluppfyllelserapportering 
Individ och familjeomsorgen: 
 Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats 
 av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska 
 område. Under januari till april 2011 fick 282 barn och unga en 
 insats och 95 % av insatserna var inom kommun. Målet uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 367 barn under 2010. 
 
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med missbruks-
 problem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom 
 kommunens geografiska område. Under januari till april 2011 fick 
 163 vuxna med missbruksproblem en insats och 92 % av insatserna 
 var inom kommunen. Målet uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 358 vuxna under hela 2010. 
 
Ekonomiskt bistånd: 
 Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av 
 ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten ska minska. 
 2010-12-31 var andelen invånare i Karlskrona kommun som är 
 beroende av ekonomiskt bistånd 4,2 %. 2011-04-30 är andelen  
 3,6 %. Målet uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 73 i genomsnitt per månad för 
perioden jämfört med hela 2010. Kostnaden per hushåll ligger har ökat 
med 2,4 % jämfört med snittkostnad per hushåll 2010. 
 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 2011-08-30. 
 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-04-26 upprättad budgetuppföljning per 31 mars 
som utvisade en budgetavvikelse om -3,4 Mnkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade personalnyckeltalen från perioden  
101201-110331. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2011. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott, samt 
 
att anta redovisade personalnyckeltal från perioden 101201-110331. 
_____ 
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Kopia till     Dnr:  2011.050.702 
 
 
 
 
 

 
§ 71 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Nya Skafferiet, Rådhusgatan 9, Karlskrona. 
 
Ärendet 
Hegestad Consulting AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att 
stadigvarande servera starköl,  vin och  andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
är mellan klockan 11.00 -23:00 året runt. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Nya Skafferiet har funnits sedan hösten 2004. Serveringsstället är 
beläget centralt i Karlskrona och har tidigare aldrig innehaft 
serveringstillstånd. 
Serveringsstället består av en delikatessaffär, med försäljning av bl.a. 
ostar, olika skinkor och korvar, samt en matservering som erbjuder olika 
buffe´r.  
Serveringslokalerna utgörs av en avgränsad del av affärslokalen, med 
plats för ett 50-tal gäster.  
Därutöver finns en uteservering i direkt anslutning till lokalen för 28 
sittande gäster. Uteserveringen är avgränsad gentemot allmänheten med 
ett järnstaket.   
Köket är beläget i bakre delen av serveringsstället och uppfyller en 
allmän standard. Kökets dimensioner och utrustning möjliggör ett 
varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat.  
Besök har gjorts på serveringsstället. 
  
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Nya Skafferiet kunder är gäster från 25 år och uppåt som är 
matintresserade och uppskattar god mat. Öppettiderna skall vara måndag 
-torsdag mellan 11:00 -18.00 vardagar och fredag – lördag till kl. 21.00. 
Eventuellt kommer öppethållandet under sommaren vara till kl. 21:00 på 
vardagar och på helger till 23:00. 
Menyn utgörs av både lunch och ala carte och består huvudsakligen av 
olika buffér. Erbjudande av kall tallriksmat kommer också att finnas. 
Under sommarmånaderna planerar Nya Skafferiet under några kvällar 
bjuda på underhållning t.ex. musik av trubadur.   
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Ägar- och hyresförhållanden 
Sökande, Hegestad Consulting AB, (5567424097) består av Agneta 
Hegestad och Lars Hegestad, som vardera innehar 50 % av 
aktiekapitalet i företaget. 
Hyreskontrakt finns med hyresvärden Claesson & Anderzen. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Agneta H. är den av ägarna som är aktiv och verksam i 
restaurangrörelsen Nya Skafferiet. Hon har lång erfarenhet av 
branschen. 
Agneta har avlagt kunskapsprov i alkohollagen för stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, hos Karlskrona kommun med 
godkänt resultat.  
 
Finansiering 
Någon finansiering för att komplettera serveringsstället med 
serveringstillstånd har ej krävts. 
  
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess 
företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är 
taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens 
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap.12 §. 
Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller på 
annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga 
ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag till  
 
att  servering av alkohol får ske vid Nya Skafferiet, Karlskrona enligt 
nedan: 
 
Servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
alla dagar året runt mellan klockan 11.00 -01:00.  
_____ 
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§ 72 
Socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsarbetet 
 
Göran Bohman redovisade upprättad handlingsplan för 
jämställdhetsarbete daterad den 18 april 2011. 
 
Handlingsprogrammet gäller under 2011. 
 
Handlingsprogrammet är framtaget i samverkan med förvaltningens 
jämställdhetsombud. Planen kommer att behandlas vid 
socialförvaltningens övergripande samverkansgrupp 2011-05-18. 
 
Antalet anställda per 2011-03-31 är 180, varav 130 är kvinnor och 50 
är män. 
 
Jämställdhetsansvarig: Göran Bohman 
 
Mål 1. Tillväxt 
Till socialförvaltningens uppgifter hr att utforma försörjningsstödet så 
att individen får rätt till en skälig levnadsnivå och hjälp till ett 
självständigt liv. Socialförvaltningen ska ge vård och behandling till 
vuxna missbrukare och insatser till barn/unga som far illa. 
Socialförvaltningen ska förebygga missbruk och kriminalitet. 
Socialförvaltningen ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 
 
Mål 2. Sysselsättning 
Socialförvaltningens klienter är familjer, kvinnor, män, pojkar och 
flickor. för att på bästa sätt kunna möte eras behov är det särskilt 
viktigt att det på samtliga sektioner/arbetsgrupper finns personal av 
båda könen. Det är också av stor betydelse för personalens trivsel och 
effektivitet. 
Kartläggningen 2011-03-31 visar att det finns 130 kvinnor och 50 
män, vilket innebär att andelen män är ca 28 % 
 
Mål 3. Jämställdhetsperspektivet i verksamheten 
Kvinnor och män har olika erfarenheter, värderingar, kunskaper, sätt 
och behov. Det är en rättighet för både kvinnor och män at få detta 
beaktat i sina liv. Mycket av det som inte är jämställt i samhället 
uppfattas sällan som det, då det alltid varit så. Det är därför viktigt att 
gå metodiskt tillväga då utredningar görs, innan beslut fattas, service 
ges mm. Det långsiktiga målet är att jämställdhetsperspektivet alltid 
ska finnas med i alla beslutsunderlag och att en 
konsekvensbeskrivning i jämställdhetshänseende alltid ingår. 
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Mål 4. Makten 
Det är fortfarande kvinnorna som kombinerar ett betalt arbete med 
vård av barn och familj. Detta får effekter inom såväl privat som 
offentlig sektor, och så vidare. Det innebär att måna kvinnor idag inte 
får möjlighet att ta på sig ett engagemang utanför familjen eller kanske 
avancera inom sitt arbete. 
På socialförvaltningen är könsfördelningen inom arbetsledargruppen 
per 2011-03-31 61 % kvinnor och 39 % män.  
All personalstatistik vid socialförvaltningen som tas fram till tertial 
och bokslut är könsfördelad. 
Socialnämnden består av 55 % kvinnor och 45 % män 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta socialnämndens handlingsplan för jämställdhetsarbetet 
_____ 
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Kopia till  Dnr: 1. 2011.039.753 
2. 2011.034.753 
3. 2011.038.753 
4. 2011.049.753 
5. 2011.043.753 
6. 2011.029.753 
7. 2011.053.753 
8. 2011.042.753 
9. 2011.033.753 
10. Ej akt 

 
   
 § 73 

Fördelning av föreningsbidrag för år 2011 
 
Socialnämnden har i 2011 års budget 1 048 255 kronor att fördela till 
föreningar med social verksamhet. Sammanlagt har nio föreningar ansökt 
om föreningsbidrag i form av kontanta medel. Därutöver ges stöd till tre 
föreningar som har 12-stegsverksamheti en lokal som hyrs av 
socialnämnden.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att fördela 1 047 496 till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.   Fria sällskapet Länkarna 150 000 kr 
2.   Verdandi Pantern  40 000 kr 
3    Tjej/ kvinnojouren Frideborg  530 000 kr 
4.   Brottsofferjouren Boj  95 000 kr 
5.   AC-sydöst  2 500 kr 
6.   FMN  40 000 kr 
7.   BRIS                       40 000 kr              
8.    HBT-jour RFSL  20 000 kr                                  
9.   KRIS  66 000 kr 
10  12-stegsverksamhet                  Lokalkostnad max    63 966 kr 
 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag 
_____ 
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Kopia till:  Dnr: 2011.011.007 
 
CR 
Kommunrevisionen 

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



  23 maj 2011 16 
 

 

Kopia till:     Dnr: 2011.032.750 
 
CR 
Regeringskansliet Socialdepartementet 

 
 
 
 
§ 75 
Remissvar över betänkande från utredningen ”Upprättelseprocess 
för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala 
barn- och ungdomsvården”. 
 
Upprättelseutredningen överlämnade i februari 2011 sitt betänkande 
”Barnet som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp 
och allvarlig försummelser i samhällsvården” (SOU 2011:9). 
Karlskrona kommun är utsedd som remissinstans över betänkandet. 
Socialnämnden har fått uppdraget att svara på remissen. 
 
Upprättelseutredningens förslag om åtgärder för att ge upprättelse till 
personer som utsatts för vanvård under perioden 1920 – 1980 är väl 
avvägda och bra motiverade. Socialnämnden i Karlskrona har inga 
invändningar mot de förslag till upprättelse som lämnas i betänkandet. 
Socialnämndens instämmer i att personer som varit utsatta för över-
grepp av allvarlig art bör få en rimlig ekonomisk ersättning och att 
samhället genom en lämplig ceremoniell inramning bör ge ett 
erkännande till dem som varit utsatta. 
 
Upprättelseutredningens uppdrag har varit begränsat till personer som 
varit utsatta för vanvård under perioden 1920 – 1980. Det finns 
emellertid anledning att se till situationen också för personer som varit 
utsatta för övergrepp och försummelser i samhällsvården efter 1980. 
Utredningen framhåller att regeringen har möjlighet att bevilja ersätt-
ning av humanitära skäl till personer som varit utsatta för allvarlig 
vanvård före 1920 eller efter 1980. Det kan emellertid finnas skäl att 
ge dessa personer en laglig rätt till ersättning, vilket skulle kunna 
innebära en starkare form upprättelse också för dem.  
 
Upprättelseutredningens föreslår att regeringen ska ta initiativ till ett 
långsiktigt program för ökad säkerhet inom samhällsvården av barn 
och ungdomar. Utredningen presenterar bra exempel på vad ett 
nationellt program kan innehålla. Socialnämnden i Karlskrona är 
positiv till upprättelseutredningens förslag om nationellt program. 
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Socialnämnden i Karlskrona instämmer i att det är orimligt att en 
familj som av en kommun bedöms som olämplig att ta emot barn 
istället kan få ett godkännande från en annan kommun, som kanske har 
mindre resurser och mindre kompetens för utredning av familjehem. 
Det är mycket angeläget att möjligheter skapas för bättre kontroll och 
bättre samverkan mellan kommunerna vid rekrytering av familjehem.  
 
Den kommun där hemmet finns kan få till uppgift att vara 
sammanhållande för uppgifter om familjehemmet. Om en kommun 
efter utredning finner att ett familjehem inte är lämpligt som familje-
hem skulle kommunen kunna vara skyldig att, utan sekretesshinder, 
anmäla det till den kommun där familjehemmet finns. 
 
Socialnämnden i Karlskrona instämmer i innehållet i en familjehems-
utredning bör lagregleras. Den nuvarande ordningen, då det inte finns 
angivet vilka krav som bör ställas på en utredning om familjehem, är 
otillfredsställande. 
 
Socialnämnden i Karlskrona menar också, liksom upprättelseutred-
ningen och tidigare barnskyddsutredningen, att det rättsliga skyddet för 
placerade barn bör stärkas. En översyn av lagstiftningen bör inledas 
med det snaraste. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förslag till remissvar över betänkande från utredningen ”Upp-
 rättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård 
 i den sociala barn- och ungdomsvården”. 
 
att beslutet omedelbart justeras 
_____ 
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Kopia till:  Dnr: 2010.117.047 
 
CR 
Länsstyrelsen   

 
 
 
§ 76 
Delrapport beträffande verksamheten Tidiga insatser för familje-
hemsplacerade barn. 
 
Anette Gladher redovisade upprättad rapport daterad den 9 maj 2011. 
 
Den 17 maj 2010 tog socialnämnden i Karlskrona beslut att hos 
länsstyrelsen i Blekinge ansöka om utvecklingsmedel till projektet. 
Länsstyrelsen beviljade Karlskrona socialnämnd 393 903 kronor för 
verksamheten i enlighet med ansökan, varav nämnden själv finansierar 
minst motsvarande summa. 
 
Syftet med projektet är att genom tidiga insatser och interventioner i 
familjehemsvården kunna motverka sammanbrott i vården.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att till länsstyrelsen avge ovanstående delrapport till länsstyrelsen 
 
att beslutet omedelbart justeras 
_____ 
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   Dnr: 2011.074.701  
 
 
 
 
 
 
 
§ 77 
Rapport om barnahus i Karlskrona kommun 
 
Bakgrund 
På sammanträdet i mars tog socialnämnden beslut om att inte ingå avtal 
med övriga kommuner i länet för ett barnahus i Karlshamn. utan att vi 
skulle arbeta vidare på uppdraget att verkställa ett barnahus i Karlskrona. 
 
Aktuell situation 
I april gjordes ett besök i lokalen ”Utsikt” tillsammans med polisen som var 
positiv till att använda denna lokal till Barnahus och att det inte skulle vara 
några problem med att installera den utrustning som behövs för att möjlig-
göra s.k. medhörning. 
 
Kontakt har tagits med polis/åklagare, barnklinken och BUP för ett första 
möte som är planerat till torsdagen den 26:e maj. På detta möte kommer en 
arbetsgrupp och en styrgrupp att bildas och en diskussion om hur man vill 
och kan arbeta med ”Barnahus” i Karlskrona.  
 
Rädda Barnen har tillsammans med personal från fyra Barnahus arbetat 
fram tio punkter som de tycker är viktiga för att få till stånd en framgångs-
rik verksamhet som sätter det enskilda barnet i centrum. Dessa punkter 
utgör enligt Rädda Barnen en definition på vad ett Barnahus är. 
 
1. Samverkan under samma tak i en barnvänlig /barnanpassad miljö 
2. Samverkansavtal mellan myndigheterna 
3. Samrådsmöte som ett nav i verksamheten 
4. Barnintervjuer utför skyndsamt och av specialutbildad personal 
5. Samordning av barnintervjuer med hjälp av medhörning 
6. Läkarundersökning 
7. Krisbemötande och ett första krisstöd 
8. Möjlighet till fortsatt krisbehandling eller annan behandling/utredning 
 vid behov 
9. Hög kvalitet på dokumentation och statistik 
10. Hög kompetens för alla professionella på Barnahuset 
 
Rädda Barnens tio punkter kommer att vara en utgångspunkt för 
diskussionerna på mötet den 26 maj. 
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Vad händer nu  
att en styrgrupp och en arbetsgrupp bildas 
att samtliga inblandade myndigheter enas om lokal 
att polisen installerar den utrustning som behövs för s.k. medhörning 
att en samrådsgrupp bildas och börjar träffas 
att ett samverkansavtal skrivs  
att ett datum bestäms när vi kan börja använda ”Barnahus” . 
 
Undertecknad ber att få återkomma efter sommaren med en ny beskrivning 
av läget och förhoppningsvis ett förslag till beslut när ett ”Barnahus” i 
Karlskrona kan verkställas. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  man tagit del av rapporten och att ärendet återkommer efter sommaren 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 juni 2011 
 
§ 82 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Mjölnareholmen, Karlskrona sid 4 
§ 83 Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol- 
 drycker vid Säljö Udde, Lyckeby sid 8 
§ 84 Budgetuppföljning maj 2011 sid 11 
§ 85 Slutrapport angående stödboende Rosenbom sid 15 
§ 86 Årsredovisning för donationsfond 2010 sid 17 
§ 87 Hälsning  sid 18 
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Tid och Plats  Måndagen den 20 juni kl 14.20-15.40, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Ledamöter Eva Strömqvist (S) 
  Björn Fries (S) § 82-84 gick kl 15.05 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S)  
  Walla Carlsson (S) § 85-87 
 
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Lena Hjort (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Bengt-Erik Eriksson 1:e socialsekreterare 
   Madeleine Bengtsson, 1:e socialsekreterare 
   Per Westerholm, föreståndare 
   Lill Körling, controller 
  Anders Nordberg, alkoholhandläggare § 82-83 t.o.m. kl 14.40 
 
   Katarina Lindell, sekreterare  
 
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 82-87  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)    
 
 
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till  Dnr: 2011.062.702 
 
CR 
Anders Nordberg 
Firma Seaside Experience 

 
 
 
§ 82 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Mjölnareholmen, Karlskrona. 
 
Socialnämnden fick ta del av tre inkomna handlingar från Johan 
Andersson den 20 juni 2011.  
 
ÄRENDET 
 
Firma Seaside Experience (640504-2976) Karlskrona, Johan 
Andersson har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att stadigvarande 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten och slutet sällskap, vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är alla dagar 11:00 - 01:00 under perioden 1 
maj till 30 september årligen. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Mjölnarholmen är beläget cirka 100 meter öster om Trossö. Ön är en 
f.d. militär ö som numera ägs och förvaltas av Karlskrona kommun. 
Serveringsstället arrenderas av Firma Seaside Experience, Johan 
Andersson. Karlskrona.  
Serveringsstället består av Trähuset/cafeet med kök, uteserverings-
däck, Kruthus - bottenplanet, våghus samt markerad aktivitesslinga 
på Mjölareholmen. 
Serveringslokalerna till allmänheten utgörs av cafeet, uteserverings-
däck och därtill intilliggande område enligt ritning. Till slutet säll-
skap är serveringen i Kruthus/botteplan, Våghus samt aktivitets-
slinga. 
Köket är tidigare godkänt enligt livsmedelslagen och en ny 
registrering har gjorts under april 2011. Köket innehar en allmän 
standard och är lämpligt för att tillreda eller laga mat i enlighet med 
alkohollagen. 
Besök har gjorts på plats. 
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Verksamhetens inriktning och omfattning 
Serveringsverksamhet med alkohol har bedrivits vid Mjönarholmen 
sedan 2001. Verksamhetens har ett öppethållande både dagtid och 
vissa kvällar för allmänheten, från halva juni till halva augusti. Från 
mitten maj till mitten september förekommer också slutna sällskap, 
såsom konferenser och personalfester. Menyn består av en ala carte 
med inriktning på kött och fisk. 
I samband med servering till allmänheten kan aktivteter förekomma 
med en del musik program då mest inriktning på Trubadur eller Jazz 
mm.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Johan Andersson innehar Firman Seaside Experience, 
Karlskrona som skall driva serveringsverksamhet på Mjönarholmen.  
Sökanden har tidigare erfarenhet av restaurangbranschen genom att 
under ett antal år har varit drift- och serveringsansvarig hos den 
tidigare ägaren av Mjölnarholmens servering. I och med att den 
tidigare ägaren avvecklade rörelsen vid årsskiftet, så tog Johan 
Andersson över denna våren 2011.  
Socialförvaltningen har beslutat att den sökanden Johan Andersson 
som enskild näringsidkare skall avlägga kunskapsprov i alkohollagen 
i enlighet med alkohollagens 8 kap. 12 §.  
I prövning av den sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen har 
denne hos kommunen avlagt det maximal tillåtna antalet prover, tre 
stycken avseende alkohollagstiftningen, varav två omprov, med 
resultatet att inget av proven har blivit godkänt.  
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Upplåtelseavtal med Karlskrona kommuns fastighetskontor finns för 
berörda fastigheter och mark. 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller 
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatte-
verket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har meddelat att servering i Kruthuset endast får 
ske i bottenplanet och max. 100 personer. 
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Utredarens överväganden 
I alkohollagens 8 kap. 12 § framgår, ”att serveringstillstånd endast 
får meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina 
personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 
övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.” 
”Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har 
de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för 
att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten.” 
Enligt Statens Folkhälsoinstituts föreskrifter 2010:7 § 10, får undan-
tag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan om 
tillstånd för servering eller för provsmakning göras för den som: 
1. tidigare har avlagt kunskapsprov och har tillstånd som minst   
 motsvarar den aktuella ansökan. 
2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges   
 har avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan. 
3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serverings-  
 tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars 
 kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta.  
4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serverings-  
 tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan 
 dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkning. 
 
Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå 
kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet 
sällskap om ansökan avser ett enstaka tillfälle. 
 
Sökanden är inte föremål för något av ovan undantagen i FHIFS 
2010:7 från att avlägga Kunskapsprov.  
 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden inte uppfyller 
alkohollagens krav på personlig lämplighet enligt 8 kap. 12 §.  
Alkohollagens krav i denna del är således inte uppfyllda för 
serveringstillstånd. 
 
I övrigt finns inga anmärkningar mot den sökandes ekonomiska 
förhållanden. 
Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller på 
annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämp-
liga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen. 
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Socialnämnden beslutar enligt  
allmänna utskottet förslag  
 
att  avslå Firma Seaside Experience (640504-2976) ansökan om; 
 stadigvarande servering av starköl, vin, spritdrycker och andra   
 jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan   
 kl 11.00-01.00 i Cafeét samt uteserveringsdäck och därtill 
 omkringliggande område i enlighet med ritning samt, 
 
att  stadigvarande servering av starköl, vin, spritdrycker och andra   
  jästa alkoholdrycker till slutet sällskap alla dagar året runt    
  mellan kl 11.00-01.00 i Kruthuset, Våghuset samt aktivitets-  
  slinga enligt ritning. 
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2011.070.702 
 
CR 
Anders Nordberg 
Cajam AB 

 
 
 
§ 83 
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Säljö Udde, Säljö, 37164 Lyckeby 
 
ÄRENDET 
 
Cajam AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att stadigvarande 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serverings-
tider är året runt mellan klockan 11:00-01:00 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Säljö Udde är beläget på södra delen av ön Säljö i 
Karlskrona skärgård. 
Sökanden planerar driva anläggning för tillfälligt boende och erbjuda 
övernattning för enskilda såväl som för grupper, konferens- och kurs-
möjligheter, samt restaurangverksamhet. 
Mark och byggnader har tidigare använts av Flygvapnet.  
Anläggningen kan nås från sjösidan via en gjuten ramp och brygga. 
Serveringsstället är beläget i en f.d. lektions- och matsalsbyggnad 
som nu har färdigställts för restaurangändamål. 
Köket ligger i anslutning till matsalarna och uppfyller de allmänna 
krav och standard som alkohollagen ställer på stadigvarande serve-
ring till allmänheten, mao. att kunna servera lagad eller på annat sätt 
tillredd mat. 
Serveringslokalerna utgörs av två stycken matsalar, varav den ena 
innehåller en bardisk. Matsalarna rymmer 60 sittande gäster. 
Därutöver finns en uteservering för cirka 60 sittande gäster. 
Besök har gjorts på plats. 
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Verksamhetens inriktning och omfattning 
Verksamheten på Säljö Udde inriktas på att ta emot konferensgäster, 
tillfälligt boende gäster, samt gäster som kommer på besök till ön. 
Övernattningsstugorna på anläggningen har totalt 40 sängplatser. 
Enligt sökanden skall anläggningen som ligger i en naturskön och 
attraktiv skärgårdsmiljö kunna locka både turister och närboende. 
Anläggningen skall också locka båtturister genom att kustremsan 
söder om nuvarande brygga skall göras om till en kombinerad 
kajpromenad och angöringsplats för båtar. 
 
Öppettiderna är dagligen, mellan kl. 11:00 – 01.00 under sommar-
månaderna och under höst – och vintermånaderna inskränks tiderna 
till helger och bokningar. 
Vissa kvällar under sommarmånaderna kan särskilda evenemang 
anordnas, med t.ex. musik. 
Menyn består av en ala carte med 4-5 förrätter, huvudrätter och 
desserter. Huvudrätterna utgörs av kött, fisk och skaldjur. Särskild 
helgbuffe kommer att erbjudas. Mat för avhämtning i form av pick-
nick korgar kommer att finnas. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Cajam AB, består av Christer Ericsson och Peter Ericsson. 
Christer och Peter Ericsson äger också företaget Cajam Äventyr AB 
som har ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i sitt 
serveringsställe Boda Borg i Karlskrona. Boda Borg har inga tidigare 
anmärkningar avseende sitt serveringstillstånd.   
Christer Ericsson har lång erfarenhet av restaurangbranschen.  
Han har avlagt kunskapsprov hos socialförvaltningen, 2011-05-12, 
för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten med godkänt 
resultat.  
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Cajam AB hyr serveringslokalerna av Lindeberg Fastigheter och 
Sandvikens Fritidstomter AB.   
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller 
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatte-
verket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
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Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 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. 
 
 
Socialnämndens beslut enligt  
allmänna utskottet förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa    
  alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan kl   
  11.00-01.00. 
_____  
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Kopia till      Dnr:  2011.040.042 
CR 

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

 Utfall           
31 maj 

Budget         
31 mars 

Avvikelse  
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

47,4 mnkr 44,6 
mnkr 

-2,8 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

32,1 mnkr 27,6 
mnkr 

-4,5 mnkr 

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

 Budget 
helår  
2011 

Prognos 
helår  
2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ-  
och familjeomsorg 

103,3 
mnkr 

106,3 
mnkr 

-3,0  
mnkr 

Ekonomiskt bistånd 66,9 
mnkr 

72,9 
mnkr 

 -6,0 
mnkr 
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Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -3,0 Mnkr 
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och planeringen 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej överskridas 
avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av 
befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt 
söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att inga ytterligare 
ärenden tillkommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering 
av barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1, 2 
mnkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med 
motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för närvarande 
har 2 mer externt placerad jämfört med snitt antal placerade föregående 
år. Vi nyttjar vårt interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till 
fullo. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare 
då vi i år får full effekt avseende samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt 
stödboende Rosenbom samt den länsövergripande beroendeenheten. 
Dock har vi i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på 
ADS. För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott be-
hövas. Prognosticerad budgetavvikelse är för närvarande -1,0 mnkr 
avseende vuxna missbrukare. 
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran 
om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till individ- och 
familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i februari, i sam-
band med att beslut om internbudget för år 2011 togs, om överföring av 
ram med 5,0 mnkr, därför försämras härmed prognosen för individ- och 
familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna avvikelse hänförs framförallt till 
personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga tjänster). 
Förvaltningen beräknas i övrigt klara de besparingar som Socialnämnden 
tog beslut om den 28 februari i samband med årets budget. 
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Ekonomiskt bistånd  -6,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 5 månaderna har i snitt legat på 6,5 mnkr 
per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period 
ligger utbetalningarna nu på ca 4,2 mnkr mer än vad som totalt betalades 
ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att vända under 
senare delen av året. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på 
ca 6,2 mnkr resten av året.  
 
Övrigt 
I snitt antal hushåll t o m maj 2011 med ekonomiskt bistånd: 832 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m maj 2010 med ekonomiskt bistånd: 752 hushåll 
I snitt antal hushåll 2010 med ekonomiskt bistånd: 752 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd budget: 734 hushåll 
 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd juni 2010-maj 2011: 72 854 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010: 68 618 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2009: 61 588 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008: 46 255 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006: 38 934 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2004: 39 721 tkr 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m maj uppgår till 54 tkr. 
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Budget 
investeringar 
2011 

Utfall jan-maj 
2011 

Prognos  
2011 

Avvikelse budget- 
prognos 

200 tkr 54 tkr 200 tkr +-0 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-05-23 upprättad budgetuppföljning per 30 april 
som utvisade en budgetavvikelse om -4,4 Mnkr. 
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Björn Fries (S) förslog att ordförande får i uppdrag att kontakta kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2011. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
 
att ordförande får i uppdrag att ta kontakt med kommunstyrelsen 
______ 
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Kopia till     Dnr:   
 
CR 
Länsstyrelsen 
Carolina Olsson 
 
 
 

§ 85 
Slutrapport angående stödboende Rosenbom. 
 
Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion hyr en del av en fastighet, 
innehållande 20 mindre lägenheter samt personalutrymmen. Stödboendet 
Rosebom tar emot vuxna hemlösa personer som söker bistånd enligt 
Socialtjänstlagen vid Socialförvaltningens Alkohol- och drogsektion 
och/eller Ekonomisektionen. Vistelsen kan omfatta allt från en natt till en 
längre tidsperiod i avvaktan på eget boende. 
 
Alkohol- och drogsektionen har möjlighet att erbjuda personer som 
saknar boende ett tillfälligt boende utan krav på nykterhet/drogfrihet. För 
personer som är i behov av vård och behandling för sina missbruksprob-
lem men där hemlösheten blir ett hinder för rehabilitering kan boendet bli 
aktuellt i anslutning till olika former av missbruksvård. 
 
Ekonomisektionen kommer i kontakt med hemlösa personer som söker 
försörjningsstöd till boende där det enda alternativet tidigare var boende 
på hotell. Dessa personer lever i de allra flesta fall med missbruksproblem 
och/eller psykisk och fysisk ohälsa. 
 
Handikappförvaltningen hyr ett av rummen för att kunna erbjuda en akut 
boendelösning. 
 
Socialtjänsten ska enligt regeringens nationella handlingsplan mot hem-
löshet bland annat arbeta mot målen att alla hemlösa ska få tak över 
huvudet och erbjudas stöd utifrån sina individuella behov och att antalet 
personer inskrivna på institutioner som inte har ordnat boende inför  
 
utskrivning ska minska. I och med öppnandet av stödboendet Rosenbom 
ges personer boende i Karlskrona kommun denna möjlighet. 
 
Den första rent faktiska effekten är att from 1/3 2010 tom 1/3 2011 har 68 
personer, 55 män och 13 kvinnor har fått en temporär bostad via Rosen-
bom. Detta har genererat 4152 boendedygn. Sekundära positiva effekter 
är att personalen som jobbar på Rosenbom ser att en del personerna som 
bor på Rosenbom lugnar ner sig i sitt missbruk. Rosenbom skapar även 
rutiner för de boende, bl.a. genom att väcka och erbjuda frukost mellan 9-
10. 
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Av de 68 personerna som bott på Rosenbom under året så kan vi kon-
statera att 23 stycken gick vidare till eget boende, 14 stycken gick in i 
någon form av behandling, en är avliden och tre stycken avtjänar 
fängelsestraff. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ta information avseende slutrapporten angående Stödboendet   
 Rosenbom till protokollet 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
_____ 
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Kopia till      
KLF 

 
 
 
 
§ 86 
Årsredovisning för donationsfond 2010 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för 
donationsfonden: 
 
 Familjen Westrings donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfond. 
_____ 
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§ 87 
 
Ordförande önskar alla en trevlig sommar. 
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 22 augusti 
2011 
 
§ 96 Öppna frågor  sid 4 
§ 97 Budgetuppföljning juli 2011 sid 5 
§ 98 Yttrande avseende ”Ungdomspolitiskt program för Karlskrona 
 kommun”  sid 6 
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Tid och Plats  Måndagen den 22 augusti kl 14.50-15.40, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
 Ledamöter Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S)  
  Simon Gruvström (SD)  
 
Övriga närvarande   
Ersättare  Yivesa Mujaj (M) 
  Lena Hjort (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
   Lill Körling, controller 
  Katarina Lindell, sekreterare  
 
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S) 
 
Justerade paragrafer §§ 96-98  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)    
 
 
Justerare  ________________________    
  Björn Olsson (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 96 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
_____ 
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Kopia till      Dnr:  2011.040.042 
CR 

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

 31 juli 
Budget         
31 juli 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

63,9 mnkr 59,6 mnkr -4,3 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

43,5 mnkr 38,7 mnkr -4,8 mnkr 

 
 
Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -4,3 Mnkr 
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger på samma nivå 
som de senaste månaderna, antal externt placerade är fortfarande 11 
st (År 2010 hade vi i genomsnitt 17 externt placerade). Kontot för HVB 
barn och unga uppvisar f n en liten positiv budgetavvikelse. Familj- 
och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en bud-
getavvikelse med +0,3 mnkr. Det beror på att vi har en positiv bud-
getavvikelse avseende familjehemsplaceringar, +0,2 mnkr. När det 
gäller kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetavvikelse 
med motsvarande belopp. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse 
med -0,2 mnkr. Ungbo uppvisar positiv budgetavvikelse (+0,2). 
Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om +0,2 mnkr. 
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Vuxna: Vi har för närvarande 10 st aktuella placeringar; 9 externt samt 
1st familjehemsplacerad (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt 
placerade). Det är lika många placerade som de föregående två 
månaderna. Den genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande 
relativt hög, framförallt gällande externa placeringar. Kontot för HVB 
vuxna uppvisar en negativ budgetavvikelse på  -2,7 mnkr (inklusive 
familjehemsplaceringar, 1,1 mnkr avser finansiering av stödboende, 
beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden). 
På Karlskrona behandlingshem är det fortfarande 11 st inskrivna. 
Denna verksamhet uppvisar f n en mindre negativ avvikelse (-0,1 
mnkr). På samsjuklighetsboendet på Ringö har vi 8 boende (8 platser 
totalt). 
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,6 mnkr för perioden. Utöver 
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -1,1 mnkr. 

 
 
 Ekonomiskt bistånd -4,8 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under juli månad 
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 93 fler hushåll i 
år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll är både 
bland vuxna och ungdomar.  
Av totalt 862 hushåll var det 254 hushåll bland ungdomarna som fick 
hjälp under juli. Ökningen hittills i år är 12,3% jämfört med snittet 2010 
( 12,7% för ungdomar, 12,2% vuxna).  
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den 
genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+1,8 %). I juli var den totala 
kostnaden för utbetalningar 6,5 mnkr. Jämfört med snittet 2010 är det 
en ökning med ca 0,8 mnkr. Inflödet av ärenden har minskat något 
under månaden. Detta i kombination med att personer får lön för 
sommarjobb kommer säkerligen att ge effekt, i form av minskade 
utbetalningar, kanske redan i augusti. Övertagandet av hushåll som 
avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i november/december 
2010. 
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisek-
tionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut 
personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten 
är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med 
utländsk bakgrund.  
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Prognos över utfall för helår 2011 
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 beräknas till ca -9,0 Mnkr. 
 

 Budget  
helår  
2011 

Prognos 
helår 2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,4 mnkr 106,4 mnkr -3,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

66,9 mnkr 72,9 mnkr  -6,0 mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -3,0 Mnkr 
Om antal ärenden fortsätter att ligga på nuvarande nivå och 
planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten ej 
överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så 
snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt 
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen 
bygger på att inga ytterligare ärenden tillkommer. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att 
överskridas med motsvarande ca 1, 2 mnkr.  
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas 
med motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen den, att vi för 
närvarande har 2 mer externt placerad jämfört med snitt antal 
placerade föregående år. Vi nyttjar f n inte vårt interna HVB-hem 
Karlskrona behandlingshem till fullo. Våra externa vårdkostnader 
förväntas att minska ytterligare då vi i år får full effekt avseende 
samsjuklighetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt 
den länsövergripande beroendeenheten. Dock har vi i nuläget ej full 
finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den 
positiva trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad bud-
getavvikelse är för närvarande -1,0 mnkr avseende vuxna miss-
brukare. 
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna begäran 
om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till individ- och 
familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i februari, i 
samband med att beslut om internbudget för år 2011 togs, om 
överföring av ram med 5,0 mnkr, därför försämrades prognosen för 
individ- och familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna prognos kvarstår. 
Prognostiserad budgetavvikelse hänförs framförallt till personal-
kostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga tjänster),  -2,0 mnkr. 
Förvaltningen beräknas i övrigt klara de besparingar som 
Socialnämnden tog beslut om den 28 februari i samband med årets 
budget. 
 
 



  22 augusti 2011 8 
 

 

 Ekonomiskt bistånd -6,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 7 månaderna har i snitt legat på 6,5 
mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders 
period ligger utbetalningarna nu på ca 5,3 mnkr mer än vad som totalt 
betalades ut föregående år, men vi tror att denna trend kommer att 
vända under senare delen av året. Prognosen baseras på en genom-
snittlig kostnad på ca 6,2 mnkr resten av året.  

 
 

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

Utfall  
jan-juli 2011 

Prognos 
2011 

Avvikelse  
budgetprognos 

200 tkr 54 tkr 200 tkr +-0 
 

 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-06-20 upprättad budgetuppföljning 
per 31 maj som utvisade en budgetavvikelse om -7,3 Mnkr. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1.  att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2011. 
 
2.  att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
  åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkade följande tilläggs attsats: 
3. att särredovisa personer som är i behov av ekonomiskt bistånd  
  på grund av ingen eller otillräcklig A-kassa/sjukersättning 
  m.m. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders 
Lindfors tilläggs yrkande. 
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Socialnämndens beslut 
1.  att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2011. 
 
2.  att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
  åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
 
3. att särredovisa personer som är i behov av ekonomiskt bistånd  
  på grund av ingen eller otillräcklig A-kassa/sjukersättning 
  m.m 
_____ 
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 Kopia till   Dnr: 2011.129.750 
 
CR 
Idrott o fritidsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 98 
Yttrande avseende ”Ungdomspolitiskt program för 
Karlskrona kommun” 
 
Avsikten med ett ungdomspolitiskt program är god. Barn och 
ungdomars åsikter och behov glöms lätt bort om byråkratin har 
sin vanliga gång inom en så stor verksamhet som en kommun. 
Att därför påminnas om behovet att öppna upp våra verksamheter 
och göra dem mer lättillgängliga och intressanta för alla i 
kommunen, är viktigt.  En sådan ansats görs också tydligt i det nu 
aktuella programförslaget. Ett bra exempel på detta är att varje 
nämnd får i uppdrag att själva upprätta handlingsplaner utifrån 
programmet, som skall redovisas årligen.  
 
Inledningsvis får sägas att socialnämnden saknar en närmare 
precisering av vem som är en ungdom, och som programmet 
därför ska rikta sig till. Att använda sig av definitionen ’barn’, d v s 
någon upp till arton års ålder, blir i praktiken inte hållbart, då det 
allra minst är rimligt att anse att ett program som avser 
ungdomspolitik bör omfatta dem som går i gymnasiet eller på 
andra sätt är engagerade/aktuella inom kommunala verksamheter 
som uttryckligen riktar sig till ungdomar. Den kommunala 
utvecklingsersättningen (KUE) är ett sådant exempel, och där är 
åldersgränsen 25 år, en gräns som även i många andra 
sammanhang, bl a EUs ’Nya insatser för Europas ungdomar’ 
samt propositionen ’Makt att bestämma – Rätt till välfärd’, är 
vedertaget som uppskattning av när man övergår från att vara 
ungdom till vuxen. En sådan precisering skulle kunna innebära en 
igenkänningsmöjlighet för dem som programmet ska rikta sig till, 
och ge en starkare känsla av att ’det här handlar om mig, detta 
kan jag förvänta mig’ – en viktig faktor för att ett program ska bli 
’levande’. Förklaringen av syftet med att ha ett ungdomspolitiskt 
program bör därför breddas, enligt socialnämndens förmenande.    
 
Nämnden fäster värde vid att en punkt om evidensbaserade 
metoder mot ungdomsdrickande är med i programmet. Det är av 
vikt att kommunen visar en kvalitetsvilja i detta arbete för att 
bekämpa ungdomsdrickandet.  
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Däremot saknar socialnämnden en punkt om att regelbundet 
genomföra nogsamma drogvaneundersökningar med kontinuitet, 
för att på ett effektivt sätt kunna följa upp och vidareutveckla våra 
insatser för de ungdomar som befinner sig i en utsatt situation.  
 
Socialnämnden har sedan 1998 genomfört en sådan enkät till-
sammans med barn- och ungdomsnämnden och utbildnings-
nämnden, och behovet av dess fortsatta genomförande bör 
fastslås i programmet.  
 
I övrigt har socialnämnden inga särskilda synpunkter på hur 
programmet är formulerat. 

 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden har följande synpunkter: 
 
 En definition av vem som anses vara ”ungdom” bör införas i 

programmet, förslagsvis med en övre gräns vid 25 år. 
 
 Förklaringen av syftet med att ha ett ungdomspolitiskt program 

bör breddas, för att göra programmet mer levande, både för ung-
domarna själva och de tjänstemän och verksamheter som ska 
efterleva det. 

 
 Det är värdefullt att en punkt om evidensbaserade metoder mot 

ungdomsdrickande är med i programmet, för att kommunen visar 
en kvalitetsvilja i arbetet för att bekämpa ungdomsdrickandet. 

 
 Programmet bör betona vikten av att fortsätta att regelbundet 

genomföra de nogsamma drogvaneundersökningar som social-
nämnden, utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden 
bedrivit med kontinuitet sedan 1998, för att på ett effektivt sätt 
kunna följa upp och vidareutveckla vara insatser för de ungdomar 
som befinner sig i en utsatt situation. 

 
Socialnämndens beslut 
 
att avge ovanstående som sitt remissyttrande avseende förslag till 
 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun  
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 19 
september 2011 
 
§ 107 Öppna frågor  sid 4 
§ 108 Socialnämndens budgetuppföljning och delårsrapport 
 2011-08-31  sid 5 
§ 109 Yttrande över slutbetänkandet, Alkoholservering på särskilda 
 boenden (SOU  2011:41) sid 6 
§ 110 Remiss angående förslag till social mångfaldsplan sid 7 
§ 111 Rutiner för anmälningar enligt Lex Sarah sid 10 
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Tid och Plats  Måndagen den 19 september kl 15.00-16.55, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C) §107- del av §110 
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
 Ledamöter Eva Strömqvist (S) 
  Björn Fries (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Marianne Widebrant § 111 
Övriga närvarande   
Ersättare  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Yivesa Mujaj (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Lena Hjort (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
   Lill Körling, controller 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
   Tore Svensson, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer §§ 107-111  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________ __________________ 
  Ingrid Hermansson (C)  Jan-Anders Lindfors (S)
  § 107- del av 110  § 110-111 
 
 
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 107 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2011.040.042 
CR 
Annette Lirsjö 
Bengt Nilsson 

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

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
att godkänna delårsrapporten för augusti 2011, 
 
att överlämna delårsrapporten till revisionen. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar följande tilläggsattsats: 
att  meddela kommunstyrelsen och revisionen att socialnämnden, med 
 tanke på lagstiftningens krav på insatser för människor i utsatta 
 situationer, inte har möjlighet att göra ytterligare besparingar utöver de 
 besparingar som nämnden tidigare verkställt under året på 6 mnkr. 
 
att meddela kommunstyrelsen att det är nödvändigt att socialnämnden 
 erhåller förstärkningar utöver beslutad ram, för att ge nämnden 
 realistiska förutsättningar att kunna hålla en budget i balans 2012. 
 
Proposition 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors 
(S) tilläggsyrkande. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
att godkänna delårsrapporten för augusti 2011, 
 
att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt 
 
att  meddela kommunstyrelsen och revisionen att socialnämnden, med 
 tanke på lagstiftningens krav på insatser för människor i utsatta 
 situationer, inte har möjlighet att göra ytterligare besparingar utöver de 
 besparingar som nämnden tidigare verkställt under året på 6 mnkr. 
 
att meddela kommunstyrelsen att det är nödvändigt att socialnämnden 
 erhåller förstärkningar utöver beslutad ram, för att ge nämnden 
 realistiska förutsättningar att kunna hålla en budget i balans 2012. 
_____ 
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 Kopia till   Dnr: 2011.108.760 
 
CR 
Socialdepartementet 
KLF 

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

§ 110 
Remiss angående förslag till social mångfaldsplan 
 
Tore Svensson redovisade upprättad remiss daterad den 31 augusti 
2011. 
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige i Karlskrona gav i december 2010 kommun-
ledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med andra be-
rörda förvaltningar upprätta en mångfaldsplan för Karlskrona 
kommun. Mångfaldsplanen ska gälla under perioden 2012- 2014. 
Bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut var den nya diskri-
mineringslag som infördes i Sverige från 2009 01 01. Lagen 
skyddar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 
 
Mångfaldsplanen ska ersätta följande planer som i dag gäller för 
kommunens verksamheter: 
 Plan för etnisk mångfald 2009 - 2011 
 Politiskt jämställdhetsprogram 2009 – 2011 
 Jämställdhetsplan 2009 - 2011 
 Handikappolitiskt program 
 
Den övergripande mångfaldsplanen är avsedd att utgöra grund-
en för nämndernas och styrelsernas åtaganden. Efter att planen 
har antagits av fullmäktige ska nämnder och styrelser upprätta 
egna handlingsplaner med specifika mål och åtgärder för verk-
samheten. 
 
Ett förslag till mångfaldsplan överlämnades till kommunstyrelsen 
under våren 2011. Kommunstyrelsens allmänna utskott besluta-
de i juni att skicka ut förslaget till nämnder och styrelser på re-
miss.  



  19 september 2011 9 
 

 

 
Förslag till mångfaldsplan 
Den föreslagna mångfaldsplanen inleds med ett avsnitt om 
internationella och nationella dokument av betydelse för 
kommunens mångfaldsarbete. I avsnittet refereras regeringens 
mål mot diskriminering, strategi för politiken angående funktions-
hinder, mål för jämställdhet samt mål för integration.  
 
Den föreslagna planen anger fyra ledord som ska utgöra 
kommunens värdegrund för social mångfald. De fyra ledorden är: 
 Delaktighet 
 Tolerans 
 Öppenhet 
 Respekt 
 
Målgrupper för planen är förtroendevalda, anställda och med-
borgare. 
 
Mångfaldsplanen ska vara styrande och vägledande för åtgärder 
inom kommunens samtliga verksamheter. Planen ska peka ut 
och påskynda angelägna åtgärder för att öka och införliva mång-
faldsaspekten i den kommunala politiken. 
 
Kommunens mångfaldsarbete ska utgå från följande målområd-
en: 
 Arbete och försörjning 
 Boende 
 Delaktighet och inflytande 
 Den fria tiden 
 Stöd och omsorg 
 Utbildning 
 
Inom varje målområde anges i den föreslagna planen ett antal 
målsättningar för arbetet att öka mångfalden i kommunen. 
 
Enligt socialnämndens uppfattning har det gjorts ett mycket 
ambitiöst arbete för att ta fram en mångfaldsplan i kommunen. 
Socialnämnden har inga invändningar mot de skrivningar som 
finns i planen. Enligt nämndens uppfattning har planen goda 
förutsättningar att fungera som en bra utgångspunkt för det fort-
satta arbetet att åstadkomma ökad mångfald i kommunen. 
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Enligt socialnämndens uppfattning bör dock mångfaldsplanen 
kompletteras med mätbara mål. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att anta förslag till yttrande över förslaget till social mångfalds-
 plan för Karlskrona kommun 2012-2014. 
 
Yrkande 
Ola Svensson (SD) yrkar att följande mening stryks under rubrik-
en ”Boende” sid 12. ”Idag förekommer det att en person med 
icke svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin 
bostad, samt 
 
att följande mening som lyder: ”syftet är att tidigt kunna påverka 
barn och ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt sam-
hälle” ändras under rubriken ”I Karlskrona vill vi” sidan 14 till 
”syftet är att tidigt kunna påverka barn och ungdomars 
attityder för att de ska lära sig att se mångfaldsperspek-
tivet”. 
 
I övrigt bifall. 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar avslag på Ola Svenssons yrkande. 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ola Svenssons yrkande och 
Jan-Anders Lindfors avslags yrkande och fann Jan-Anders 
Lindfors antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta förslag till yttrande över förslaget till social mångfalds-
 plan för Karlskrona kommun 2012-2014 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 
 
CR 
 

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

 
2. att  delegera rätten att besluta om åtgärder efter rapport om 
 missförhållande enligt Lex Sarah (SoL 14 kap 6 §) till 
 socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå 

 
3. att  delegera rätten att besluta om anmälan till socialstyrelsen 
 om allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah (SoL 14 kap 7 §) 
 till socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå 
 
4. att  anteckna till protokollet att rätten att besluta om åtgärder 
 efter rapport om missförhållande enligt Lex Sarah (SoL 14 kap 
 6 §) vidaredelegerats till planeringssekreteraren 
 
5. att  redovisning av anmälningar enligt Lex Sarah ska göras i 
 samband med socialnämndens verksamhetsberättelse 
 
6. att anmälningar enligt Lex Sara fortlöpande ska redovisas för  
 social nämnden. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 oktober 
2011 
 
§ 121 Öppna frågor  sid 4 
§ 122 Budgetuppföljning september 2011 sid 5 
§ 123 Handlingsplan för restaurang El Mundo sid 11 
§ 124 Fortsatt tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens 
 ekonomisektion för åren 2012-2013 sid 12 
§ 125 Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
 Finsam, för 2012 sid 16 
§ 126 Ansökan om medel från samordningsförbundet i Blekinge,  
 Finsam, för projektanställning av Fritidsledare inom Krami,  
 Blekinge  sid 21 
§ 127 Barnahus i Karlskrona kommun sid 24 
§ 128 Betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 
 2011:35)  sid 26 
§ 129 Avtal med Ljungby kommun om konsumentvägledning sid 28 
§ 130 Motion från Christopher Larsson angående avtal om bosättning 
 av nya invandrare sid 31 
§ 131 Riktlinjer för ljud- och bildupptagning i socialförvaltningens lokaler sid 32 
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Tid och Plats  Måndagen den 17 oktober kl 14.45-16.40, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
 Ledamöter Eva Strömqvist (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
      
Övriga närvarande   
Ersättare  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Christine Held, sektionschef 
   Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
   Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Sven Wallfors (M) 
 
Justerade paragrafer §§ 121-131  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)   
 
Justerare  ________________________    
  Sven Wallfors (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
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§ 121 
Öppna frågor 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) gjorde en påminnelse om 
förvaltningens julfest den 9 december 2011. 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2011.040.042 
CR 

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

 
 Utfall          

30 september 
Budget       
30 september 

Avvikelse  
budgetutfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

80,1 
mnkr 

75,7 mnkr -4,4 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

55,7 
mnkr 

50,0 mnkr -5,7 mnkr 

 
Utfallet per september kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -4,4 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar har ökat med 1 placering under månad-
en, antal externt placerade är nu 12 st (År 2010 hade vi igenom-
snitt 17 externt placerade). Detta innebär att kontot för HVB barn 
och unga f n uppvisar en mindre negativ budgetavvikelse, -0,1 
mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har 
totalt sett en budgetavvikelse med +0,2 mnkr. Det beror på att vi 
har en positiv budgetavvikelse avseende Ungbo, +0,2 mnkr. När 
det gäller kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetav-
vikelse med -0,3 mnkr. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse 
med -0,4 mnkr. Gyllenstjärna visar en positiv budgetavvikelse om 
+0,3 mnkr och familjehemskontot uppvisar en positiv budgetav-
vikelse om +0,1 mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 11 st aktuella externa placeringar; varav 1st 
familjehemsplacerad (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt 
placerade). Det är 2 fler placerade än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt hög, fram-
förallt gällande externa placeringar. Kontot för HVB vuxna upp-
visar en negativ budgetavvikelse på -2,2 mnkr (inklusive familje-
hemsplaceringar 0,6 mnkr). 1,4 mnkr avser finansiering av stöd-
boende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för 
perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 7 st inskrivna. Det är 1 
färre än vid föregående månadsslut. Denna verksamhet uppvisar  
f n en mindre negativ avvikelse (-0,2 mnkr). På samsjuklighets-
boendet på Ringö har vi 8 boende (8 platser totalt). På stödboen-
det Rosenbom hade vi 15  boende. 



  17 oktober 2011 7 
 

 

Övrigt: 
Reserven påverkar positivt med 0,8 mnkr för perioden. Utöver 
detta belastar nettokostnaden för semester perioden med -0,5 
mnkr. 
 
 Ekonomiskt bistånd -5,7 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under septem-
ber månad fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 
88 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal 
hushåll är både bland vuxna och ungdomar. Av totalt 820 hushåll 
var det 202 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under sep-
tember, alltså en minskning med 30 hushåll jämfört med månaden 
innan. Antal vuxna hushåll med bistånd har alltså ökat under 
månaden. Den totala ökningen av antal hushåll är hittills i år  
11,8 % jämfört med snittet 2010 (10,7 % för ungdomar, 12,2 % 
vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per hushåll (7 672 kr per 
hushåll och månad) ligger något över den genomsnittliga kost-
naden för år 2010 (+1,0 %).  
I september var den totala kostnaden för utbetalningar 6,3 mnkr. 
Jämfört med snittet 2010 är det en ökning med ca 0,6 mnkr. 
Inflödet av ärenden är fortfarande är fortfarande högt.  
 
Många avslag har gjorts under månaden, främst bland ungdoms-
hushållen. Övertagandet av hushåll som avslutat sin introduktion 
2010 gjordes redan i november/december 2010. 
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisek-
tionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att 
få ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. 
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund.  
 
Prognos över utfall för helår 2011 
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -9,0 Mnkr. 

 
 Budget 

helår  
2011 

Prognos 
helår  
2011 

Avvikelse  
budgetprognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,4 mnkr 106,4 mnkr -3,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 66,9 mnkr   72,9 mnkr -6,0 mnkr 
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Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -3,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Om antal ärenden minskar något och planeringen håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten ej överskridas av-
seende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande 
av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på 
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger 
på att inga ytterligare ärenden tillkommer. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten 
att överskridas med motsvarande ca 1, 2 mnkr. Prognostiserad 
budgetavvikelse är för närvarande +-0,0 mnkr avseende barn och 
ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna gäller samma förutsättningar, men vid varje 
eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med motsvarande ca 0,65 mnkr. Här är situationen 
den, att vi för närvarande har 2 mer externt placerad jämfört med 
snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n inte vårt interna 
HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo, främst på grund av 
att tvångsingripanden jämlikt LVM har ökat. På grund av ovan-
stående kommer de förväntade positiva effekterna av samsjuklig-
hetsboendet på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den 
länsövergripande beroendeenheten att bli mindre. Dessutom har 
vi i nuläget ej full finansiering när det gäller vårdkedjan på ADS.  
 
För att säkerställa den positiva trenden skulle ett ramtillskott 
behövas. Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande -1,0 
mnkr avseende vuxna missbrukare. 
 
Övrigt: 
Den 28 april tog Kommunfullmäktige beslut om att godkänna be-
gäran om överföring av ramanslag från ekonomiskt bistånd till 
individ- och familjeomsorg med 3,0 mnkr. Socialnämnden beslöt i 
februari, i samband med att beslut om internbudget för år 2011 
togs, om överföring av ram med 5,0 mnkr, därför försämrades 
prognosen för individ- och familjeomsorg med 2,0 mnkr. Denna 
prognos kvarstår. Prognostiserad budgetavvikelse hänförs fram-
förallt till personalkostnader på ekonomisektionen (4 tillfälliga 
tjänster), -2,0 mnkr. 
Förvaltningen beräknas i övrigt klara de besparingar som social-
nämnden tog beslut om den 28 februari i samband med årets 
budget, samt ytterligare besparingar beslutade av socialnämnden 
den 26 april. 
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 Ekonomiskt bistånd -6,0 Mnkr 
Utbetalningarna för de senaste 9 månaderna har i snitt legat på 
6,5 mnkr per månad (snitt 5,7 mnkr fg år). Summerat på en 
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 7,6 mnkr mer 
än vad som totalt betalades ut föregående år. Prognosen baseras 
på en genomsnittlig kostnad på ca 6,2 mnkr resten av året.  
 
Övrigt, statistik 
I snitt antal hushåll t o m september 2011 med  
ekonomiskt bistånd: 841 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m september 2010 med  
ekonomiskt bistånd: 746 hushåll 
I snitt antal hushåll 2010med ekonomiskt bistånd: 752 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011 med ekonomiskt bistånd  
budget: 734 hushåll 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog den 28 februari 2011 beslut om bespa-
ringar om 3,6 mnkr, vilka är inarbetade i innevarande års bud-
get. Då nämnden prognostiserade ett underskott om -4 mnkr 
per 28 februari i år uppmanades socialförvaltningen att ta fram 
ytterligare besparingsförslag. Den 26 april tog nämnden beslut 
om besparingar om ytterligare 2,35 mnkr på helårsbasis. Be-
slut togs också att tillskriva kommunstyrelsen och revisionen. 
Enligt socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra 
ytterligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt 
att leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det 
förebyggande arbetet och nämndens målsättning att ge männi-
skor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede.  
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. 
Redovisade investeringar t o m september uppgår till 152 tkr. 
 
Prognos 2011: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget 
investeringar 
2011 

Utfall jan-
september 2011 

Prognos  
2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

200 tkr 152 tkr 200 tkr +-0 
 
 

Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-09-19 upprättad delårsbokslut 
med budgetuppföljning per 31 augusti som utvisade en budget-
avvikelse om -8,5 Mnkr. 
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Socialnämndens beslut 
 
1.  att anta budgetuppföljning med prognos per den 30  
  september 2011. 
 
2.  att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att  
  vidta åtgärder för att minimera prognostiserat  
  underskott. 
_____ 
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 Kopia till   Dnr: 2011.136.702 
 
CR 
Alkoholhandläggare 
El Mundo 

 
 
§ 123 
Handlingsplan för restaurang El Mundo 
 
Socialnämnden beslutade den 19 september 2011 § 99 
att tilldela El Mundo AB en varning . Varningen villkorades med 
 
att  El Mundo AB skall till socialnämnden inlämna en  handlings-
 plan senast den 10 oktober 2011 samt 
 
att handlingsplanen skall visa på hur El Mundo AB skall 
 åstadkomma rutiner för att säkerställa inbetalningar till det 
 allmänna såsom skatter- och avgiftsinbetalningar samt 
 bokförings- och uppgiftsskyldigheter. 
 
Anders Nordberg redovisade upprättad handlingsplan från El 
Mundo AB daterad den 6 oktober 2011. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta inkommen handlingsplan från El Mundo AB. 
_____ 
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Kopia till   Dnr:2010.004.754 
 
CR 
 
 
 

 
§ 124 
Fortsatt tillfällig personalförstärkning på Socialförvaltningens 
ekonomisektion för åren 2012-2013 
 
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att hantera det fortsatt 
ökade behovet av ekonomiskt bistånd 2012-2013 
 
Inledning 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att 
hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.  
Den andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är 
uppnått.  
 
Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd och därmed ökade 
kostnader har generellt ökat i hela landet de senaste åren.  
 
Karlskrona kommun fick under 2009 ökade kostnader för utbetalning 
av ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 2008. Behovet av 
ekonomiskt bistånd har fortsatt ökat och antalet hushåll har ackumu-
lerats under 2010 och 2011. Vi ser ingen vikande trend varför vi kan 
befara en ytterligare upptrappning av antalet hushåll i inledningen av 
2012. 
 
Antalet hushåll i snitt per månad har från ökat från 530 till 844 under 
perioden 2009-2011. Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i 
behov av långvarigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med 
utländsk bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Erfarenhet från tidigare låg-
konjunkturer visar att många hushåll riskerar att fastna i försörjnings-
stödsbehov även efter det att konjunkturen vänder om inte offensiva 
åtgärder vidtas för att häva behovet av försörjningsstöd.  
 
Förstärkning 2010 och 2011 
4,0 socialsekreterare tillfördes som en tillfällig resursförstärkning 
under 2010 med anledning av stor volymökning sedan november 
2008. Resursförstärkningen fördelades 2,0 till ekonomi- och 
mottagningsgruppen och 2,0 till jobbintro. Resursförstärkningen har 
tillförts även under 2011 men fördelningen omprioriterades till 1,0 
förstärkning 1:e socialsekreterare ekonomigruppen, 2,0 
socialsekreterare ekonomigruppen samt 1,0 socialsekreterare 
jobbintro. 
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Åtgärder för klara av det fortsatt ökande behovet av försörj-
ningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Antalet hushåll har hittills under 2011 ackumulerat ytterligare. Antalet 
arbetslösa personer med låg eller ingen ersättning utgör den största 
enskilda ekonomiska orsaken till behov av ekonomiskt bistånd. Av 
dessa är det en stor andel som står långt ifrån arbetsmarknaden då 
det saknas utbildningsbakgrund och eller tidigare yrkeslivserfarenhet. 
Många personer har stora individuella behov av stöd och förberedan-
de rehabiliterande åtgärder för att kunna stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Utvecklingsarbete, för personer med behov av samord-
nad rehabilitering, planeras inom ramen för FINSAM inför kommande 
verksamhetsår. 
De stora verksamhetsvolymerna ställer stora krav på de direkt myn-
dighetsutövande delarna i verksamheten. Det krävs en avsevärt för-
ändrad situation på arbetsmarknaden och omfattande reformåtgärder 
för att minska behovet av ekonomiskt bistånd framöver. 
Ingenting tyder i nuläget på att antalet hushåll tenderar att minska. 
Antalet nytillkomna hushåll är fortsatt fler än antalet som inte längre 
har behov av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll exklusive flykting-
hushåll kommer troligtvis åter att ackumulera med cirka 50 hushåll 
redan i januari 2012 då många i gruppen flyktingar som avslutar sin 
introduktion 2011 även fortsättningsvis kommer att vara i behov av 
fortsatt ekonomiskt bistånd då de inte är självförsörjande. Denna 
grupps behov av bistånd är då inte längre finansierad av den 
statsbidragsschablon som utgår för flyktingar.  
 
Behovet av långvarigt bistånd är tyvärr fortsatt högt. Detta parat med 
inflödet av nya sökande gör att volymökningen har fortsatt under 
2011. Inget tyder på någon snabb förändring av denna bild under 
2012-2013. Volymökningen under 2009 medförde att arbetssitua-
tionen vid årsskiftet 2009/2010 var mycket ansträngd. 
Volymökningarna fortsatte under 2010, och nu även under 2011. 
Arbetet i verksamheten på ekonomisektionen hanterats med stor 
ansträngning trots den förstärkning som medgavs utifrån förutsätt-
ningarna åren innan. Övergången av flyktingar som avslutar sin 
introduktion förvärrar den rådande arbetssituationen. Det är generellt 
sett, utan risk för konsekvenser, inte möjligt att på enskild hand-
läggarnivå kräva en högre belastning än vad nu är. För att hantera 
det ökade behovet, klara verksamhetsmålen och behålla kvaliteten 
samt framför allt inte försämra arbetsmiljön på ekonomisektionen så 
behövs en fortsatt förstärkning av en 1:e socialsekreterare samt 
fortsatt förstärkning av tre socialsekreterare.  
 



  17 oktober 2011 14 
 

 

Myndighetskraven ökar i takt med volymökningen och arbetet med att 
effektivt använda de olika åtgärder som står till förfogande är krävan-
de i takt med att klientgruppen blir större. Arbetet med unga vuxna 
18-25 år kräver fortsatt särskilda åtgärder då gruppen har ökat i 
volym under 2011 och även består av många individer med komplex 
problematik. Dessa ungdomar behöver förstärkt stöd i sin sociala 
utveckling för att kunna leva ett själständigt liv och försörja sig själva. 
I gruppen vuxna över 25 år ses fortsatt ökningar av antal hushåll/per-
soner med behov av ekonomiskt bistånd. Mycket långvarigt bistånds-
behov för många i denna grupp blir följden om vi inte satsar i denna 
del av verksamheten. Generellt för hela verksamheten gäller att 
tillgänglighet, väntetider, säkerhet, utrednings- och beslutshantering 
inte fungerar på ett kvalitativt önskvärt sätt om vi har för stor arbets-
börda på tjänsterna. 
Verksamheten har behov av stabilitet och kontinuitet på personal-
sidan. Då utvecklingen i nuläget ser negativ ut när det gäller fortsatt 
behov av ekonomiskt bistånd finns stort behov av att trygga arbets-
förutsättningarna under de kommande två åren för att få en grund-
läggande stabilitet i arbetsgrupperna varför förstärkningen föreslås 
gälla för de kommande två åren 2012-2013. 
 
 1:e socialsekreterare tillförs till ekonomigruppen under 2012-2013. 
 Behov av permanent förstärkning i denna del utreds under 2012 
 inför kommande budgetarbete.  
 
 3,0 fortsatt tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs under 2012-
 2013. 2,0 tillförs ekonomigruppen och 1,0 tillförs jobbintro. 
 Förstärkningen utvärderas under året. 
 
 De socialsekreterare som tillkommer tilldelas arbetsuppgifter som 
 avlastar verksamheten på bästa sätt för att klara uppsatta mål.  
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Socialförvaltningens förslag till beslut 
 
1. att  under perioden 2012-01-01 – 2013-12-31 fortsatt tillföra 
  ekonomisektionen 4,0 tillfälliga tjänster med fördelningen 
  1,0 1:e socialsekreterare och 2,0 socialsekreterare med 
  placering till ekonomigruppen samt 1,0 socialsekreterare 
  med placering på jobbintro. 
 
2. att kostnaden 2 000 tkr för 4,0 tillfälliga tjänster belastar 
  kontot för ekonomiskt bistånd 750.  
 
3. att  föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens intern-
  budget för 2012 och 2013 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) samt Anna Månsson yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Socialnämndens beslut 
1. att  under perioden 2012-01-01 – 2013-12-31 fortsatt tillföra 

ekonomisektionen 4,0 tillfälliga tjänster med fördelningen 
1,0 1:e socialsekreterare och 2,0 socialsekreterare med 
placering till ekonomigruppen samt 1,0 socialsekreterare 
med placering på jobbintro. 

 
2. att kostnaden 2 000 tkr för 4,0 tillfälliga tjänster belastar kontot 

för ekonomiskt bistånd 750.  
 
3. att  föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens intern-

budget för 2012 och 2013 
_____ 
 
Reservation 
Ann-Christin Karlsson (FP) reserverar sig till 2:a attsatsen 
angående konto 750. Ann-Christin anser att pengarna skall tas från 
konto 752. 
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Kopia till   Dnr: 2008.028.106 
 
CR 
Finsam 
 

 
 
 
§ 125 
Ansökan om Projektmedel från Samordningsförbundet i 
Blekinge, FINSAM, för 2012. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättad ansökan daterad den 3 
oktober 2011. 
 
Uppgifter om projektet 
Projektets namn: Rock i samverkan 
Projektägare: Karlskrona kommun Socialförvaltningen                   
 
Bakgrund 
En stor grupp unga mellan 18 -30 år och även i äldre åldersgrupper 
har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. Många av 
dessa bedöms inte omedelbart stå till arbetsmarknadens förfogande 
och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som förbe-
redande stöd inför en arbetsmarknadsetablering. Gruppen återfinns 
hos arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och inom de 
kommunala verksamheter som har till uppgift att på olika sätt stödja 
dessa personer. Inom och utom kommunal regi så finns det flera 
verktyg/insatser som erbjuds den aktuella gruppen.  
 
Karlskrona kommun har med handikappförvaltningen som projekt-
ägare genomfört projekt ROCK med FINSAM-medel under perioden 
2009 - 2011. Till projektet har initialt två utvecklingsvägledare och 
senare ytterligare en utvecklingsvägledare varit knutna. Genom 
ROCK har det tillförts en resurs inom rehabiliteringsområdet och ett 
verktyg för remitterande instanser att erbjuda personer med behov av 
förberedande rehabiliteringsinsatser. Coachning individuellt och i 
grupp, kartläggning och praktik i nära samverkan med FINSAMS 
samverkansparter har varit det bärande innehållet i projektet. 
Projektet har använt sig av kartläggningsmetoden ”supported 
employment”. Uppföljning på individnivå har gjorts i rapporterings-
systemet SUS i enlighet med vad som varit föreskrivet för projektet.   
 
Projekt 2012 
I kommande projekt vill vi vidga och fördjupa perspektivet på 
samverkan och arenan för de resurser som används i arbetet med de 
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.  
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Det finns flera resurser att tillgå som riktas till målgruppen inom de 
olika myndigheternas ordinarie verksamheter och i olika projekt. Det 
tillkommer och utvecklas ständigt nya verksamheter och metoder till 
stöd och hjälp för individer i målgruppen med behov av samordnad 
rehabilitering. Det finns en tendens till att skapa isolerade ”öar” av 
insatser och det saknas kommunikation mellan och kunskap om 
dessa olika insatser. Det är mycket personalbyten inom samtliga 
myndigheter. Det är inte självklart att varje handläggare har färsk 
kunskap om de olika insatser som kan erbjudas på individnivå. Det 
behövs en gemensam verksamhetsnära arena för diskussion om 
målgruppens behov, verksamheters innehåll, behov av och utveckling 
av nya verktyg, framtagande av en rehabiliteringsguide och en 
gemensam arena för kunskap och hjälp med matchning på individ-
nivå. Att göra ”rätt från ruta ett” är enklare om det finns kunskap om 
de möjligheter som finns och när det är rätt tillfälle på individnivå att 
erbjuda en insatser. Vi vill med projektet utifrån individens bästa 
använda de resurser som finns inom de olika verksamheterna på ett 
professionellt och flexibelt sätt och sträva efter samverkan och 
samarbete där vi på ett prestigelöst sätt ser helheter. Det behövs 
ständig kunskapsutveckling inom området för att möta upp med rätt 
insatser på individnivå. De insatser vi förfogar över och skapar bör 
komplettera varandra för att på så sätt uppnå maximal synergieffekt. 
Vi vill skapa ett kreativt team kring rehabiliteringsfrågor för mål-
gruppen, en rehabiliteringsguide som uppgraderas i takt med att 
insatsmenyn förändras och en koordinerad rehabiliteringskedja på 
individnivå för alla i målgruppen med behov av samordnad 
rehabilitering. 
 
Syfte 
Att i aktiv samverkan inom FINSAM Blekinge/Karlskrona erbjuda 
professionellt samordnad förberedande arbetslivsinriktad 
rehabilitering till personer, 18 år och uppåt som har behov av 
samordnad rehabilitering. Prioritering görs av de yngre i målgruppen, 
18-30 år. Arena för de förberedande rehabiliterande insatser som 
erbjuds är de resurser som finns inom befintliga verksamheter för 
målgruppen.  
 
Målgrupp 
Personer från 18 år och uppåt. Prioriterade i projektet är personer i 
åldersgruppen 18-30 år. Den som remitteras till projektet ska stå i 
beredskap att närma sig arbetsmarknaden men har behov av 
samordnade rehabiliteringsinsatser innan personen kan anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 
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Målsättning 
 ”Att ett lokalt ”kreativt rehabiliterande team” inom området förbe-
 redande rehabilitering skapas för diskussion, kunskap, metod-
 utveckling och koordinering på individnivå.  
 Att medverka till utbyte och kunskap om och emellan olika verk-
 samheter inom den ”gemensamma arenan” 
 Att göra rätt från ruta ett”. Att på ett professionellt och prestigelöst 
 sätt medverka till att det på individnivå görs rätt saker vid rätt 
 tillfälle  
 Att implementera den kunskap/metod som projekt ROCK har tillfört 
 i den ordinarie kommunala verksamheten. 
 Att synergi av samtliga befintliga resurser sker genom att använda 
 de resurser som finns att tillgå inom Karlskrona kommun skapa en 
 samordnad arena för förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering 
 till målgruppen med arbete/egen försörjning som långsiktigt mål.  
 Att genomföra en kartläggning av målgruppens behov och skapa 
 en ”rehabiliteringsguide” av befintliga rehabiliteringsresurser. 
 Att varje deltagare erbjuds förberedande arbetslivsinriktad rehabi- 
 litering med en individanpassad plan. 
 Att projektet har tillgång till 80 platser varav 50 är praktikplatser 
 och inskrivningstiden är upp till 6 månader. Vi beräknar att ha en 
 genomströmning på 120 personer under 2012. 
 Att under projekttiden verka för implementering av det som tillförs 
 genom projektet. 
 Att koordinera insatserna inom den befintliga gemensamma 
 arenan. 
 Att 70 % vid utskrivning från projektet går till arbete/studier, skrivs 
 in vid  arbetsförmedlingen för annan åtgärd.  
 
Metod 
 Att med en vidgad syn på arena erbjuda individanpassad 
 förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för målgruppen.  
 En samordnare/teambyggare utvecklar ett kreativt team i 
 rehabiliteringsfrågor som utgör en arena för diskussion och 
 kunskap för att på individnivå ”göra rätt från ruta ett” 
 Tre operativa koordinatorer arbetar på individnivå med ansvar för 
 att individanpassade insatser sker inom den befintliga arenan mot 
 huvudmålsättningen arbete mot egen försörjning.  
 Målgruppen ska komma i åtnjutande av befintliga resurser på den 
 ”gemensamma” arenan av insatser/verktyg som på individnivå 
 bedöms relevanta.  
 Uppföljning görs 12 månader efter utskrivning från projektet. 
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Genomförande: 
Socialtjänsten, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
kan aktualisera personer till projektet. Projektledaren och koordina-
torerna tillsammans med berörda aktörer gör bedömning av inskriv-
ning till projektet. 
I samband med inskrivning görs en individuell plan tillsammans med 
den sökande och remittenten som ska ligga till grund för det fortsatta 
arbetet.  
Inom projektet skall det finnas minst 50 praktikplatser. 
Efter inskrivning genomförs den individuella planen i ett aktivt prog-
ram inom de olika verksamheter som står till buds. Planen leds av 
koordinatorerna. 
 
Var tredje månad genomförs uppföljning/planering med deltagaren, 
koordinatorn och remitterande tjänsteman/vårdgivare.    
 
Inför utskrivning genomförs planeringsmöte med samma deltagare 
som ovan. Vi detta möte upprättas en ny handlingsplan. 
 
Styrgrupp 
Styrgrupp för projektet utgörs av projektägaren, projektledare, 
representanter från samtliga samverkansparter inom ramen för 
FINSAM samt förbundschefen inom samordningsförbundet. 
 
Tidsplan 
Projektet pågår under perioden 2012-01-01  - 2012-12-31. Förnyad 
ansökan om förlängning av projektet efter 2012 kan aktualiseras. 
 
Uppföljning, utvärdering och redovisning 
Skriftlig information och statistik om hur projektet utvecklas skall 
lämnas kontinuerligt till FINSAM i Blekinge. Halvårsredovisning och 
slutredovisning enligt upprättat uppdragsavtal.    
 
Projektorganisation 
Projektansvaret ligger under Socialförvaltningens ekonomisektion. 
Sektionschefen har personalansvar för anställda i projektet och leder 
och sammankallar styrgruppen. Projektledare är den 
rehabiliteringssamordnare/teambyggare som utses för projektet. I 
projektet finns utöver projketledaren 3,0 koordinatorstjänster. 
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Budget  
  

Projektledare/teambyggare 
1,0 

   504  000 

Koordinatorer 3,0 3 x 420 000 1 260 000 
Praktikplatser 50 x 25 000 1 250 000 
Drift       75 000 
Hyra        44 000 
Totalt  3 247 000 

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

 
 
 
§ 126 
Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Blekinge, 
Finsam, för projektanställning av Fritidsledare inom Krami 
Blekinge 
 
Vad är Krami Blekinge? 
Krami är ett samarbetsprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsför-
medlingen samt kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karls-
hamn. Övriga kommuner inom länet kan vid behov erhålla platser 
via avrop.  
 
Krami startade sin första verksamhet i Malmö 1980 och sedan 
dess har flera Kramiverksamheter startat runt om i landet. Krami 
har en riksorganisation som sörjer för att personalen får en gemen-
sam utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Personalen har 
också regelbunden handledning. Verksamheten är beprövad och 
det finns också resultat som visar att denna form av projekt funge-
rar för den enskilde individen. 
 
Krami Blekinge startade i slutet av 2011 och erbjuder personer 
med ett kriminellt förflutet möjlighet att via ett vägledningsprogram 
finna, få och behålla ett arbete eller en utbildning. Målet är också 
att deltagarna ska leva ett laglydigt liv, vara självförsörjande och bli 
aktiva i nya sociala sammanhang. 
 
Krami vänder sig till män som är: 
 i åldern 18-35 år (den övre åldersgränsen kan överstigas) 
 folkbokförd i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn 
 i behov av stöd för att finna, få och behålla ett arbete eller en  
 regelrätt utbildning 
 aktuella inom kriminalvården, socialtjänsten och/eller Arbetsför-  
 medlingen 
 drogfria och har ett ordnat boende 
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Deltagarna är ofta även aktuella inom vården och Försäkrings-
kassan. 
 
Sociala insatsgrupper 
Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen initiera en pilot-
verksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli 
kriminella. Även ungdomar som behöver stöd och hjälp för att bryta 
med kriminella nätverk ska kunna ingå. Karlskrona kommun är en 
av tio kommuner som blivit utsedda att starta upp denna verksam-
het.  

Insatsen riktas mot kriminella ungdomar som behöver ett samord-
nat stöd från skola, socialtjänst och polis. Huvudansvarig i arbetet 
är socialtjänsten. 

Syftet med de sociala insatsgrupperna nationellt är att kommuner 
och myndigheter, bland andra polisen, gemensamt ska identifiera 
brottsaktiva ungdomar och sätta in sina gemensamma krafter för 
att hindra att dessa blir vanekriminella. 

Kramiverksamheten är en väsentlig del i denna insats. 

Ansökan 
Karlskrona kommun, Socialförvaltningen, ansöker inom ramen för 
Krami Blekinge om stöd via Finsam för heltidsanställning av en 
Fritidsledare i två år med start 2012-01-01. 
I budgeten för Krami (se bilaga 2) finns inte täckning för en fritids-
ledartjänst, kostnaden för denna tjänst beräknas till 500 000 kr/år. 
 
Syfte och mål 
Kramikonceptet har som mål att deltagarna ska: 
 Finna, få och behålla ett arbete 

 Leva ett laglydigt liv 

 Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang 
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Syftet med att anställa en fritidsledare är att knyta en resurs till 
Krami som kan jobba med deltagare såväl inom som utanför verk-
samhetens ordinarie öppettider. 
 
Fritidsledaren ska:  
 Informera, motivera och inspirera deltagarna att upptäcka och   

 delta i meningsfulla fritidsaktiviteter på kvällar och helger  
 Ge deltagarna möjlighet att komma in i ett nytt socialt   

 sammanhang och motverka att de återfaller i brottslighet och   
 ev. drogproblematik 

 Introducera deltagarna i olika fritidsaktiviteter och säkra upp att   
 de kommer igång och aktivt deltar i fritidsverksamheten  
 

Målsättningen är att fritidsledaren ska bli ett värdefullt komplement 
till övrig verksamhet och att anställningen, efter avslutad Finsam-
finansiering, ska övergå till Kramis regi. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
 
att  hos samordningsförbundet Blekinge ansöka om projektmedel   
 till ovanstående projekt med sammanlagt 1 000 000 kr för   
 åren 2012-2013 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  hos samordningsförbundet Blekinge ansöka om projektmedel   
 till ovanstående projekt med sammanlagt 1 000 000 kr för   
 åren 2012-2013 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2011.074.701 
 
CR 
 
 
 

 
§ 127 
Barnahus i Karlskrona kommun 
 
Bakgrund 
Socialnämnden tog i mars 2011 beslut om att inte ingå avtal med 
övriga kommuner i länet för ett barnahus i Karlshamn utan istället 
skulle socialförvaltningen i Karlskrona arbeta med att verkställa ett 
barnahus i Karlskrona.  
Innan sommaren lämnades en rapport om arbetet med ett barna-
hus i Karlskrona. 
 
Aktuell situation 
En arbetsgrupp har bildats bestående av representanter från 
polisen, åklagare, BUP och socialtjänsten. Barnkliniken har varit 
kallad och tagit del av minnesanteckningar men har inte haft möjlig-
het att närvara vid något av mötena. Arbetsgruppen har träffats vid 
tre tillfällen och tillsammans gjort ett studiebesök på barnahuset i 
Kristianstad. 
 
Lokalen ”utsikt” kommer att användas till ett barnahus efter att några 
mindre förändringar ska göras, bland annat ska rummen ljudisole-
ras. Polisen kommer att ansvara för den tekniska utrustningen samt 
möblering av förhörsrum och medhörningsrum. Ett inbrottslarm ska 
också installeras. 
 
Arbetet med lokalerna kommer att påbörjas vecka 40 och beräk-nas 
vara klart i början av november och därefter kan möbler och den 
tekniska utrustningen komma på plats.  
 
Arbetsgruppens bedömning är att ”barnahuset” i Karlskrona kan 
börja användas från och med den 1 december 2011. 
 
Till nästa möte kommer ett förslag till avtal att finnas. 
Samrådsgruppens deltagare ska vara klara, dag för samråd ska 
beslutas och en styrgrupp bildas.  
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Socialförvaltningen kommer att ta ansvar för lägenheten och vara 
samordnare utöver det som ingår i våra ordinarie arbetsuppgifter i 
den här typen av ärenden. Polisen ansvarar utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter för teknisk utrustning och möblering. 
 
Den planering som är gjord är att samrådsgruppen ska ha en fast tid 
en gång i veckan, finns inget ärende meddelar samordnaren att 
samrådsgruppen inte behöver träffas. Vilken dag i veckan som 
samrådsgruppen ska träffas kommer att bestämmas på nästa möte.  
På samrådsmötet bestäms vem som ska göra vad, när det ska 
göras och i vilken ordning. Samrådsgruppen bestämmer också om 
ett förhör ska hållas vilka som då ska/bör finnas med i medhörnings-
rummet.  
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att  inrätta ett barnahus enligt ovan med start 2011-12-01 
 
att  verksamheten utvärderas hösten 2013  
 
Yrkande 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) yrkar en ändring i attsats 2 
enligt följande:  
att verksamheten utvärderas hösten 2013, med en delrapport till 
 socialnämnden 2012. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på allmänna utskottets förslag i 
attsats 2 och ändrings yrkandet i attsats 2 och fann ändrings 
yrkandet antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  inrätta ett barnahus enligt ovan med start 2011-12-01 
 
att verksamheten utvärderas hösten 2013, med en delrapport till 
 socialnämnden 2012. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2011.109.760 
26/10 
CR 
Regeringskansliet  

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

 
 

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

 
 
 
 
§ 129 
Avtal med Ljungby kommun om konsumentvägledning 
 
Tore Svensson redovisade upprättat ärende daterat den 27 
september 2011. 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun ingår sedan 2009 i samverkan med 9 andra 
kommuner om gemensam konsumentvägledning. Avtal har ingåtts 
för perioden 2009 01 01 – 2011 12 31 med Ljungby kommun som 
fungerar som värdkommun för samverkan med namnet Konsumet 
Södra Småland. Ljungby kommun har översänt förslag till om fortsatt 
samverkan 2012 01 01 – 2013 12 31. 
 
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna. 
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för 
kommunal konsumentvägledning i Sverige. Den senaste redo-
visningen avser förhållandet 2010. Då hade 266 av landets 290 
kommuner konsumentverksamhet i någon form. De kommuner som 
saknar konsumentvägledning är av varierande storlek och finns i 
olika delar av landet. Bland de större kommuner som inte har 
konsumentvägledning finns ett antal kommuner i Stockholms län, t ex 
Danderyd, Lidingö och Täby. Över hälften av de personer som bor i 
en kommun utan konsumentvägledning bor i Stockholms län. 
 
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara 
konsumenternas intressen. Konsumentverkets roll i förhållande till 
den kommunala konsumentverksamheten är att ge stöd till den verk-
samhet kommunerna vill bedriva samt att stimulera kommunerna att 
utveckla verksamheten. Konsumentverket ger emellertid inte råd till 
enskilda konsumenter. Istället hänvisar konsumentverket i dessa 
ärenden till de kommunala konsumentvägledningarna. 
 
Den kommunala konsumentvägledningen sammankopplas ofta med 
budget- och skuldrådgivning. Konsumentverket har till uppgift, liksom 
beträffande konsumentvägledare, att ge utbildning och stöd till 
kommunala budget- och skuldrådgivare. Till skillnad från konsu-
mentvägledning är budget- och skuldrådgivning en skyldighet för 
kommunerna enligt lagen om skuldsanering.  
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I skuldsaneringslagen från 2006 heter det att ”kommunen skall inom 
ramen för social-tjänsten eller på annat sätt lämna råd och 
anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer” 
(Skuldsaneringslagen § 2).  
 
Övervägande 
Socialnämndens kostnad för samverkan med Konsument Södra 
Småland uppgår 2010 till 162 000 kronor. Ljungby kommun har 
föreslagit ett avtal som baseras på ökning av kostnaden med  
25 %. Ökningen motiveras med att behovet av konsumentvägled-
ning har varit större än vad förväntades då gällande avtalet ingicks 
2008. 
 
Kostnaden för verksamheten vid Konsument Södra Småland för-
delas mellan de kommuner som ingår i samverkan i förhållande till 
innevånarantalet i kommunen. 
 
Kostnaden för Karlskrona kommun 2012 enligt avtalsförslaget från 
Ljungby kommun blir 208 104 kronor. Avgiften förändras årligen i 
förhållande till konsumentprisindex. 
 
Den kommunala konsumentverksamheten består i första hand av 
enskild rådgivning och förebyggande verksamhet.  
 
En vanlig uppfattning är att konsumentvägledning främst handlar om 
information inför ett köp. Emellertid är det en mycket begränsad del 
av den vägledning som ges av den kommunala vägledningen. Istället 
handlar den vägledning som efterfrågas av den kommunala konsu-
mentvägledningen till största del om tvister efter att ett köp har 
genomförts. Enskilda konsumenter har inte fått den vara eller tjänst 
som de förväntat sig eller menar att de inte gjort den beställning som 
säljaren hävdar. 
 
För kommunen finns det två alternativ till att ingå samverkan med 
andra kommuner om konsumentvägledning. Ett alternativ är att 
kommunen har egen anställd konsumentvägledare, vilket i nu-
varande ekonomiska läge inte bedöms som realistiskt. Det andra 
alternativet är att fatta beslut om att kommunen inte ska ha kon-
sumentvägledning. Kommuninnevånarna går då miste om en service 
som har stor betydelse för enskilda människor med behov av stöd i 
rollen som konsumenter. 
 
Socialförvaltningen har uppfattat att verksamheten vid konsument 
Södra Småland fungerar mycket bra. Den personal som upprätt-
håller verksamheten är kompetent och engagerad. Genom att 
Karlskrona kommun deltar i samverkan tillförsäkras kommunmed-
borgarna möjligheten till konsumentvägledning till en förhållandevis 
låg kostnad till kommunen.  
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Ljungby kommun föreslår ett avtal som innebär ökade kostnader för 
kommunen med 25 % med motiveringen att behovet av vägledning 
än vad som förväntas. Kostnaden är ändå betydligt lägre än vad det 
skulle innebära att ha egen anställd personal.  
 
Socialnämnden föreslås besluta att ingå avtal med Ljungby kommun 
om gemensam konsumentvägledning under perioden  
20 12 01 - 2013 12 31. Kostnaden för konsumentvägledning belastar 
socialförvaltningens kansli på verksamhet 752. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets beslut 
 
att  ingå avtal med Ljungby kommun om gemensam konsument-
 vägledning inom samarbetet Konsument södra Småland 
 under perioden 2012 01 01 – 2013 12 31  
 
att   kostnaden ska belasta socialförvaltningens kansli på verk-
 samhet 752 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2011.113.700 
 
CR 
KF 

 
 
 
§ 130 
Motion från Christopher Larsson angående avtal om bosättning 
av nya invandrare 
 
Tore Svensson redovisade upprättat svar på motion daterat den 27 
september 2011. 
 
Motion har inkommit från Christofer Larsson, Sverigedemokraterna, 
”Motion om att säga upp avtalet med migrationsverket”. Motionen har 
översänts till socialnämnden för beredning. 
 
Christoffer Larsson föreslår att fullmäktige ska besluta att vid nästa 
tillfälle inte förnya avtalet med Migrationsverket om mottagande av 
invandrare/flyktingar. Om det är möjligt föreslår Christoffer Larsson 
att fullmäktige ska besluta att avbryta avtalet med Migrationsverket 
omedelbart. 
 
I motionen framhåller Larsson olika negativa konsekvenser som han 
menar blir följden av invandring till Sverige. 
 
Allmänna utskottet föreslår socialnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
 
Yrkande 
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på allmänna utskottets förslag och Ola 
Svensson yrkande och fann allmänna utskottets förslag antaget  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  avslå motionen 
_____ 
 
Reservation 
Ola Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet 
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Kopia till   Dnr: 2011.191.750 
 
CR 

 
 
 
 
§ 131 
Riktlinjer för ljud- och bildupptagning i socialförvaltningens 
lokaler 
 
Tore Svensson redovisade upprättade riktlinjer daterade den 11 
oktober 2011. 
 
Fråga har väckts om riktlinjer för ljud- och bildupptagning i social-
förvaltningens lokaler. Det förekommer ibland önskemål från be-
sökare att göra ljud- och bildupptagningar vid besök på förvaltningen, 
varför det finns behov av riktlinjer. 
 
Frågan gäller i huvudsak två situationer, dels ljud- och bildupptag-
ning i samband med besök i tjänsterum eller samtalsrum och dels 
upptagning i övriga utrymmen, exempelvis väntrum. 
 
Justitieombudsmannen har yttrat sig om en stadsdelsförvaltnings rätt 
att göra inskränkningar beträffande enskildas möjlighet att göra bild- 
och ljudupptagningar i förvaltningens lokaler (JO 2007- 1418). 
 
Socialförvaltningen menar att ljud- och bildupptagning inte ska ske i 
utrymmen där enskildas personliga integritet kan påverkas negativt, 
t ex i väntrum. 
 
Utgångspunkten bör vara att besökare ska kunna göra ljudupptag-
ningar av samtal för att få möjlighet att dokumentera dessa. 
 
I vissa fall bör det emellertid finnas möjlighet att neka den enskilde att 
göra ljudupptagningar från samtal eller del av samtal. Det kan gälla 
följande situationer. 
 
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande någon person som 
 själv inte närvarar ska avhandlas vid samtalet 
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande barn eller någon 
 annan som inte själv kan göra en fullständig menbedömning 
 av ljudupptagningen ska avhandlas vid samtalet 
- När det finns fog för antagandet att materialet kan komma att 
 användas på ett provokativt eller för tjänstemannen förlöjligan-
 de sätt 
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När det gäller bildupptagning vid samtal bör den enskilde tjänste-
mannen med hänsyn till den personliga integriteten ha rätt att mot-
sätta sig att bli filmad. 
 
Sammanfattningsvis föreslås följande riktlinjer för ljud- och bildupp-
tagning i socialförvaltningens lokaler: 
 
Ljud- och bildupptagning är ej tillåtet i väntrum och andra allmänna 
utrymmen där besökare vistas. 
 
En besökare ska ha möjlighet att göra ljudupptagningar av samtal vid 
besök med följande inskränkningar 
 
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande någon person som själv 
 inte närvarar ska avhandlas vid samtalet 
- När sekretesskänsliga uppgifter rörande barn eller någon annan 
 som inte själv kan göra en fullständig menbedömning av ljudupp-
 tagningen ska avhandlas vid samtalet 
- När det finns fog för antagandet att materialet kan komma att an-
 vändas på ett provokativt eller för tjänstemannen förlöjligande sätt 
 
Personal vid socialförvaltningen har rätt att motsätta sig att bli filmad 
vid samtal. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna socialförvaltningens riktlinjer för ljud- och bild-
 upptagningar i förvaltningens lokaler. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 november 
2011 
 
§ 140 Öppna frågor  sid 4 
§ 141 Budgetuppföljning oktober 2011 sid 5 
§ 142 Fördelning av socialnämndens reserv sid 11 
§ 143 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid  
 Stilo Snabb Mat, Tyska Bryggaregården 6, Karlskrona sid 12 
§ 144 Förslag till sammanträdesplan sid 13 
§ 145 Förslag till aktiva åtgärder riktat till arbetslösa bidragstagare i 
 Karlskrona kommun sid 14 
§ 146 Avtal om granskning av socialförvaltningens alkohol- och drog- 
 sektion  sid 18 
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Tid och Plats  Måndagen den 21 november kl 14.45-15.15, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
 Ledamöter Eva Strömqvist (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
      
Övriga närvarande   
Ersättare  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Christine Held, sektionschef 
   Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
   Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Ola Svensson (SD) 
 
Justerade paragrafer §§ 140-146  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)   
 
Justerare  ________________________    
  Ola Svensson (SD) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 140 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2011.040.042 
CR 

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

 31 oktober 
Budget         
31 oktober 

Avvikelse 
budget- 
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

91,3 mnkr 84,1 mnkr -7,2 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

61,4 mnkr 55,6 mnkr -5,8 mnkr 

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

helår 2011 
Prognos 
helår 2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,4 mnkr 107,9 mnkr -4,5 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 66,9 mnkr   72,9 mnkr -6,0 mnkr 

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

Utfall jan-
oktober 2011 

Prognos 
2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

200 tkr 152 tkr 200 tkr +-0 
 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-10-17 upprättad budgetuppföljning 
per 30 september som utvisade en budgetavvikelse om -10,1 Mnkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade även personalnyckeltalen för mät-
perioden 10.12.01-11.09.30. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 
 2011. 
 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åt-
 gärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
 
 



  21 november 2011 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 142 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av social-
nämndens reserv. 
 
Socialnämndens  Justering Utfall 
reserv -1 033 000 Budget 2011-10-31 
  
Vht 752, Kansliet  33 000 - 221 371 
Vht 755, HVB Barn och ungdom 500 000 - 570 458 
Vht 756, HVB Vuxna 500 000 - 3 222 027 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering. 
_____ 
 
 
 



  21 november 2011 11 
 

 

 Kopia till   Dnr: 2011.119.702 
 
CR 
Alkoholhandläggare 
Stilo Snabb Mat 

 
 
 
§ 143 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Stilo Snabb Mat, Tyska Bryggargården 6, 371 70 Karlsk-
rona 
 
Anders Nordberg redovisade upprättat ärende daterat den 22 
september 2011. 
 
Ärendet 
Firma Carolina Jonsson har hos Socialnämnden ansökt om till-
stånd enligt alkohollagens (2010:1622) 8 kap 2 § första stycket, 
samt 8 kap 4 §, om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serverings-
ställe samt bedriva cateringverksamhet för slutna sällskap. Sökta 
serveringstider är året runt mellan kl. 11:00-01:00. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottet förslag 
 
att  avslå Firma Carolina Jonssons (810112-8927) ansökan om;  
 
att  stadigvarande servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
 alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan kl   
 11.00-01.00 i Restaurang Stilo Snabbmat, Karlskrona. 
 
att  stadigvarande bedriva cateringverksamhet till slutna sällskap.   
_____ 
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§ 144 
Förslag till sammanträdesplan 2012 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan 
för socialnämndens sammanträdestider 2012. 
 
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång 
och sammanträdestider för allmänna utskottet. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2012. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2011.197.754 
 
CR 
KS 
 

 
 
 
 
 
§ 145 
Förslag till aktiva åtgärder riktat till arbetslösa bidragstagare i 
Karlskrona kommun 
 
Bakgrund 
Antalet personer/hushåll som söker och är beroende av ekonomiskt 
bistånd har stadigt ökat sedan hösten 2009. Konjunkturläget med 
hög arbetslöshet som följd är en huvudanledning till denna utveck-
ling. Grupper som är särskilt utsatta är ungdomar mellan 18-25 år 
och personer med utländsk bakgrund som saknar utbildningsbak-
grund och har svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. 
Utvecklingen av utbetalning av det ekonomiska biståndet är fortsatt 
negativt för de första månaderna 2011. Aktiva åtgärder krävs inom 
Karlskrona kommun för att framåt dämpa utvecklingen av antal 
hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 
 
Förslag till aktiv kommunal åtgärd 
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknads-
politiska åtgärder riktat till arbetslösa. Arbetsmarknadsläget är 
fortsatt besvärligt. Kommunen har ett stort antal arbetslösa per-
soner med låg eller ingen ersättning från andra ersättningssystem 
aktuella för ekonomiskt bistånd. Aktiva åtgärder riktat till gruppen 
arbetslösa bidragstagare som står till arbetsmarknadens förfogande 
prövas i andra kommuner. I nätverkskommunen Växjö pågår nu 
framgångsrikt aktiv kommunal åtgärd i form av 300 kommunala 
beredskapsarbeten riktade till aktuell målgrupp. Liknande åtgärd 
skulle kunna arrangeras i Karlskrona kommun. Om nödvändiga 
politiska beslut fattas är bedömningen den att arbetsmarknads-
enheten tillsammans med socialförvaltningens ekonomisektion, i 
nära samverkan med arbetsförmedlingen, kan ta ansvar för att, i ett 
första skede, genomföra åtgärden av 20 kommunala beredskaps-
arbeten. Dessa anställningar skulle kunna göras med bidrag från 
arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb. Nystartsjobb medges till 
långtidsarbetslösa från 24 år.  
 
Om dessa beredskapsanställningar ska ske med bidrag från arbets-
förmedlingen är det därför inte möjligt att rikta denna åtgärd till per-
soner i åldersgruppen 18 till 24 år.  



  21 november 2011 14 
 

 

Syftet med denna åtgärd är att ge arbetstillfälle och möjlighet till 
egen försörjning genom lön och att på så sätt dämpa behovet av 
ekonomiskt bistånd. Ett beredskapsarbete ger en plattform för att 
söka fortsatt arbete och förutsättningar till A-kassa vid eventuell 
senare arbetslöshet. För att rusta 20 beredskapsarbeten i 
kommunala verksamheter krävs politiska beslut om engagemang 
från alla kommunala förvaltningar.  
 
Vid denna typ av åtgärd blir det lämpligen socialförvaltningen, med 
kunskap om målgruppen, som gör första urvalet av vilka som kan 
bli aktuella för ett beredskapsarbete i denna form. För att få bästa 
möjliga ekonomiska effekt av denna åtgärd bör dessa arbeten riktas 
till dem som har små eller inga möjligheter att få ett arbete inom en 
snar framtid. 
 
Kommunala beredskapsarbeten 
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så kallad 
beredskapsanställning har beräknats utifrån en snittlön baserad på 
befintliga likvärdiga anställningar. I beräkningen finns också ett 
antagande om att samtliga personer är berättigade till bidrag från 
arbetsförmedlingen via så kallade nystartsjobb. 
 
Personerna kommer att anställas på arbetsmarknadsenheten som i 
sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona 
kommun. Arbetsmarknadsenheten kommer att behöva en person 
anställd för att arbetet med dessa personer skall löpa väl. I det 
arbetet ingår att hitta lämpliga platser inom kommunen, förhandla 
dessa platser med respektive fackförbund, matcha individerna, 
placera under prov (praktik) i fyra veckor, följa upp och om allt 
löper väl, förhandla med AF och fackliga organisationer kring lön, 
sköta eventuella omplaceringar vid behov, följa upp löpande, 
vägleda till att söka jobb etc. Alla individer kommer att erbjudas att 
delta löpande i verksamhetens vägledning och söka-jobb aktiviteter 
som sker på Bubbetorps Gård.  
 
Kostnaderna är baserade på 2011 års arbetsgivar- och sociala 
avgifter. 
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 17 200 kr 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad för kommunen vid full 
kostnad utan bidrag för 20 beredskapsanställda, och nettokostnad 
vid 20 beredskapsanställda med bidrag från af. 
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Kostnad 1+11månader 
2011/2012 

2011-12-01- 
2011-12-31 

2012-01-01- 
2012-11-30 

Kostnad 20 
beredskapsanställningar 
utan bidrag 

 526 320 kr 5 789 520 kr 

Kostnad matchare   41 670  kr    458 370 kr 
Summa  567 990  kr 6 247 890 kr 
Kostnad 20 
beredskapsanställningar 
med bidrag till alla 

 310 320 kr 3 413 520 kr 

Kostnad matchare med 
bidrag 

 17 977 kr    197 747 kr 

Summa  328 297 kr 3 611 267 kr 
 
 
Snittkostnaden för det ekonomiska biståndet per hushåll under ett 
år uppgår till 93 600 kr om rätt till bistånd finns årets alla 12 måna-
der. Kostnaden för det ekonomiska biståndet kommer med denna 
aktiva åtgärd att beräknas att bli reducerat med 1 872 000 kr för en 
12-månadersperiod år ett. Enligt denna beräkning blir hushåll som 
omfattas av denna åtgärd självförsörjande. Personer som får ett 
nystartsjobb blir vid medlemskap i A-kassa berättigad till ersättning 
vid senare arbetslöshet om de har fullföljt sin anställning. Detta gör 
att hushållet inte behöver hänvisas tillbaka till det ekonomiska 
biståndet vid eventuell arbetslöshet när anställningen upphör.   
Den totala kostnaden för åtgärden som helhet bör även reduceras 
med de skatteintäkter som 20 beredskapsanställda genererar. 
Kommunen kommer under år ett att ha extra kostnader för dessa 
beredskapsarbeten i form av löner. Åtgärden är år två helt finan-
sierad då dessa personer inte längre kommer att behöva ekono-
miskt bistånd samt genom att kommunen tillförs skatteintäkter.  
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Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  hemställa om godkännande av kommunstyrelsen för  projekt 
 ”aktiva åtgärder riktat till arbetslösa bidragstagare i 
 Karlskrona kommun” med 20 kommunala beredskaps-
 arbeten  
 
att  föreslå att kommunstyrelsen ger arbetsmarknadsenheten 
 och socialnämnden i uppdrag att arrangera åtgärder i 
 enlighet med ovanstående förslag. 
 
att  föreslå att kommunstyrelsen ge nämnder och bolag i  uppdrag 
 att tillsammans med arbetsmarknadsenheten ta fram 20 
 arbetsplatser till projektet 
 
att  föreslå att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 
att  besluta att tillskjuta medel till projekt med aktiva åtgärder 
 riktat till 20 arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun  
_____ 
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Kopia till  Dnr: 2010.272.001 
 
 
 
 
 
 
§ 146 
Avtal om granskning av socialförvaltningens alkohol- och 
drogsektion. 
 
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad den 14 
november 2011. 
 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010 12 20 att en över-
syn av organisation, verksamhet och bemanning ska göras vid 
socialförvaltningens alkohol- och drogsektion. I samband med be-
slutet om översyn utsågs en politisk styrgrupp bestående av fem 
ledamöter från socialnämnden. Till projektledare utsågs Göran 
Bohman och till projektsekreterare Tore Svensson. 
 
Styrgruppen gav under våren 2011 socialchefen i uppdrag att under-
söka möjligheterna till att knyta extern kompetens till granskningen. 
Socialchefen och undertecknad projektsekreterare har haft kontakt 
med Linnéuniversitetet och med professor Bengt Svensson, Malmö 
högskola. 
 
Två socionomstuderande från Linnéuniversitet, vilka är i slutet av sin 
utbildning, har knutits till projektet. Dessa ska i ett första steg göra 
intervjuer med personer som haft kontakt med ADS angående till-
gänglighet och bemötande. Resultatet av deras undersökning be-
räknas vara klart i slutet av januari 2012. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
1.att  ge socialförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med professor 
 Bengt Svensson och sociolog Johan Nordgren beträffande   
 granskning av organisation, verksamhet och bemanning vid   
 socialförvaltningens alkohol- och drogsektion i enlighet med   
 projektplan 
 
2.att  granskningen ska göras utan att personer som medverkar i   
 granskningen anställs i kommunen 
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Forts 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
3.att  kostnaden för granskningen ska uppgå till högst 150 000   
 kronor 
 
4.att  kostnaden för granskningen ska belasta medel från social-  
 nämndens reserv för 2012  
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 12 december 2011 
 
§ 153 Budgetuppföljning socialförvaltningen november 2011 sid 4 
§ 154 Förslag till budget för 2012 samt planer för 2013-2014 sid 9 
§ 155 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift  
 avseende servering av alkohol och försäljning av folköl sid 11 
§ 156 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
 vid Telenor Arena, i en Medlemspub, Arenavägen 19, Karlskrona sid 15 
§ 157 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Telenor Arena, restaurang och Vip-bar, Arenavägen 19, Karlskrona sid 18 
§ 158 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
 vid Åhléns Café & Restaurang, Ronnebygatan 34, Karlskrona sid 21 
§ 159 Plan internkontroll 2012 sid 23 
§ 160 Ordförandens julhälsning sid 24 
 
 
  
 
 
   
 
    
 



  12 december 2011 2 
 

 

Tid och Plats  Måndagen den 12 december kl 14.30-16.50, Arenavägen 15 
  Ajournering 15.55-16.20 §156 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) jäv § 158 
   vice ordf Jan-Anders Lindfors (S) jäv § 156-157 
   Ledamöter Björn Fries (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S)  
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)  
 
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) § 156-157 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Marianne Widebrant (C) § 158   
Övriga närvarande   
Ersättare  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Yivesa Mujaj (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Sören Trolle, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Christine Held, sektionschef 
   Anders Nordberg, alkoholhandläggare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
   Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Övriga   
 
Justering: 
Justerare  Ann-Christin Karlsson (FP) 
 
Justerade paragrafer §§ 153-160  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________ ____________________ 
  Ingrid Hermansson (C)  Jan-Anders Lindfors (S) 
     § 158 
 
Justerare  ________________________    
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den             2011 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till  Dnr: 2011.040.042 
 
CR 

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

30 november 
Budget        
30 november 

Avvikelse 
budgetutfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

99,2 
mnkr 

94,5 
mnkr 

-4,7 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

69,2 
mnkr 

61,2 
mnkr 

-8,0 mnkr 

 
Utfallet per november kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -4,7 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är fortfarande 16 st (År 2010 hade vi i 
genomsnitt 17 externt placerade). I månadsskiftet november/decem-
ber har dock flera nyplaceringar gjorts. Detta innebär att kontot för 
HVB barn och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -0,3 
mnkr. Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med -0,2 mnkr. Det beror på att vi har en 
positiv budgetavvikelse avseende Ungbo, +0,2 mnkr. När det gäller 
kontot för kontaktpersoner har vi en negativ budgetavvikelse med -
0,2 mnkr. Roslunden uppvisar en negativ avvikelse med -0,4 mnkr.  
Familjehemskontot uppvisar en positiv budgetavvikelse om +0,2 
mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 8 st aktuella externa placeringar, varav 1 
familjehemsplacerad. (År 2010 hade vi i genomsnitt 8 externt 
placerade). Det är 1 mer placerade än föregående månad. Den 
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt hög, fram-
förallt gällande externa placeringar. Kontot för HVB vuxna uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på -1,7 mnkr (inklusive familjehems-
placeringar 0,6 mnkr). 1,7 mnkr avser finansiering av stödboende, 
beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 13 st inskrivna. Det är 4 fler 
än vid föregående månadsslut. Denna verksamhet uppvisar f n en 
mindre negativ avvikelse (-0,1 mnkr). På samsjuklighetsboendet på 
Ringö har vi 6 boende (8 platser totalt). 
Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -1,8 mnkr. 
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Forts § 153 
 
 Ekonomiskt bistånd -8,0 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under november 
månad fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 87 
fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal 
hushåll är både bland vuxna och ungdomar. Av totalt 854 hushåll 
var det 236 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under 
november, alltså en ökning med 17 hushåll jämfört med månaden 
innan. Antal vuxna hushåll med bistånd har också ökat under 
månaden jämfört med månaden innan. Den totala ökningen av 
antal hushåll är hittills i år 11,6% jämfört med snittet 2010 ( 10,4% 
för ungdomar, 12,1% vuxna). Den genomsnittliga kostnaden per 
hushåll (7 634 kr per hushåll och månad) ligger något över den 
genomsnittliga kostnaden för år 2010 (+1,0 %). I november var den 
totala kostnaden för utbetalningar 6,3 mnkr. Jämfört med snittet 
2010 är det en ökning med ca 0,6 mnkr. Inflödet av ärenden är 
fortfarande högt, framförallt gällande vuxna hushåll. Övertagandet 
av hushåll som avslutat sin introduktion 2010 gjordes redan i 
november/december 2010. 
Även i år har vi ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisek-
tionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få 
ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. 
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund.  
 
Prognos över utfall för helår 2011 
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 kan beräknas till ca -11,5 
Mnkr.  
 

 Budget helår 
2011 

Prognos helår 
2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,4 mnkr 107,9 mnkr -4,5 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 66,9 mnkr   73,9 mnkr -7,0 mnkr 

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

 
Budget 
investeringar 
2011 

Utfall jan-
november 2011 

Prognos 2011 Avvikelse 
budget- 
prognos 

200 tkr 161 tkr 200 tkr +-0 
 

 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2011-11-21 upprättad budgetuppföljning per 31 
oktober som utvisade en budgetavvikelse om -13,0 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november
 2011. 
 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åt-
 gärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2011.040.042 
 
CR 

 
 
 
 
§ 154 
Förslag till budget för 2012 samt planer för 2013-2014 
 
Göran Bohman samt Lill Körling redovisade upprättat förslag 
daterat den 6 december 2011. 
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommun-
fullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 160,6 
mnkr för år 2012, 150,5 mnkr för år 2013 och 145,5 mnkr för år 
2014 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2011). 
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 103,7 mnkr och 
för Ekonomiskt bistånd 56,9 mnkr för år 2012.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2012 samt plan för 
 åren 2013 – 2014 samt 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2012 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S), Björn Fries (S), Nusreta Kurtanovic 
Nilsson (S), Björn Olsson (S) samt Bengt-Göran Koffed (S) yrkar 
följande tilläggs attsats: 
 
att  socialnämnden i sitt beslut angående internbudgeten uppmärk-
 sammar kommunstyrelsen på att socialnämnden utifrån given 
 budgetram ser stora hinder att uppnå satta mål för såväl 
 verksamheten som en ekonomi i balans. 
 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om ovanstående 
yrkande. 
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Forts § 154 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2012 samt plan för 
 åren 2013 – 2014 samt 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2012  samt  
 
att  uppmärksamma kommunstyrelsen på att socialnämnden utifrån given 
 budgetram ser stora hinder att uppnå satta mål för såväl verksam-
 heten som en ekonomi i balans. 
_____ 
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 Kopia till   Dnr: 2010.267.702 
 
CR 
Alkoholhandläggare 

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

§ 156 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Telenor Arena, i en Medlemspub, Arenavägen 19, Karls-
krona. 
 
Jäv 
Jan-Anders Lindfors (S) anmäler jäv och lämnar rummet. 
 
Anders Nordberg redovisade upprättad utredning daterad den 14 
november 2011. 
 
Ärendet 
Karlskrona hockeyklubb (KHK) har hos socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om 
att servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap 
vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är mellan 
den 1 augusti tom 30 april, i samband med 1-lagets seriematcher. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Serveringslokalen skall användas som servering av mat och 
alkohol, starköl och andra jästa alkoholdrycker/cider, till med-
lemmar i Karlskrona ishockeyklubb. Enligt sökande kommer endast 
med-lemmar som innehar medlemskap i föreningen och har upp-
nått en ålder av 18 år att äga tillträde till puben. 
 
Enligt ansökan skall serveringen ske enbart i anslutning till A-lagets 
matcher, 1 ½ timme före match och mellan periodpauserna. Puben 
kommer att vara stängd under själva matchtiden. Cirka 19 match-
tillfällen under säsongen. 
KHK uppger i ansökan att man kommer att ha entrévärdar som 
bl.a. kontrollerar medlemskap, ålder och nykterhet hos gästerna.  
Mat kommer att serveras i form av enklare rätter, såsom kallskuret, 
pannbiff, köttbullar, hamburgertallrik, nachotallrik och korv. 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har följande att erinra i sitt yttrande; 
”Polismyndigheten anser i princip att all servering av alkohol i 
samband med idrott ej bör ske i lokaler där många ungdomar 
vistas. Skall serveringstillstånd ändå ges, är det viktigt att en 
åldersgräns på 18 år finns. Eventuellt serveringstillstånd bör 
utvärderas och följas upp efter säsongen. 
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Forts § 156 
 
Polismyndigheten anser vidare att minst en (1) förordnad ordnings-
vakt bör finnas i serveringslokalen under den tid serveringen 
pågår.” 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget inte är registrerat för F-
skatt eller momsregistrerat pga. av att man är en idell förening och 
inte driver näringsverksamhet. Föreningen är registrerat som 
arbetsgivare. 
 
Mot bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatteverket. 
 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan, förutom att 
max 150 personer får vistas samtidigt i lokalen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  servering av starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet   
  sällskap s.k. klubbtillstånd får ske i en medlemspub på Telenor 
  Arena, Karlskrona, med tidsbegränsad giltighet tom  
  2012-04-30. 
 
att  efter det tidsbegränsade tillståndets utgång skall en utvärde-  
 ring  ske för en förnyad prövning och beslut om ett stadig-  
 varande serveringstillstånd till slutet sällskap. 
 
att  servering av alkoholdrycker får endast ske i samband med A-  
  lagets matcher i ordinarie seriespel, eventuellt slutspel, playoff   
  eller kvalserie.  
 
att  gällande serveringstid är 1 ½ timme före a-lagets match och   
  under periodpauserna. Dock senast 01:00 oavsett om match   
  fortfarande pågår.   
 
att  minst en (1) ordningsvakt skall finnas på plats 1 timme före   
  match till 30 minuter efter serveringstidens utgång, då   
  servering sker i serveringslokalen söndag – torsdag samt   
  minst två ordningsvakter (2) fredag – lördag.   
 
att  när servering av alkohol sker i medlemspuben, skall entré-  
  värdar placeras vid serveringslokalens entré för att bl.a.   
  kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet samt 18 års   
  gränsen. 



  12 december 2011 17 
 

 

 
Forts § 156 
 
Ajournering mellan kl 15.55 – 16.20 
 
Yrkande 
Ann-Christin Karlsson (FP), Ola Svensson (SD), Björn Fries (S), 
Björn Olsson (S) samt Bengt-Göran Koffed (S) yrkar avslag på 
förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och 
avslags yrkandet och fann avslags yrkandet antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  avslå förvaltningens förslag till beslut. 
____ 
 
Motivering till beslutet 
1. Vi upplever att de långsiktiga alkoholpolitiska effekterna är av 

allvarlig art. 
 
2. Det är mycket ungdomar och alkohol i idrottssammanhang – 

dålig förebild. Strider mot kommunens policy. 
 

3. Lokalen: Det är trångt och vid inträde skall alla passera 
caféterian. De första 150 kommer in, resten får vända. Stor risk 
för bråk o olägenheter för caféterians kunder. ”Skyltfönster” utåt 
mot arenans entré. 

 
4. Förutsättning för att ge tillstånd : Bättre lokal och öppet för allmän-

heten. 
 

 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Jan-Anders Lindfors (S) i handlägg-
ningen av ärendet. 
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Kopia till    Dnr: 2011.161.702 
 
CR 
Karlskrona Hockeyklubb 

 
 
 
 
§ 157 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Telenor Arena, restaurang och Vip-bar, Arenavägen 19, 
Karlskrona. 
 
Jäv 
Jan-Anders Lindfors (S) anmäler jäv och lämnar rummet. 
 
Anders Nordberg redovisade upprättad utredning daterad den 12 
september 2011. 
 
Ärendet 
Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har hos Socialnämnden ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) om att stadigvarande servera starköl, vin, sprit-
drycker och andra jästa alkoholdrycker till slutet sällskap vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året 
runt, dagligen, mellan kl. 11:00 -01:00 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Serveringslokalerna på de båda våningarna skall användas till 
konferensverksamhet, vilken vänder sig till slutna sällskap året 
runt. Därutöver skall sökanden erbjuda sponsorer samt VIP 
sällskap, före match och under periodpauserna servering och 
umgänge med mat och dryck.  
Sällskapen som servering skall ske till, konferensgäster, spon-
sorer eller VIP gäster är företrädesvis företag, föreningar, 
födelsedagsfester och liknande.   
Genom lokalerna får Arenan utökade möjligheter att anordna 
olika konferens- och företagsevenemang, vilket Arenan idag 
saknar.  
Mat kommer att tillhandahållas gästerna genom dels catering 
från annat restaurangkök, dels genom tillredd mat i det egna 
köket. 
Menyn består av en ala carte innehållande tre förrätter, tre 
huvudrätter och tre desserter, därutöver en barmeny med 
enklare rätter. Kalla bufféer och kallskuret kommer att serveras 
vid beställning.   
Alkoholdryckerna som kommer att erbjudas vid serveringen är 
starköl och vin till maten samt avec till kaffet. 
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Forts. § 157 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är inte är registrerat för 
F-skatt, eller momsregistrerat pga. av att föreningen inte driver 
näringsverksamhet. Föreningen är registrerat som arbetsgivare. 
Mot bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatteverket. 
 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan men uppger 
att max 150 personer får vistas samtidigt i lokalerna på våning 3 
och 4. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa   
 alkoholdrycker i särskilda lokaler på våning 3 och 4 i 
 Telenor Arena till slutet sällskap ett s.k. festvåningstillstånd   
 alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00.  
 
att  när ishockeymatch eller andra evenemang pågår i arenan   
  och  då alkohol serveras, skall entrévärdar placeras vid   
  konferens- respektive VIP lokalernas entréer för att bl.a.   
  kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet.  
 
Yrkande 
Ola Svensson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Ann-Christin Karlsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Ola Svenssons (SD) avslags 
yrkande och förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag 
antaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition god-
kändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar Ja. Den stöder Ola 
Svenssons avslags yrkande röstar nej.” 
 
Vid omröstning avgavs 6 ja-röster och 1 nej-röster. 4 avstod. 
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Forts § 157 
 
Ja röstade: Ingrid Hermansson (C), Anna Månsson (M), Sven 
Wallfors (M), Ann-Christin Karlsson (FP), Sture Nilsson (C), 
Ghaleb Zeaiter (S). 
 
Nej röstade: Ola Svensson (SD) 
 
Avstod: Björn Fries (S), Nusreta Kurtanovic Nilsson (S), Björn 
Olsson (S), Bengt-Göran Koffed (S). 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa   
 alkoholdrycker i särskilda lokaler på våning 3 och 4 i 
 Telenor Arena till slutet sällskap ett s.k. festvåningstillstånd   
 alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00.  
 
att  när ishockeymatch eller andra evenemang pågår i arenan   
  och  då alkohol serveras, skall entrévärdar placeras vid   
  konferens- respektive VIP lokalernas entréer för att bl.a.   
  kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet.  
_____ 
 
Reservation 
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Jan-Anders Lindfors (S) i handlägg-
ningen av ärendet. 
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Kopia till  Dnr: 2011.187.702 
 
CR 
Åhléns Café & Restaurang 

 
 
 
 
§ 158 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Åhléns Café & Restaurang, Ronnebygatan 34, 371 35 
Karlskrona. 
 
Ingrid Hermansson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättad utredning daterad den 4 
november 2011. 
 
Ärendet 
Restaurang Bui AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att 
stadigvarande servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta ser-
veringstider är 11:00 – 01:00 alla dagar året runt. 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget Restaurang Bui AB finns det från perioden 2008 – 2011, 
14 st. betalningsuppmaningar hos Skatteverket. Samtliga 
betalningsuppmaningar är reglerade. Restaurang Bui AB har i 
dags datum inget underskott på skattekontot.  
Mot bolaget Restaurang Grön AB där företrädarna ingår, finns 
det 2 st betalningsuppmaningar under 2011, vilka båda är 
reglerade. Bolaget har i dags datum en skuld till Skatteverket om 
34 000 kr, samt en skuld till Kronofogdemyndigheten om 26 368 
kr, totalt 60 368 kr.  
Gällande de båda företrädarna Tho Bui och Thu Bui så har 
dessa ett personligt underskott på skattekontot motsvarande -
11 444 :- respektive - 75 118 :-.  
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
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Forts § 158 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  jämlikt 8 kap. 2 § avslå Åhléns Café och Restaurang 
 ansökan om stadigvarande servering av starköl, vin och   
 andra jästa alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året   
 runt mellan 11.00 – 01.00. 
_____ 
 
Jäv 
På grund av jäv deltog inte Ingrid Hermansson (C) i handläggningen av 
ärendet. 
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§ 159 
Plan internkontroll 2012 
Kommunfullmäktige antog i maj 2009 riktlinjer för den interna 
kontrollen i Karlskrona. 
 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och 
professionell ledning som all personal samverkan. Processen är 
utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå 
följande mål: 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten 
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 
 
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå ska ske i samband 
med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens 
revisorer. 
 
Planen ska svara på: 
- vad som ska kontrolleras (process) och vilken rutin i processen 
(kontrollmoment) 
- hur kontrollen görs (metod) 
- när/hur ofta kontrollen ska utföras (frekvens) 
- vem som ska utföra kontrollen (kontrollansvar) och vem som är 
mottagare (rapportering) 
 
Följande plan för internkontroll föreslås för 2012 

 
Process 
rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frek- 
vens 

Metod Rapporte- 
ring till 

Redovisning av 
enskilda ärenden 

Redovisning 
socialnämnden 

Socialchef Löpande Ärenden 
lottas 

Socialnämnden 

Akutboendet 
Rosenbom 

Handläggning;  
intervjuer 

Socialchef 2012 Granskning  
av akter, 
intervjuer 

Socialnämnden 

Utbetalningar 
ekonomiskt bi- 
stånd 

Kontroll av  
mottagare 

Socialchef 2012 Stickprov 
kvartalsvis 

Socialnämnden 

Riskhantering 
Arbetsmiljö 
 

Dokumentens  
aktualitet 

Socialchef 2012 Komplett 
inventering 

Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 
 
att anta plan för internkontroll 2012. 
_____ 
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§ 160 
Ordförandens julhälsning 
 
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott 
samarbete under det gånga året och önskar alla God Jul och  
Gott Nytt År. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 30 januari 
2012 
 
§ 9 Aktiva åtgärder till egen försörjning med rätt ersättning sid 4 
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Tid och Plats  Måndagen den 31 januari kl 15.20-17.00, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Björn Fries (S) gick kl 16.20 del av § 9 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) gick kl 16.50 del av § 9 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S)   
  Pernilla Cederholm (SD)  
Övriga närvarande   
Ersättare  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
   Lennart Nilsson, socialsekreterare     
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
    Lill Körling, ekonom  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer § 9  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 9 
Aktiva åtgärder till egen försörjning med rätt ersättning 
 
Margaretha Jansson informerade om upprättat ärende daterat den 
10 januari 2012. 
 
Bakgrund: 
Under perioden 2003-2005 pågick projektet Resurshuset inom 
socialförvaltningens ekonomisektion. Projektet startade som en 
offensiv satsning för att bryta långvarigt bidragsberoende för 
personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Då det visade 
sig att många av dessa personer saknade arbetsförmåga 
gjordes, under denna projektperiod, cirka 80 ansökningar om 
sjukersättning till försäkringskassan. Under projekttiden ut-
arbetades en metod för att kartlägga arbetsförmåga och en 
arbetsmodell för att på ett framgångsrikt sätt bryta mycket 
långvarigt beroende av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och 
bidra till att personen får rätt ersättning för sin försörjning. 
”Resurshusmodellen” har efter 2005 implementerats i ordinarie 
verksamhet och en socialsekreterare inom sektionen har fram-
gångsrikt, men i liten omfattning, kunnat vara behjälplig med 
arbetet mot egen försörjning med rätt ersättning för personer 
som bedöms sakna arbetsförmåga. 
 
Aktuell situation: 
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift 
att utreda och besluta om rätt till bistånd, att betala ut ekono-
miskt bistånd och att hjälpa personer så att de ska kunna klara 
sin försörjning med egna inkomster oberoende av ekonomiskt 
bistånd. Kommunens arbete med att uppnå huvudmålet egen 
försörjning är beroende av många samverkande faktorer. 
Karlskrona kommun har under senare delen av 2009 fram till 
2012 successivt ökat kostnaden för utbetalning av försörjnings-
stöd/ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har på samma sätt ökat 
från 530 i snitt per månad till 844 i snitt per månad under samma 
tidsperiod. Antalet personer/hushåll som söker och är beroende 
av ekonomiskt bistånd har stadigt ökat sedan hösten 2009.  



  30 januari 2012 5 
 

 

Konjunkturläget med hög arbetslöshet som följd är en huvud-
anledning till denna utveckling. Utvecklingen av utbetalning av 
det ekonomiska biståndet är fortsatt negativt 2011. I december 
månad 2011 beviljades 1200 personer försörjningsstöd/ekono-
miskt bistånd.  
Orsaker till behov av ekonomiskt bistånd följs månadsvis upp i 
nationell statistik och på annat sätt i lokala uppföljningar.  
 
Det är nödvändigt med aktiva åtgärder på flera plan för att målet 
egen försörjning utan behov av försörjningsstödd/ekonomiskt 
bistånd. 
Ekonomisektionen arbetar nu i samverkan med aktiva åtgärder 
riktat till den stora gruppen arbetslösa med ingen eller låg ersätt-
ning och även till den grupp som har oklar arbetsförmåga och 
rehabiliteringsbehov av olika slag. För det stora flertalet av de 
personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd är det självfallet 
aktiva åtgärder riktat mot arbetsmarknaden som är aktuella för 
att uppnå målet egen försörjning utan behov av ekonomiskt 
bistånd.  
De personer som bedöms sakna arbetsförmåga har i de allra 
flesta fall prövats i olika åtgärder under lång tid och behovet av 
ekonomiskt bistånd har varit mycket långvarigt. Med mycket 
långvarigt menar vi här tre år eller längre. De flesta står mycket 
långt ifrån arbetsmarknaden och har sällan eller aldrig haft 
någon fast förankring på arbetsmarknaden. Problembilden är 
ofta av psykiatrisk karaktär i kombination med sociala svårig-
heter av olika slag. Det finns i dessa fall ofta ingen etablerad 
kontakt med sjukvården eller andra myndigheter. 
I nuläget bedöms ungefär 40 personer tillhöra gruppen som 
skulle kunna vara aktuella för annan ersättning för sin försörj-
ning. Denna grupp har efter 2005, då Resurshuset upphörde, 
åter ackumulerat i antal. Detta är personer som med all säkerhet 
riskerar att hamna i fortsatt mycket långvarigt behov av försörj-
ningsstöd om det inte ges utrymme för att aktivt arbeta för att rätt 
ersättning för försörjning beviljas.  
 
Räkneexempel; 
Kostnad ekonomiskt bistånd per år och person 90tkr x 40 
personer = 3600 tkr/år 
Kostnad ekonomiskt bistånd under tre år cirka 10800 tkr  
Arbetsprocessen med att utreda om det finns tillräckligt underlag 
för att göra en framställan till fk om sjukersättning för en person 
är omfattande och består av motivations- och förändrings-
process och en tydlig arbetsmodell med en omfattande kartlägg-
ning som har vuxit fram under flera år sedan Resurshuset.  
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Om det ges utrymme för den socialsekreterare som är kunnig på 
område att aktivt arbeta med frågan om rätt ersättning skulle det 
vara möjligt att arbeta med de 40 personer som i nuläget är 
identifierade samt de personer som bedöms sakna arbetsför-
måga som kontinuerligt aktualiseras.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
1. att  under perioden 2012-04-01 tom 2014 03-31 tillföra 1,0 
socialsekreterartjänst till ekonomisektionen för att aktivt kunna 
arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för personer 
som saknar arbetsförmåga. 
 
2. att  den socialsekreterare som idag arbetar med modellen 
frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter och att ersättare 
tillsätts under motsvarande period. 
 
3. att  uppföljning och rapportering av åtgärden återkommande 
rapporteras till SN. 
 
4. att  kostnaden för 1,0 socialsekreterare, 500 tkr belastas 
kontot för ekonomiskt bistånd 750 
 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om attsatserna 
1,2 och 3.  
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar ändring i attsats 4 
enligt följande: 
Socialnämnden får i uppdrag att tillskriva kommunstyrelsen om 
medel till tjänst för 1,0 socialsekreterare, 500 tkr. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag i attsats 
4 mot ändrings yrkande och fann ändrings yrkandet antaget 
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Socialnämnden beslutade således  
 
1 att under perioden 2012-04-01 tom 2014 03-31 tillföra 1,0 
 socialsekreterartjänst till ekonomisektionen för att aktivt 
 kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för 
 personer som saknar arbetsförmåga. 
 
2 att den socialsekreterare som idag arbetar med modellen 
 frigörs från sina ordinarie arbetsuppgifter och att ersättare 
 tillsätts under motsvarande period. 
 
3 att uppföljning och rapportering av åtgärden återkommande 

rapporteras till SN. 
 

4 att socialnämnden får i uppdrag att tillskriva Kommun-
 styrelsen om medel till tjänst för 1,0 socialsekreterare, 500 
 tkr. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 27 februari 
2012 
 
§ 16 Öppna frågor sid 4 
§ 17 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2011 sid 5 
§ 18 Information sid 6 
§ 19 Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt  
 bistånd vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun sid 7 
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Tid och Plats  Måndagen den 27 februari kl 15.00-17.20, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice.ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) gick kl 16.45 § 16 -del av § 17 
  Björn Fries (S) gick kl 16.30 § 16 del av § 17 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) gick kl 16.30 § 16 del av § 17 
  Ola Svensson (SD) gick kl 16.15  § 16 del av § 17 
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) § 18  
  Walla Carlsson (S) § 18 
  Mai-Kathe Westberg (M) § 18  
Övriga närvarande   
Ersättare  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, controller, § 16-18 gick kl 16.50  
  Eva-Britt Norrman, personalspecialist, § 16-18 gick kl 16.50  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 16-19  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Nusreta Kurtanovic Nilsson  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 16 
Öppna frågor 
 
Sture Nilsson (C) ställde frågan hur det ser ut angående fattiga 
barn. 
 
Margaretha Jansson svarade 
____ 
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§ 17 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2011 
 
Socialnämndens nettoanslag för 2011 uppgick till 170,3 mnkr. 
Det ekonomiska utfallet för 2011 uppgår till 184,2 mnkr. Detta 
innebär att budgetavvikelsen uppgår till – 13,9 mnkr. 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -5,3 
mnkr och ekonomiskt bistånd till -8,6 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
 verksamhetsåret 2011, 
 
att begära täckning av 2011 års underskott 
_____ 
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§ 18 
Information 
Eva-Britt Norrman redovisade medarbetarenkäten. 
Resultatet var bra för förvaltningen. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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§ 19 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekono-
miskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun 
 
Ekonomiskt bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt social-
tjänstlagen.  
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och 
avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnads-
kostnaderna. 
 
Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläd-
er och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien 
samt dagstidning, telefon och tv-avgift, dels av skäliga kost-
nader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 
samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. När 
det gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig 
nivå genom riksnormen.  
 
Huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den enskilde så att 
han eller hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till 
självförsörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den en-
skilde under vissa förutsättningar och efter en individuell be-
hovsprövning rätt till ekonomiskt bistånd – hjälp med försörj-
ningen.  
 
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning 
av ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun kompletterar främst Socialstyrelsens författnings-
samling med lagtexter och allmänna råd samt dokumentet 
Ekonomiskt bistånd, stöd för rättstillämpning och handlägg-
ning. Socialnämndens riktlinjer och anvisningar ska ses som 
ett arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare 
vid Socialförvaltningens ekonomisektion. Efter översyn av 
gällande riktlinjer föreslås förändringar och tillägg avseende 
2012.  
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Forts § 19 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för 
 handläggning av ekonomiskt bistånd vid social-
 förvaltningen i Karlskrona kommun avseende 2012 
 
 
Yrkande 
Jan-Anders Lindfors (S) föreslår följande tilläggsyrkande: 
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för 
nätuppkoppling och datorstöd inom ramen för det 
ekonomiska bistånd, ur ett barnperspektiv. Redovisas på 
socialnämndens sammanträde den 21 maj 2012. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på tilläggsyrkandet och fann 
att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors (S) 
tilläggsyrkande 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för hand-
 läggning av ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i 
 Karlskrona kommun avseende 2012, samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för 
 nätuppkoppling, redovisas på socialnämndens samman-
 träde den 21 maj 2012 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 mars 
2012 
 
§ 27 Öppna frågor sid 4 
§ 28 Budgetuppföljning socialförvaltningen, februari 2012 sid 5 
§ 29 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål till social- 
 förvaltningen under 2011 sid 10 
§ 30 Förslag till upphörande av uttag av ersättning från föräldrar  
 med barn placerat i annat hem än det egna sid 12 
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Tid och Plats  Måndagen den 27 februari kl 16.00-16.25, Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S)  
  Björn Fries (S)  
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M)  
  Ola Svensson (SD)  
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S)  
      
Övriga närvarande   
Ersättare  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, controller, § 27-28 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 27-30  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Björn Olsson  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 27 
Öppna frågor 
 
Sven Wallfors (M) ställde frågan angående en artikel i Blekinge 
läns tidning angående en ny behandlingsmetod i Karlshamn som 
rör barn och ungdomar.  
 
Christine Held svarade 
_____ 
   
Anna Månsson (M) ställde frågan hur vi når ut till barn och unga 
med information om att socialförvaltningen finns och vad vi gör. 
 
Christine Held svarade  
_____ 
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§ 28 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, februari 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljnings-
rapport per 29 februari 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –
2,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Prognosen bygger på att planeringen avseende vuxna missbruk-
are håller. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av 
vuxna missbrukare kommer budgeten att överskridas med ca 0,9 
mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas minska samtidigt 
som det egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas 
till fullo. Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet 
Rosenbom förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget 
inte full finansiering gällande vårdkedjan på ADS. 
Prognostiserad avvikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, 
men vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden 
minskar och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, be-
räknas budgeten överskridas med -1,0 mnkr. 
Avseende ekonomiskt bistånd är budgetramen 10,0 mnkr lägre 
jämfört med år 2011. Prognosen baseras på att den beräknade 
kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med ytter-
ligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Dessutom har den s.k. 
riksnormen, som regeringen beslutar om varje år, ökat främst 
gällande hushåll med barn. Kostnaden beräknas stiga med ca 
4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom läget på 
arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av 
antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 
hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget 
befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 
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Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr 
enligt budgetläge 29 februari 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 29 
februari 2012 uppgår till 35,3 mnkr, och det budgeterade utfallet 
är 27,8 mnkr. Detta innebär att budgetavvikels-en uppgår till -7,5 
mnkr. 
 
 
 Utfall           

29 februari 
Budget        
29 februari 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

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

2011 
Prognos helår  
2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

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

Utfall januari-
februari 2012 

Prognos  
2012 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

200 tkr 0 tkr 200 tkr +-0 
 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 30 april. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- 
samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-02-27 upprättat årsbokslut per 
31 december 2011 som utvisade en budgetavvikelse om -13,9 
Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 29 februari 
 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 29 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål till social-
förvaltningen under 2011 
 
Under 2011 har det kommit in 13 synpunkter/klagomål till 
socialförvaltningen.  
Det är färre än 2010 då vi tog emot 25 synpunkter/klagomål. 
 
Synpunkterna/klagomålen har fördelats enligt följande:  
 
Alkohol- och drogsektionen  har tagit emot 4 klagomål. 
 
En person har klagat på att man inte får ha hund på Rosenbom. 
Före detta deltagare i 12-stegsbehandling har klagat på be-
handlare. 
Deltagare i 12-stegsbehandling har klagat på sin behandlare. 
Föräldrar har klagat på att dottern inte blivit tvångsomhände-
rtagen för att få vård för sitt drogmissbruk. 
Samtal har hållits med dem som klagat och de har varit nöjda 
med det. 
 
Familj- och ungdomssektionen har tagit emot 5 klagomål. 
 
En man har klagat över att han inte fått ut handlingar som rör 
hans barn. Efter att handlingarna lämnats ut har han vänt sig till 
Socialstyrelsen med klagomål om att han inte fått veta anled-
ningen till det dröjt så länge tills han fick ut de handlingar han 
begärt. Det visade sig att handlingarna hade skickats rekommen-
derat tre gånger men mannen hade inte hämtat ut dem. 
 
En man har klagat till Socialstyrelsen över att socialförvaltningen 
inte utrett och hanterat hans anmälan på rätt sätt och inte med-
verkat till att han skulle få ha umgänge med sitt barnbarn. 
Socialstyrelsen beslutade att socialnämnden ska säkerställa att 
en individuell bedömning görs när en annan närstående gör en 
framställan om umgänge med ett barn. 
 
En man klagar på att hans anmälan rörande sitt barnbarn inte lett 
till några åtgärder som förbättrat barnets situation. Samtal har 
hållits med mannen som var nöjd efter samtalet. 
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En person klagade anonymt till Socialstyrelsen att en barnavårds-
utredning inte handlagts utifrån barnets behov av skydd och stöd. 
Socialstyrelsen fann inte skäl att gå vidare i ärendet. 
 
En förälder har klagat på att handläggaren agerat felaktigt i rela-
tion till den andra föräldern. Sektionschefen har pratat med den 
förälder som lämnat klagomålet. 
 
Ekonomisektionen har tagit emot 4 klagomål. 
 
En man klagade på att han fått erbjudande om boende på Rosen-
bom i stället för en lägenhet. 
Mannen har fått beslut med möjlighet att överklaga. 
 
Två före detta klienter har klagat på sina handläggare. Samtal har 
hållits med båda som kommer att få en annan handläggare om de 
skulle behöva bistånd igen. 
 
En kvinna klagade över att det tog för lång tid att få beslut om 
bistånd. Samtal har hållits med kvinnan som erbjudits tid hos en 
annan handläggare för att få hjälp att överklaga. 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att  godkänna rapporten 
_____ 
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§ 30 
Förslag till upphörande av uttag av ersättning från föräldrar 
med barn placerat i annat hem än det egna. 
 
Saken 
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn får vård i ett annat hem är det egna enligt 8 
kap 1 § 2 st Socialtjänstlagen och 6 kap 2 kap och 3 §§ social-
tjänstförordningen. Socialnämnden har därmed möjlighet att av 
föräldrar med barn placerat i annat hem än det egna ta ut en skälig 
avgift från föräldrarna för kostnader som nämnden har för barnen 
då de är placerade i ett annat hem. 
 
Socialnämnden i Karlskrona har historiskt under en mycket kort tid 
valt att använda sig av denna möjlighet. Socialnämnden har 
endast under de fyra senaste åren använt sig av denna möjlig-
heten. Det har visat sig att arbetet och kostnaderna för administra-
tionen av detta vida överstiger de inkomster som inkommer till 
socialnämnden. 
 
När ett barn placeras i familjehem/HVB/SiS genom socialnämnden 
i Karlskrona har nämnden rätt att uppbära underhållsstöd av för-
äldern för barnets kostnader. Genom underhållsstödet har tanken 
varit att föräldern ska bidra till barnets försörjning och därmed 
också känna en delaktighet. Socialnämnden har vid placering 
begärt in föräldrarnas senaste taxerade inkomst och sedan gjort en 
beräkning av förälderns underhållsskyldighet. Beslut har sedan 
avgetts till föräldern om att denne antingen saknar ekonomiska 
möjligheter att betala eller hur mycket man bedömts kunna betala 
per månad i underhåll. Föräldern har sedan haft möjlighet att 
begära jämkning av beloppet om man ansett sig ha särskilda skäl 
för detta. Om föräldrarna inte inkommit med uppgifter i tid har 
påminnelse sänts ut, om de trots detta inte inkommit med uppgifter 
har de blivit betalningsansvariga ändå med motsvarande belopp 
för ett underhållsbidrag. Har de då inte betalat detta har ärendet 
sänts vidare till inkasso. Om de trots detta inte betalar eller in-
kommer med uppgifter som styrker att de inte är betalnings-
förmögna sänds ärendet vidare till domstol.  
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Vidare bekymmer har varit att vissa föräldrar varit svåra att nå för 
att informera om underhållskyldigheten då de bor utanför kommun-
en eller saknar fast bostad. Det är också så att detta är en arbets-
uppgift som har fått prioriteras ner när arbetsbelastningen på 
Utredningsgruppen varit hög, då det är den arbetsgruppen som gör 
bedömningar om ett barn behöver placeras utom hemmet och 
sådeles också har att informera föräldrar om deras försörjnings-
skyldighet i samband med att barnet placerad utom hemmet. Den 
administrativa delen är dessutom tidskrävande för de två assistent-
er som är involverade i detta, då uppgifterna från föräldrarna sällan 
kommer in och det krävs mycket påminnelsebrev och inkassoför-
faranden. 
 
Flera föräldrar till de barn som placeras utom hemmet har svårt att 
inkomma med uppgifter i tid och flera föräldrar har därmed felaktigt 
hamnat hos inkasso, då det senare visat sig att de egentligen sak-
nar medel till att bidra till sina barns försörjning. Det finns sådeles 
också ett mänskligt onödigt lidande i denna process som inte upp-
levs som rimlig. 
 
Bedömning 
I dagsläget har socialnämnden 40 barn placerade i familjehem och 
15 barn på institution. Av dessa barns föräldrar är det i dagsläget 4 
föräldrar som bidrar till sina barns försörjning. Det är sådeles en 
kostsam hantering för socialnämnden att begära att föräldrar till 
placerade barn ska bidra till deras försörjning, då det i praktiken är 
ett så litet fåtal som har möjlighet att bidra ekonomiskt till barnen, 
samt att vissa föräldrar i onödan hamnar hos inkassobolag och 
därmed utsätts för onödig stress och lidanden. Det är underteck-
nades bestämda uppfattning att socialnämnden ska upphöra med 
att begära ersättning från föräldrar med barn placerade utom det 
egna hemmet, då det på intet sätt bidrar till att förbättra barnets 
situation eller nämndens samverkan med föräldrarna. Jag vill påstå 
att det nästintill försvårar det fortsatta samarbetet med barn och 
deras biologiska nätverk. Det är sådeles inte barnets bästa att 
begära ekonomisk ersättning av föräldrarna. Det är heller inte för 
nämnden ekonomisk försvarbart att fortsätta med detta utan 
snarare det motsatta eftersom arbetsuppgiften är tidskrävande och 
få föräldrar har möjlighet att bidra ekonomiskt till sina barn. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att upphöra med att ta ut ersättning från föräldrar med barn 
 placerat i annat hem än det egna. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 april 
2012 
 
§ 38 Budgetuppföljning socialförvaltningen, mars 2012 sid 4 
§ 39 Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Blekinge, 
 FINSAM för förprojektering april 2012 med 150 000 kronor sid 9 
§ 40 Angående godkännande av kostnad för bredband i bostaden  
 för hushåll med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd sid 12 
§ 41 Årsredovisning för donationsfonderna 2011 sid 16 
§ 42 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker   
 vid Sjörök, Skeppsbrokajen 4, Karlskrona 
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Tid och Plats  Måndagen den 23 april kl 15.45-16.00 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S) 
Ledamöter  Eva Strömqvist (S)  
  Björn Olsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M)  
  Ola Svensson (SD)  
  Ann-Christin Karlsson (FP) 
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Bengt-Göran Koffed (S)  
      
Övriga närvarande   
Ersättare  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
  Lill Körling, controller, § 27-28 
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer § 38-42  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 38 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, mars 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljnings-
rapport per 31 mars 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –
3,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Prognosen bygger på att planeringen avseende vuxna 
missbrukare håller. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten att över-
skridas med ca 0,9 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas 
minska samtidigt som det egna HVB-hemmet Karlskrona be-
handlingshem nyttjas till fullo. Samsjuklighetsboendet på Ringö 
samt stödboendet Rosenbom förväntas också ge effekt i år. 
Dock har man i nuläget inte full finansiering gällande vårdkedjan 
på ADS. Prognostiserad avvikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, 
men vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden 
minskar och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, 
beräknas budgeten överskridas med -2,0 mnkr. 
Avseende ekonomiskt bistånd är budgetramen 10,0 mnkr lägre 
jämfört med år 2011. Prognosen baseras på att den beräknade 
kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med ytter-
ligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Dessutom har den s k 
riksnormen , som regeringen beslutar om varje år, ökat främst 
gällande hushåll med barn. Kostnaden beräknas stiga med ca 
4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  Eftersom läget på 
arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras i år 
jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av 
antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. 
Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 
10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget 
befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 
 



  23 april 2012 5 
 

 

Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr 
enligt budgetläge 31 mars 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 
mars 2012 uppgår till 53,3 mnkr, och det budgeterade utfallet är 
41,0 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -12,3 
mnkr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Utfall          
 31 mars 

Budget         
31 mars 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Budget  
helår 2011 

Prognos  
helår 2011 

Avvikelse  
budgetprognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

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

 
Budget investe- 
ringar 2012 

Utfall  
januari-mars  
2012 

Prognos 
2012 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

200 tkr 0 tkr 200 tkr +-0 
 

 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 30 april. 
 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- 
samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-03-26 upprättat årsbokslut per 29 
februari 2012 som utvisade en budgetavvikelse om -7,5 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 39 
Ansökan om medel från Samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM för förprojektering april 2012 med 150 000 kronor 
 
Uppgifter om projektet: Rock i samverkan fördjupning och metod-
utveckling.  
Projektägare: Karlskrona kommun, socialförvaltningen 
 
Bakgrund 
2012-01-01 startade Finsam projektet Rock i samverkan. I 
projektet arbetar tre koordinatorer och en projektledare med 
arbetslivsinriktad rehabilitering företrädesvis för personer under 30 
år. 
Projektet vänder sig till personer som har svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden och som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd för en arbetsmark-
nadsetablering. Deltagarna i projektet remitteras från kommunen, 
landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Till projek-
tet är en beredningsgrupp med Finsams medlemmar och andra 
samverkansparter knutna. Alla remisser bereds av berednings-
gruppen.   
 
Behovet av rehabiliterande insatser i Karlskrona kommun är om-
fattande både när det gäller antal personer och behov av individu-
ellt anpassade insatser.  Detta visar sig tydligt i den kartläggning 
som genomfördes på socialförvaltningens ekonomisektion i 
februari 2012. Kartläggning omfattade totalt 1471 personer, dvs. 
alla som var aktuella för ekonomiskt bistånd 2012-01-15 i 
Karlskrona kommun. 
 
Kartläggningen visade att det fanns totalt 463 personer som av 
handläggarna bedömdes vara i behov av förberedande rehabili-
terande insatser för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogan-
de. 106 av dessa var personer under 25 år. Fördelningen mellan 
män och kvinnor är ungefär lika stor. 70 % hade haft ekonomiskt 
bistånd sammanhängande 12 månader eller längre. 
90 % har inte arbetat det senaste året och för de allra flesta ligger 
arbetslivserfarenheten långt tillbaka i tiden. 46 % av personerna i 
gruppen med rehabiliteringsbehov bedömdes aldrig ha arbetat. 
 
149 av personerna i kartläggningen har beroendeproblematik av 
alkohol eller droger som främsta hinder och av dessa var 40  
personer under 25 år. Många har även psykiska problem 
tillsammans med ett eller flera andra hälsoproblem.  
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Behov av förstudie/förprojektering 
Vi tror att samverkan är en förutsättning för att personer med 
omfattande problematik ska kunna få ett arbete eller börja studera. 
Den multidisciplinära kompetensen som vi gemensamt med våra 
samverkansparter besitter är också nödvändig. Trots att vi till-
sammans har mycket kompetens ser vi i Rock i samverkan tydligt 
två grupper som det finns behov av att gemensamt fördjupa 
kunskap metoder kring.  
 
En grupp är unga som isolerar sig och drar sig undan socialt liv, 
arbete och studier. Personerna uteblir ofta från våra möten och 
reagerar på uppsökande med att dra sig undan ytterligare. De 
isolerar sig och ofta i föräldrahemmet och har få sociala kontakter. 
De har ibland varit inskrivna i olika projekt men eftersom de uteblir 
och drar sig undan blir de så småningom utskrivna. För att kunna 
arbeta på ett framgångsrikt sätt med dessa personer behövs 
omfattande samverkan mellan de olika aktörerna och utveckling av 
kunskap och metoder.  
 
Den andra gruppen som vi ser behov av att fördjupa kunskap och 
metoder kring är att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering i 
anslutning till att man genomgår behandling för beroendeproble-
matik. Om behandlingen ska lyckas behövs att det parallellt sker 
insatser på sociala plan som ökar deltagandet i samhället. Hur 
man får dessa insatser att ”gå hand i hand ” är beroende av 
kunskap, samverkan och samordning av de olika insatserna. Vi 
tror att det finns goda exempel på andra ställen i Sverige eller 
Norden som man bör studera närmare.  
 
Genomförande 
Under perioden maj-oktober 2012 planeras att genomföra 
förstudien av ny kunskap och gemensamma metoder genom att 
representanter från de berörda aktörerna gemensamt inhämtar 
kunskap om goda exempel inom området och gemensamt genom-
för studiebesök. Detta kombineras med gemensam utbildning/före-
läsning dit en större grupp av dem som arbetar med målgrupperna 
inbjuds. 
 
Budget: 
Kostnad studiebesök ca 20 personer  
med övernattning                   80 000 kronor 
Kostnad föreläsare och hyra av större lokal              70 000 kronor 
Totalt                                                                        150 000 kronor  
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Implementering 
Vi har för avsikt att använda resultatet av förstudien genom att 
addera den till den kunskap som vi nu utvecklar i nuvarande 
genomförandeprojekt Rock i samverkan och att under hösten 
återkomma med ny ansökan för genomförandeprojektprojekt inför 
2013. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att hos Samordningsförbundet i Blekinge ansöka om projektmedel 
 till förprojektering enlig ovan med 150 000 tusen kronor. 
_____ 
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§ 40 
Angående godkännande av kostnad för bredband i bostaden 
för hushåll med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd 
 
Inledning 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda frågan 
att generellt godkänna kostnad för bredbandsuppkoppling vid 
beräkning av rätt till ekonomiskt bistånd för hushåll, med skolbarn, 
som är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Det skulle, med 
hänvisning till barnperspektivet, kunna anses vara skälig levnads-
nivå för hushåll med skolbarn som är i behov av långvarigt 
ekonomiskt bistånd 
 
Barnperspektiv 
Kommunerna ska vid handläggning av ekonomiskt bistånd särskilt 
beakta barnperspektivet.  
Att ha barnperspektiv vid beslut om ekonomiskt bistånd kan vara 
att; 
o Främja och ekonomiskt möjliggöra att barn kan medverka i 
 fritidsaktivitet 
o Aktiva insatser så att föräldrar blir självförsörjande genom egen 
 inkomst 
o Förhindra vräkning och el-avstängning 
 
Sammanfattning 
Kostnad för bredband och dator ingår inte i riksnormen. I Social-
styrelsen allmänna råd uttalas inte att bredband och dator ska 
anses vara skälig levnadsnivå inte heller att det inte är det. 
Kommunen kan bestämma att bredband och dator ska anses som 
skälig levnadsnivå och bedöma i vilken omfattning som det ska 
utgå ekonomiskt bistånd till denna kostnad.  
 
Vid utgångspunkten att Internet skulle betraktas som skälig lev-
nadsnivå för bidragstagare som har skolbarn och som har lång-
varigt bidragsbehov så omfattas, i nuläget, ungefär 200 hushåll i 
Karlskrona kommun. Med en beräknad bredbandskostnad om 200 
kronor per månad så skulle den totala kostnaden för Karlskrona 
kommun vara ungefär 480 tkr årligen enligt denna beräkning. 
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Bedömning 
Kostnad för bredband ingår inte i riksnormen. Om bredband ska 
bedömas som skälig levnadsnivå eller inte är inte uttalat i de 
nationella regleringar som finns kring handläggning av det ekono-
miska biståndet. Kommunen kan självständigt besluta om att bred-
band ska betraktas som skälig levnadsnivå och i så fall reglera om-
fattningen av biståndet i riktlinjerna för handläggning av det 
ekonomiska biståndet. 
 
Frågan om att anse tillgång till Internet i bostaden som skälig 
levnadsnivå ställer flera frågor;  
o godtagbar kostnad 
o tillgång till dator och om även dator ska ses som skälig 
 levnadsnivå  
o godtagbar kostnad för dator 
o vilka hushåll ska omfattas  
 
Det finns skäl att anta att många hushåll som omfattas av det 
ekonomiska biståndet redan prioriterar dator och bredband och 
bekostar detta inom familjens befintliga ekonomiska ramar. 
Karlskrona kommun har stora volymökningar inom det ekonomiska 
biståndet och ett förväntat stort budgetunderskott för 2012. Att i 
denna situation föreslå en generösare hållning än vad som krävs 
anses inte i nuläget som ekonomiskt ansvarsfullt. 
Utvecklingen av övriga kommuners hållning i frågan bör självfallet 
följas liksom förändringar i det nationella regelverket samt rätts-
tillämpningen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att bredband i bostaden i nuläget inte ska anses som skälig  
 levnadsnivå vid handläggning av ekonomiskt bistånd 
 
att  kostnad för bredband inte ska godkännas vid beräkning av 
 rätt till ekonomiskt bistånd 
 
att förvaltningen får i uppdrag att bevaka och hålla nämnden 
 underrättad om den rättsliga utvecklingen av frågan och 
 direktiv från socialstyrelsen gällande nationellt ställnings-
 tagande om bredband och dator ska anses som skälig 
 levnadsnivå vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
Yrkande 
Ann-Christine Karlsson yrkar att ärendet återremitteras.  
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Proposition 
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Ann-
Christine Karlssons yrkande om återremiss och fann Ann-Christine 
Karlssons yrkande antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att återremittera ärendet 
_____ 
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§ 41 
Årsredovisning för donationsfonderna 2011 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna 
årsredovisningen för donationsfonderna 
 
 Familjen Westrings donationsfond 
 Martin Thunells stiftelse 
 Major John Jeansssons  
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donations-
 fonder. 
_____ 
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§ 42 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Sjörök, Skeppsbrokajen 4, 371 33 Karlskrona 
 
Ärendet 
 
Sjörök AB hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att till allmänheten 
och till slutna sällskap sk. cateringstillstånd servera öl, vin, sprit-
drycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt mellan 
kl.11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna i nya lokaler på Skeppsbrokajen 4. 
Serveringsstället består av restaurang och uteservering. Antalet 
sittplatser i restaurangen är 130 st. och uteserveringen 120 st.  
Serveringslokalerna är lämpliga för sitt ändamål och köket 
uppfyller kraven för verksamhetens ändamål.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver sin verksamhet som att man skall servera 
god och vällagad mat gjord på bra matvaror. Genomtänkt sam-
klang mellan mat och dryck. Menyn består av nytänkande, 
blandat med klassisk svensk mat och inspiration från världen. 
Kraven på utbudet gällande maten uppfylls.   
Serveringstiden är året runt 11.00 – 01.00. 
Besök har gjorts på plats vid ett par tillfällen. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Sjörök AB 556885 -1173 ägs av Filip Gamelius, Pär Hjalmarsson 
och Magnus Larsson. Hyreskontrakt finns med Dagon Södra 
Sverige AB. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Filip Gamelius, Pär Hjalmarsson och Magnus Larsson 
har lång erfarenhet av branschen. De har drivit Cafe´ Greven och 
Villgott AB. Idag driver de Restaurang Ätbar med ett stadig-
varande serveringstillstånd till allmänheten.  
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Samtliga har genomgått utbildning i alkohollagen vilket innebär 
att samtliga i företaget har erforderliga kunskaper i alkohollagen. 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget 
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos 
Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 150 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 
8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhanda-
hålla lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och 
övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 
kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvalt-
ningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa  
 alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap sk.  
 cateringstillstånd alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 21 maj 2012 
 
§ 49 Budgetuppföljning socialförvaltningen, delårsbokslut 
 april 2012 sid 4 
§ 50 Slutrapport till Länsstyrelsen avseende projektet Tidiga in- 
 satser för familjehemsplacerade barn. Att besluta om att   
 permanenta projektet inom ordinarie verksamhet i familjehems- 
 gruppen sid 11 
§ 51 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
 vid Pizzeria & Gatukök Viking, Rödeby sid 12 
§ 52 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker   
 vid Café 1344, Karlskrona sid  14  
§ 53 Fördelning av föreningsbidrag för år 2012 sid 17 
§ 54 Delegationsordning sid  20 
§ 55 Ändring av plan för internkontroll sid 23 
§ 56 Yttrande angående vidtagna åtgärder sid  25 
§ 57 Förslag till nya omarbetade politiska mål och riktlinjer sid  27 
§ 58 Ansökan om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser 
 inom Utsikts verksamhet sid 29 
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Tid och Plats  Måndagen den 21 maj kl 15.00-16.45 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S) jäv § 53 
Ledamöter  Eva Strömqvist (S), gick kl 16.00 § 49, del av § 50 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Ola Svensson (SD)  
  Sture Nilsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Ghaleb Zeaiter (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) § 53 
  Mai-Kathe Westberg, (M) 
  Marianne Widebrant (C)  
      
Övriga närvarande   
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Anette Gladher, 1:e socialsekreterare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare § 49-52 
  Lill Körling, controller,  
  Tore Svensson, planeringssekreterare 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Sture Nilsson 
 
Justerade paragrafer § 49-58  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Sture Nilsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 49 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, delårsbokslut april 
2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 30 april 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –8,0 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,9 mnkr. De externa vårdkost-
naderna förväntas minska samtidigt som det egna HVB-hemmet 
Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. 
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom 
förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full 
finansiering gällande vårdkedjan på ADS. Prognostiserad 
avvikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden min-
skar och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, be-
räknas budgeten överskridas med -7,0 mnkr. Situationen för 
närvarande är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under 
året, vi har dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört 
med samma period föregående år (11 fg år , 22 i år). 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. 
Dessutom har den s.k. riksnormen, som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också 
en ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012.  
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Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 
hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Sammantaget be-
faras ett underskott om -27,0 mnkr. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr 
enligt budgetläge 30 april 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 
april 2012 uppgår till 68,8 mnkr, och det budgeterade utfallet är 
55,0 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -13,8 
mnkr. 
 

 Utfall           
30 april 

Budget       
30 april 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

 
Utfallet per april kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
 Individ- och familjeomsorg -5,4 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Antal externa placeringar är 26 st, varav 1 är fullt finansierad av 
Migrationsverket, (år 2011 hade vi i genomsnitt 12 externt 
placerade). Det är en ökning med 2 externt placerade jämfört 
med föregående månad. Detta innebär att kontot för HVB barn 
och unga f n uppvisar en negativ budgetavvikelse om -3,1 mnkr. 
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt 
sett en budgetavvikelse med ca -0,9 mnkr; Ungbo uppvisar en 
negativ budgetavvikelse om -0,1 mnkr, kontot för kontaktpersoner 
går i princip +-0, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -
0,2mnkr och familjehemskontot uppvisar -0,1 mnkr.   
Vuxna: 
Vi har för närvarande 7 st aktuella externa placeringar, (år 2011 
hade vi i genomsnitt 9 externt placerade). Det är 2 färre placerade 
än föregående månad. Kontot för HVB vuxna uppvisar en negativ 
budgetavvikelse på -0,9 mnkr. 0,8 mnkr avser finansiering av 
stödboende, beroendeenhet och samsjuklighetsboendet Ringö för 
perioden.  
På Karlskrona behandlingshem var det 16 st inskrivna. Denna 
verksamhet uppvisar f n en mindre positiv avvikelse (+ 12 tkr).  



  21 maj 2012 6 
 

 

Forts § 49 
 
Övrigt: 
Nettokostnaden för semester belastar perioden med -2,1 mnkr. 
 
 Ekonomiskt bistånd -8,4 Mnkr 
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll under april 
fortsättningsvis ligger på en hög nivå. I snitt har vi haft 30 fler 
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal 
hushåll är främst bland vuxna. Av totalt 861 hushåll var det 228 
hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under april, något färre 
än månaden innan. Antal vuxna hushåll med bistånd minskade  
med 33 hushåll, jämfört med månaden innan. Den totala 
ökningen av antal hushåll är hittills i år 3,6 % jämfört med snittet 
2011 ( 0,8 % för ungdomar, 4,6 % vuxna). Den genomsnittliga 
kostnaden per hushåll (7 673 kr per hushåll och månad) ligger 
något över den genomsnittliga kostnaden för år 2011 (+0,6 %). 
Denna beräknas stiga under året då den s.k. riksnormen ökat 
kraftigt jämfört med föregående år, främst avseende hushåll med 
barn. I april var den totala kostnaden för utbetalningar 6,4 mnkr. 
Det är ungefär lika med snittet för år 2011. Även i år har vi ett 
tillskott om 4 förstärkningstjänster på ekonomisektionen. Detta 
kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter att få ut personer 
i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är 
dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med 
utländsk bakgrund.  
 
Prognos över utfall för helår 2012 
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 kan beräknas till ca -35,0 
Mnkr.  
 
 Budget  

helår 2011 
Prognos  
helår 2011 

Avvikelse  
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

Utfall januari-april 
2012 

Prognos 2012 Avvikelse  
budget- 
prognos 

200 tkr 0 tkr 200 tkr +-0 
 
 
Måluppfyllelserapportering 
Individ och familjeomsorgen: 
 
 Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en 
 insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens 
 geografiska område. Under januari till april 2012 fick 287 barn 
 och unga en insats och 92 % av insatserna var inom kommun. 
 Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 384 barn under 2011. 
 
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med missbruks-
 problem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp 
 inom kommunens geografiska område. Under januari till april 
 2012 fick 303 vuxna med missbruksproblem en insats och  
 92 % av insatserna var inom kommunen. Målet uppnått. 
 
Kommentar: Totalt 662 vuxna under 2011. 
Under 2011 hade vi en större andel placerade enligt LVM, tvångs-
ingripanden jämlikt LVM ökade från 662 (2010-12-31) till 1057 
(2011-12-31) vårddygn. HVB-placeringar av vuxna missbrukare 
med tvång är mycket dyra, de kräver externa placeringar. Under 
perioden januari-april 2012 har andelen placeringar jämlikt LVM 
minskat. 
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Ekonomiskt bistånd: 
 
 Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av 
 ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten ska minska. 
 2012-04-30 var andelen invånare i Karlskrona kommun som 
 är beroende av ekonomiskt bistånd 3,8 %. 2011-04-30 var 
 andelen 3,6 %. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 30 i genomsnitt per 
månad för perioden jämfört med hela 2011. Kostnaden per hus-
håll har ökat med 0,6 % jämfört med snittkostnad per hushåll 
2011. 
 
Nästa måluppfyllelserapportering vid delårsbokslut per 31 
augusti. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- 
samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-04-23 upprättat årsbokslut per 29 
februari 2012 som utvisade en budgetavvikelse om -12,3 Mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta 
 åtgärder för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till      Dnr: 2010.117.047 
CR 
Länsstyrelsen 

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

 
 
 
§ 51 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Pizzeria & Gatukök Viking, Karlskronavägen 58, Rödeby 
 
Ärende 
Timo Akkaya har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera 
starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är 11.00-01.00 alla dagar året runt. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Pizzeria & Gatukök, Viking är beläget i Rödeby. Stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten har inte funnits tidigare. 
Serveringsstället består av serveringsmatsal med platser för cirka 
40 gäster. I anslutning till serveringsmatsalen finns en uteserve-
ring. 
Köket är godkänt som livsmedelslokal och håller en allmän 
standard och miljö.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Pizzerian och Gatuköket inriktning är i första hand inriktad på 
pizzor och kebab. 
Det finns därutöver en ala carte meny med ett antal förrätter, 
huvudrätter och efterrätter. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har lång erfarenhet av restaurangbranschen och har 
drivit pizzerior sedan 1998. Avseende kunskaper i alkohollagen har 
den sökande genomgått utbildning i alkohollagen 2002-05-17. I 
enlighet med alkohollagen 8 kap. 12 § har den sökande avlagt 
kunskapsprov hos kommunen 2012-04-26 med godkänt resultat   
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Pizzeria & Gatukök, Viking, 74010255197, ägs helt av Timo 
Akkaya och drivs som enskild firma. Hyreskontrakt finns med 
ägaren av lokalen, Naresh Duggal. 
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Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget 
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos 
Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget 
av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 40 per-
soner får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 
§. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade 
eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler 
är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohol-
lagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla   
 dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla   
 dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2012.014.702 
CR 
Iaonnis Karantonis 
Alkoholhandläggare 

 
 
 
§ 52 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Café 1344, Borgmästaregatan 13, Karlskrona 
 
Ärendet 
Iaonnis Karantonis har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att 
servera starköl, vin, spritdrycker och AJA-drycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider året runt  kl.11.00 
– 22.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringslokalerna är belägna i Galleria Wachtmeister. Servering 
sker i en inre serveringslokal och en uteservering som är väl 
avgränsad. Personalen har god överblick över hela serveringen. 
Restaurangen har drivits av den sökande i 2 år . Högsta antal 
gäster i serveringslokalen är 125 och antal bordsgäster 45 st. 
Köket håller en allmän standard och kan tillhandahålla lagad eller 
på annat sätt tillredd mat.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Café 1344 söker serveringstillstånd året runt för sprit, vin, starköl 
och AJA-drycker från kl. 11.00 – 22.00. Öppettiderna är måndag – 
torsdag  09.00 – 20.00, fredag 09.00 -19.00, lördag 09.00 – 17.00 
och söndag 11.00 – 17.00. Dessa tider kommer ev. Att utökas men 
inte längre än till kl. 22.00 då Gallerian Wachtmeister stänger. 
Serveringsformen är att gästerna beställer vid baren och serveras 
sedan vid bordet. Serveringsstället har en bred målgrupp och en 
varierande meny. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har lång erfarenhet av branschen och har sedan 2004 
arbetat på Café 1344  och drivit rörelsen sedan 2010. 
Ioannis Karantonis har genomgått kunskapsprov i alkohollagen 
2012-03-14 med ett godkänt prov. 
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Ägar- och hyresförhållanden 
Cafe´1344 bedrivs som ett aktiebolag där Ioannis Karantonis äger 
hälften  av aktiebolaget  och den andra hälften delas mellan Niki 
Caragiannidou och Yousif Harut Gework.  
Hyreskontrakt finns med Claesson & Anderzén  från 2010-07-01. 
 
Bedömning 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Skatteverket 
har vid tre tillfällen under december 2011 genomfört särskilda 
kontrollåtgärder enlig kassaregisterlagen (KRL) i restaurangen 
Café 1344, vid vardera tillfälle i form av kontrollköp, kundräkning 
och kvittokontroll. Vid samtliga tillfällen konstaterade Skatteverkets 
personal att restaurangens personal inte registrerade samtliga 
försäljningar i kassaregistret. I vissa fall lade man endast 
kontanterna i kassalådan utan att registrera in försäljningen. Att all 
registrering inte skett, vid något av de tre tillfällena, bekräftades 
senare vid en avstämning som gjordes mot kontrollenheten. 
Restaurangen har därmed inte följt kravet i 9 § KRL och därmed 
fått en kontrollavgift med 10 000kr. Skatteverket uppger att det 
inträffade inte är av sådan betydelse att ett avslag kan ligga till 
grund för ansökan gällande serveringstillstånd. I övrigt så finns 
inga anmärkningar mot bolaget eller dess företrädare registrerade 
hos Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 125 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 
12 §. En sökandens lämplighet kan ifrågasättas vid ekonomisk 
misskötsamhet som inte är brottslig t.ex om han inte fullgör sina 
skyldigheter gentemot det allmänna eller om han inte håller en 
riktig bokföring. Det behöver här inte vara frågan om uppsåtlig 
misskötsamhet. Den sökande uppger att det inträffade gällande 
uteblivna kassakvitton är rent slarvigt och att personalen 
informerats om det inträffade.  
Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller 
på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är 
lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § 
alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
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Forts § 52 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltnings-
lagen 2012-04-27. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol- 
  drycker stadigvarande till allmänheten alla dagar året runt   
  mellan kl 11.00-22.00  
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol- 
  drycker stadigvarande till allmänheten alla dagar året runt   
  mellan kl 11.00-22.00  
_____ 
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Kopia till   Dnr:  2012.043.753 
CR    2012.051.753 
Föreningarna    2012.056.753 
    2012.060.753 
    2012.048.753 
    2012.047.753 
    2012.038.753 
    2012.044.753 
    2012.054.753 

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

_____ 
 



  21 maj 2012 19 
 

 

Kopia till      Dnr: 2012.084.002 
CR       

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

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

 
Process 
rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frek- 
vens 

Metod Rapporte- 
ring till 

Redovisning 
av enskilda 
ärenden 

Redovisning 
socialnämnden 

Socialchef Löpan-
de 

Ärenden 
lottas 

Social- 
nämnden 

Arbetsplaner 
ekonomi-
gruppen 

Handläggning Socialchef 2012 Granskning 
av akter 

Social- 
nämnden 

Utbetalningar 
ekonomiskt 
bistånd 

Kontroll av 
mottagare 

Socialchef 2012 Stickprov 
kvartalsvis 

Social-
nämnden 

Riskhantering 
Arbetsmiljö 

Dokumentens 
aktualitet 

Socialchef 2012 Komplett 
inventering 

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

 
 
 
 
§ 56 
Yttrande angående vidtagna åtgärder 
 
Christine Held redovisade upprättat yttrande daterat den 30 april 
2012. 
 
Socialstyrelsen gjorde en föranmäld inspektion den 8 och 10 
november 2011. Syftet med tillsynen var att få svar på följande 
frågor. 
 
 Fungerar socialtjänstens mottagande av anmälningar 
 få barn som är i behov av skydd och stöd sina behov utredda 
 är socialtjänstens ställningstagande att inte inleda utredning 
rimlig 
 
Socialstyrelsen har i sin tillsyn funnit att socialnämnden i Karls-
krona ska vidta åtgärder för att säkerställa. 
 att nämnden utan dröjsmål tar ställning till om utredning ska 
 inledas 
 att barn som är i behov av skydd och stöd får sina behov 
 utredda 
 
Vid tillsynen gav socialstyrelsen muntligen sina synpunkter på 
vad de hade sett, vilket gjorde att vi omgående påbörjade vissa 
åtgärder. 
  
Socialstyrelsen påtalar att förhandsbedömningarna har tagit för 
lång i hälften av de granskade fallen. När tillsynen gjordes i 
november hade vi svårigheter att få till framför allt möten med 
föräldrarna inom 2 – 3 veckor. I det muntliga samtalet påtalade 
också socialstyrelsen att vi inte alltid pratade med barnen i 
förhandsbedömningen. 
 
Vi har gjort vissa förändringar som gör att vi idag klarar av att 
hantera förhandsbedömningarna inom 2 – 3 veckor och vi kallar 
numera samtliga barn i våra förhandsbedömningar. Det är priori-
terat att inkomna anmälningar skyndsamt ska ut till förhands-
bedömarna, anmälningarna kommer till socialförvaltningen på 
olika sätt och till olika delar av socialförvaltningen.  



  21 maj 2012 25 
 

 

 
Forts. § 56 
 
Samtliga anmälningar går till 1:e socialsekreterare som gör en 
första bedömning om det är en akut anmälan och/eller om 
anmälan är så allvarlig att en utredning ska öppnas omgående, 
övriga anmälningar går samma dag till de två socialsekreterare 
som ansvarar för samtliga förhandsbedömningar. I april gick vi 
igenom de senaste 17 förhandsbedömningarna och kunde då 
konstatera att medelvärdet för antal dagar det tog att göra dessa 
förhandsbedömningar var 13 dagar. 
 
När det gäller att barn som är i behov av skydd och stöd får sina 
behov utredda har följande åtgärder vidtagits. 
 
Vi har sedan den 1 december 2011 ett barnahus i Karlskrona, 
vilket innebär att när en anmälan kommer in där det finns miss-
tanke om att ett barn har blivit utsatt för brott tas detta ärende 
alltid i barnahusets samrådsgrupp. I samrådsgruppen finns 
representanter från polis, åklagare, socialtjänst, barnpsykiatrin 
och vid behov från barnklinken. Samrådsgruppen träffas 1 gång i 
veckan och/eller akut vid behov. Barnahuset har gjort att denna 
typ av anmälningar blir belysta och hanterade på ett mycket 
bättre sätt än tidigare. Utredning görs på samtliga anmälningar 
som hanteras av barnahuset. 
 
När det gäller anmälningar som handlar om att barn har bevittnat 
”våld i nära relationer” har utredningsgruppen tillsatt en arbets-
grupp för att förbättra rutinerna för när en utredning inte behöver 
inledas då en bedömning görs att den ansvarige vårdnadshavar-
en kan ge barnen tillräckligt skydd för att barnen inte utsätts för 
våld och att barnen erbjuds det stöd de behöver. 
Socialförvaltningen kan erbjuda stöd genom det egna teamet 
”Utsikt” som erbjuder stöd till offer, barn som bevittnat våld och 
förövare.  
 
Socialförvaltningen har under våren haft tre utbildningsdagar på 
temat ”våld i nära relationer” till all personal. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  godkänna yttrandet till socialstyrelsen om vidtagna åtgärder 

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

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

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

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

 
 Utfall          

31 maj 
Budget        
31 maj 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

53,5 
mnkr 

45,4 
mnkr 

-8,1 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

34,8 
mnkr 

23,7 
mnkr 

-11,1 mnkr 

 
 

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

 
 Budget  

helår 2011 
Prognos  
helår 2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

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

 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-maj 
2012 

Prognos  
2012 

Avvikelse budget-
prognos 

200 tkr 92 tkr 200 tkr +-0 
 

Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut.  
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-05-21 upprättat delårsbokslut per 30 april 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -13,8 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2012. 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för 
  att minimera prognostiserat underskott. 
3. att till kommunstyrelsen redovisa planerade och vidtagna åtgärder  
  enligt ovanstående åtgärdsplan. 
_____ 
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§ 68 
Ändringar i delegationsordningen 
 
Socialförvaltningen föreslår ändring i delegationsordningen på 
två punkter.  
 
Enligt gällande delegationsordning så är beslut att ej polis-
anmäla misstankar om bl a brott som riktar sig mot underåriga 
delegerade till socialnämndens arbetsutskott. 
Socialförvaltningen föreslår att rätten att besluta att ej polis-
anmäla vissa brott mot underåriga istället läggs på social-
chefen med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå. 
Bakgrunden till förslaget är de arbetsformer som utvecklats 
inom ramen för barnahusets verksamhet. Socialförvaltningens 
tjänstemän för regelbundet samtal med representanter för 
åklagare och polis om misstänkta brott som riktar sig mot 
barn. I enlighet med de samarbetsformer som utvecklats bör 
vara möjligt för tjänstemän att fatta beslut om att ej polis-
anmäla misstanke om brott i anslutning till de överläggningar 
som sker. 
 
I delegationsordningen omnämns för övrigt att arbetsutskottet 
har rätt att besluta att ej polisanmäla brott som hindrar social-
nämndens verksamhet och att ej polisanmäla bedrägligt 
beteende. Socialförvaltningens förslag påverkar ej dessa 
situationer. 
 
Rätten att avge yttrande till polismyndigheten jml passlagen 
när det gäller passärenden som handlar om att utan vårdnads-
havares medgivande utfärda pass för barn har ej delegerats. 
Det är i vissa fall nödvändigt för socialnämnden att medverka 
till att barn under 18 år ges möjlighet att få passansökan be-
viljad även om föräldrar inte vill lämna sitt medgivande till 
ansökan. Det gäller framför allt vid familjehemsplaceringar av 
barn. Rätten att avge yttrande till polismyndigheten föreslås bli 
delegerat till socialchefen med rätt att vidaredelegera till lämp-
lig nivå. 



  18 juni 2012 12 
 

 

Forts 
§ 68 
 
Under förutsättning av socialnämndens beslut delegeras 
rätten att ej anmäla vissa brott mot underåriga till 
sektionschefen vid familj- och ungdomssektionen och rätten 
att avge yttrande till polismyndigheten i passärenden till förste 
socialsekreterare vid utrednings- och familjehemsgrupperna. 
 
I samband med ovanstående förändringar görs också föränd-
ringen att socialchefen vidaredelegerar rätten att polisanmäla 
brott som riktar sig mot underåriga till sektionschefen för 
familj- och ungdomssektionen. 
 
Socialnämndens beslut enligt  
allmänna utskottets förslag  
 
att  delegera rätten att besluta att ej polisanmäla vissa brott 
 som riktar sig mot underåriga till socialchefen med rätt att 
 vidaredelegera 
 
att  delegera rätten att avge yttrande till polismyndigheten i 
 passärenden till socialchefen med rätt att vidaredelegera  
 
att  till protokollet anteckna att beslutet att polisanmäla och att 
 ej polisanmäla vissa brott som riktar sig mot underåriga 
 vidaredelegerats till sektionschefen vid familj- och 
 ungdomssektionen 
 
att  till protokollet anteckna att rätten att avge yttranden i  pass
 ärenden vidaredelegerats till förste socialsekreterare vid 
 utrednings- och familjehemsgrupperna. 
_____ 
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CR 
Alkoholhandläggare 

 
 
 
 
§ 69 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Lunchcaféet Gott & Blandat, Västra Riksvägen 
13, 373 00 Jämjö 
 
ÄRENDET 
 
Lunchaféet Gott & Blandat har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) 
om att till allmänheten och till slutna sällskap sk. cateringstill-
stånd servera öl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdryck-
er,  vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider 
året runt mellan 11.00 – 01.00  
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Lokalerna är belägna i centrala delarna av Jämjö. 
Serveringstillstånd har inte funnits tidigare på serveringsstället. 
Serveringsstället består av matsal och uteservering. Antalet 
sittplatser i matsalen är 49. Serveringslokalerna är lämpliga för 
sitt ändamål och köket uppfyller kraven för verksamhetens 
ändamål. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver sin verksamhet att man skall kunna servera 
god och vällagad mat till en blandad målgrupp. Kraven på ut-
budet gällande maten uppfylls. Serveringstiden är året runt 
mellan kl.11.00 – 01.00. Besök på stället har gjorts vid ett par 
tillfällen 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Lunchcaféet Gott & Blandat sedan oktober 
2011. Erfarenhet finns i restaurangbranschen från 2002. 
Kunskapsprov gällande stadigvarande tillstånd till allmänheten 
genomfördes hos Karlskrona kommun 2012-05 -02 med ett 
godkänt resultat. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Martina Olausson driver företaget som en enskild firma. 
Hyreskontrakt finns med Röda Nejlikan HB 969686-6517. 
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BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanlägg-
ning är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 49 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alko-
hollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 
kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhanda-
hålla lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § 
och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 
8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
Uteserveringen skall vara väl avgränsad innan den kan använ-
das som serveringsområde.  
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvalt-
ningslagen 2012-05-24. 
  
Socialnämndens beslut enligt  
allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap s.k. 
cateringstillstånd alla dagar året runt mellan kl. 11.00 – 01.00. 
_____ 
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§ 70 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Utklippan, Idrottsv 13, 371 41 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Utkiken AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att till allmän-
heten  servera starköl och vin vid ovan  rubricerat serverings-
ställe. Sökta serveringstider är året runt, årligen under perioden 
fr.o.m. 1 maj - t.o.m. 30 september mellan kl. 11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Serveringslokalerna är belägna på Utklippan i Karlskrona skär-
gård. Servering har funnits tidigare i lokalerna men inget serve-
ringstillstånd. Serveringsstället består av en matsal och en till-
hörande uteservering. Antalet sittplatser i matsalen är 20 st. 
Serveringslokalerna är lämpliga för sitt ändamål och köket upp-
fyller kraven för verksamhetens ändamål.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver sin verksamhet att kunna servera sina gäster 
ett glas vin eller öl till maten. Gästerna bor i vandrarhemmet eller i 
egen båt. Karlskrona Sjötaxi kommer att trafikera Utklippan med 
dagsturister. 
Kraven på utbudet gällande maten uppfyller kraven enligt alkohol-
lagen.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Café Utkiken sedan 2007 med stadigvarande 
tillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Branschkunskap och 
kunskaper enl. alkohollagen finns. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Utkiken AB drivs som ett aktiebolag av Maria Strandqvist och 
Patrik Strandqvist. 
Hyreskontrakt finns med Statens Fastighetsverk 
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§ 70 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget 
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos 
Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 49 per-
soner får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 
12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla 
lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga 
lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § 
alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvalt-
ningslagen 2012-05-25. 
 
Socialnämndens beslut enligt 
allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl och vin till allmänheten årligen under 
perioden 1 maj och 30 september mellan kl.11.00 – 01.00.  
_____ 
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§ 71 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid SailInn, Sandhamns hamn, 370 42 Torhamn 
 
ÄRENDET 
 
Catharina N Johansson har hos Socialnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) om att till allmänheten servera starköl, vin, sprit-
drycker och AJA-drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider året runt, årligen under perioden 1 april 
– 30 september mellan kl.11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 

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

med platser för 40 st gäster. Uteserveringen är lämplig för sitt 
ändamål och köket uppfyller kraven för verksamhetens ända-
mål.   
              
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden beskriver att SailInn ska vara öppet under 
sommaren april – september. Öppettiderna kommer att vara 
mellan kl.11.00 – 22.00 och i vissa fall en förlängd öppettid. 
Målgruppen är framförallt gäster som besöker gästhamnen i 
Sandhamn.  
Kraven på utbudet gällande maten uppfylls. Besök har gjorts 
på serveringsstället.  
 
Sökandens personliga lämplighet  
Sökande har drivit Cyberzone i Ramana AB med ett stadig-
varande tillstånd till allmänheten. Catharina N Johansson har 
utbildning i alkohollagen och även genomfört ett godkänt 
kunskapsprov hos Karlskrona kommun 2012-05-16. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Sökanden har en registrerad enskild firma 19621218-3302. 
Hyresavtal finns med Sandhamns Marine AB, 556777-2917. 
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§ 71 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanlägg-
ning är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger för närvarande en 
ansökan om bygglov för ändrad användning av en verkstads-
lokal, på fastigheten Sandhamn 13:4, där viss försäljnings-
verksamhet och kontor inryms. Ansökan avser bygglov för 
ändrad användning av lokalen till restaurang.  
Vid Miljö- och byggnadsnämnden sammanträde 2012-05-10 
föredrogs ärendet gällande Sandhamn 13:4 Torhamn, bygglov 
för ändrad användning av butik till restaurang. I förslag till 
beslut från förvaltningen framkommer följande: 
Arbetsutskottet fattar beslut att låta Miljö- och byggnads-
nämnden besluta i ärendet den 7 juni under förutsättning att 
remisstiden löpt ut. Samt att ärendet kompletteras med 
eventuella remissyttranden vid sittande bord.  
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet 
enligt 8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att 
tillhandahålla lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 
kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhets-
synpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2012-05-28. 
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Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 april – 
30 september mellan kl 11.00-01.00. under förutsättning att 
det finns ett gällande bygglov på restaurang för fastigheten 
Sandhamn 13:4. 
_____ 
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§ 72 
Val av ledamot till socialnämndens allmänna utskott 
 
Ordförande föreslog att utse Margareta Rodin (FP) som 
ordinarie ledamot i socialnämndens allmänna utskott from 1 
juli 2012. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta Margareta Rodin (FP) som ordinarie ledamot i 
 socialnämndens allmänna utskott from 1 juli 2012 under 
 förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt 
 valberedningens förslag. 
_____ 
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§ 73 
Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga (LVU) samt lag om vård av miss-
brukare (LVM) besluta om omedelbara omhändertagande. 
 
På grund av att Ann-Christin Karlsson (FP) slutar sitt uppdrag 
som ledamot i socialnämnden den 30 juni 2012 så måste ny 
ledamot utses till uppdraget. 
 
Socialnämnden har att jämte socialnämndens ordförande 
förordna 3 ledamöter ur socialnämnden att jämlikt § 6 med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och § 13 lag 
om vård av missbrukare, i vissa fall (LVM) fatta beslut om 
omhändertagande där allmänna utskottets beslut om 
omhändertagande inte kan avvaktas. 
 
1. Ingrid Hermansson (c) ordförande 
2. Jan-Anders Lindfors (s) vice ordförande 
3. Eva Strömqvist (S), ledamot 
4. Anna Månsson (M), ledamot 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  förutom socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson 
 (C),  vice ordförande Jan-Anders Lindfors (S) samt leda-
 möten Eva Strömqvist (S) utse ledamoten Anna 
 Månsson (M) from 1 juli 2012 rätt att fatta beslut jml § 6 
 LVU och § 13 LVM i ärenden där allmänna utskottets 
 sammanträde inte kan avvaktas. 
_____ 
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§ 74 
Avtackning 

 
 Ordförande avtackade Ann-Christin Karlsson (FP) för sina 5 år i 
 socialnämnden med en blomma samt önskar alla en trevlig sommar. 
 
 Vice ordförande Jan-Anders Lindfors önskar ordförande samt tjänstemän  
 en trevlig sommar 
 ____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 27 augusti 
2012 
 
§ 83 Budgetuppföljning socialförvaltningen, juli 2012 sid 4 
§ 84 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn sid 10 
§ 85 överenskommelse om mottagande och bosättning av ny- 
 anlända invandrare sid 12 
§ 86 Medborgarförslag om konsumtion av alkohol på allmän plats sid 14 
§ 87 Motion från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp sid  16  
§ 88 Ändringar i delegationsordningen sid 20 
§ 89 Sociala företag vidgar arbetsmarknaden sid  21 
§ 90 Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och detalj- 
 handel/servering av folköl i Karlskrona kommun sid 22 
§ 91 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
 vid Telenor Arena Medlemspub, Arena vägen 19, K-na sid 24 
§ 92 Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar sid 26 
§ 93 Politiskt uppdrag angående Alkohol- och drogsektionen sid 27 
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Tid och Plats  Måndagen den 27 augusti kl 14.20-16.30 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Björn Fries (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Björn Olsson (S) gick kl 15.20 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
   
Tjänstgörande ersättare Walla Carlsson (S) 
  Marianne Widebrant (C)  
      
Övriga närvarande  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Hanna Höglund (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marie Klang (FP) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Sören Trolle, sektionschef 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare  
  Lill Körling, controller,  
  Lena Wik, utredningssekreterare 
  Jessica Andersson, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Fries (S) 
 
Justerade paragrafer § 83-93  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Jessica Andersson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Björn Fries 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 83 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, juli 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 juli 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –8 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -27 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa 
vårdkostnaderna förväntas minska samtidigt som det egna HVB-
hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. 
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom 
förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full 
finansiering gällande vårdkedjan på ADS. Prognostiserad 
avvikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -7,0 mnkr. Situationen för närvarande 
är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under året, vi har 
dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört med före-
gående år (12 fg år , 24 i snitt hittills i år). 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. 
Dessutom har den s.k. riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden be-
räknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll 
med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
Sammantaget befaras ett underskott om -27,0 mnkr. 
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Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,4 mnkr enligt 
budgetläge 31 juli 
2012. 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 31 juli 
2012 uppgår till 119,1 mnkr, och det budgeterade utfallet är 94,0 
mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -25,1 mnkr. 

 
 Utfall          

31 
juli 

Budget        
31 juli 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

71,4 
mnkr 

60,8 
mnkr 

-10,6 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

47,7 
mnkr 

33,2 
mnkr 

-14,5 
mnkr 

 
 

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

helår 
2011 

Prognos 
helår 
2011 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

103,5 
mnkr 

111,5 
mnkr 

-8,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 56,9 
mnkr 

  83,9 
mnkr 

-27,0 
mnkr 

 
Kommentarer till avvikelse 
 Individ- och familjeomsorg -8,0 Mnkr 
Barn och ungdomar:  
Eftersom antal ärenden ligger på en mycket hög nivå, beräknas 
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande 
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsätt-
ningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen 
och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lös-
ningar. Situationen är den, att vi i år har haft i snitt ca 12 fler 
externt placerade jämfört med genomsnittligt antal placerade 
föregående år.  
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Eftersom antalet anmälningar om barn som far illa under förra 
året ökade med ca 35 %, är en ökning av externa placeringar en 
förväntad effekt. De tillkommande externa placeringarna kräver 
särskilda behandlingsinsatser vilka vi inte kunnat tillgodose med 
hemmaplanslösningar. Flertalet är tvångsingripanden jämlikt 
LVU. Prognosen bygger på att inga ytterligare ärenden till-
kommer. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av 
barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande 
ca 1,2 mnkr.  
Prognostiserad budgetavvikelse är för närvarande –7,0 mnkr 
avseende barn och ungdomar. 
Vuxna: 
Avseende vuxna missbrukare gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är 
situationen den, att vi i år har haft i snitt ca 1 mer externt placerad 
jämfört med snitt antal placerade föregående år. Vi nyttjar f n vårt 
interna HVB-hem Karlskrona behandlingshem till fullo. Vi förvän-
tar oss också positiva effekter av att vi har samsjuklighetsboendet 
på Ringö, vårt stödboende Rosenbom samt den länsövergripan-
de beroendeenheten. Vi har dock i nuläget inte full finansiering 
när det gäller vårdkedjan på ADS. För att säkerställa den positiva 
trenden skulle ett ramtillskott behövas. Prognostiserad budgetav-
vikelse är därför för närvarande –1,0 mnkr avseende vuxna 
missbrukare. 
 
 Ekonomiskt bistånd -27,0 Mnkr 
Budgetramen för år 2012 är 10,0 mnkr lägre än 2011. 
Utbetalningarna för de senaste 12 månaderna har i snitt legat på 
drygt 6,5 mnkr per månad (snitt 6,4 mnkr fg år). Summerat på en 
tolvmånaders period ligger utbetalningarna nu på ca 0,9 mnkr mer 
än vad som totalt betalades ut föregående år. Nämnden prognos-
tiserar att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med 
ytterligare ca 8,5 mnkr jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
också på att den s k riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande familjer med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,5 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknar med en nettoökning av antal hushåll 
med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
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Övrigt, statistik 
I snitt antal hushåll t o m juli 2012 
med ekonomiskt bistånd:  873 hushåll 
I snitt antal hushåll t o m juli 2011 
med ekonomiskt bistånd:  845 hushåll 
I snitt antal hushåll 2011  
med ekonomiskt bistånd:  844 hushåll 
I snitt antal hushåll 2012 med  
ekonomiskt bistånd budget:  624 hushåll 
 
 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd   
augusti 2011-juli 2012: 78 173 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2011: 77 292 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2010: 68 618 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2008: 46 255 tkr 
Utbetalning av ekonomiskt bistånd 2006: 38 934 tkr 
 
Åtgärdsplan 
Socialnämnden tog förra året beslut om besparingar om totalt ca 
6,0 mnkr, vilka även är inarbetade i innevarande års budget.  
Enligt Socialnämndens uppfattning är det inte möjligt att göra 
ytterligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att 
leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det 
förebyggande arbetet och nämndens målsättning att ge 
människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede. 
Med anledning av att antal HVB-placeringar barn och ungdomar 
ökat ytterligare har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder. 
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen har bildat en 
särskild åtgärdsgrupp bestående av samtliga arbetsledare på 
sektionen. Syftet med gruppen är att gå igenom samtliga 
placeringar, för att så tidigt så möjligt avsluta dyra externa 
placeringar, och ta hem för hemmaplanslösningar med hjälp av 
befintliga resurser. Dessutom ställs krav på att i större utsträck-
ning åstadkomma skräddarsydda lösningar på individnivå, inom 
ramen för de resurser förvaltningen har och lagstiftningen 
medger. 
 
Individ- och familjeomsorg: 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa 
placeringarna av barn och ungdomar som utgör huvuddelen av 
den negativa budgetavvikelsen. Fortfarande prioriteras 
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så 
snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge 
fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. 
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Men eftersom antalet anmälningar om barn som far illa under 
förra året ökade med ca 35 %, är en ökning av externa place-
ringar en förväntad effekt. Stora ansträngningar pågår för att möta 
den uppkomna situationen, på ett för individen och den 
kommunala ekonomin, så fördelaktigt sätt som möjligt. Självklart 
sker detta inom ramen för gällande lagstiftning när det gäller 
skydd och stöd till barn och ungdomar. 
Ekonomiskt bistånd: 
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med bl a 
utbildningsförvaltningen för att kunna erbjuda yrkesutbildning i 
bristyrken. Beslut har fattats i KF (26 april, KS2012.108.344 § 55) 
att godkänna förslaget att förstärka ekonomisektionen med 1 
socialsekreterare, under innevarande budgetår, för att aktivt 
kunna arbeta med att bryta långvarigt bidragsberoende för per-
soner som saknar arbetsförmåga, enligt ”Resurshus”-metoden. 
Önskvärt vore att det tillsköts resurser för att öka antalet 
”kommunala beredskapsarbeten”. 
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. Redovisade 
investeringar t o m juli uppgår till 123 tkr. 
Prognos 2012: Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 

 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-
juli 2012 

Prognos 2012 Avvikelse 
budget-prognos 

200 tkr 123 tkr 200 tkr +-0 
 

 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti. 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut.  
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-06-18 upprättat delårsbokslut per 31 maj 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -19,2 Mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder 
 för att minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
 
 



  27 augusti 2012 10 
 

 

Kopia till   Dnr:  
 
 
 
 
 
 
 

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

att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås 
_____ 
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§ 88 
Ändringar i delegationsordningen 
 
Ärendet utgick. 
_____ 
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§ 89 
Sociala företag vidgar arbetsmarknaden 
 
Verkställande direktör Bengt Lingman och näringslivsutvecklare 
Annelie P Norrman har lämnat förslag om olika insatser angå-
ende sociala företag. De föreslår att kommunen ska ha en policy 
för att främja sociala företag, att sociala hänsyn ska finnas med i 
upphandlingsreglementet, att en samverkansgrupp bildas med 
representanter från arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen, 
handikappförvaltningen och näringslivsbolaget samt att ett 
projekt startas med syfte att främja socialt företagande och att ta 
fram en handlingsplan för Karlskrona kommun. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka förslag från vd 
 Bengt Lingman och näringslivsutvecklare Annelie P 
 Norrman angående sociala företag. 
_____ 
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Kopia till   Dnr 2012.093.702 
 
 
 
 
 
 
 
§ 90 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättad tillsynsplan daterad den 
26 juli 2012. 
 
Bakgrund 
Staten, genom Folkhälsoinstitutet (FHI) och länsstyrelsen, 
förordar att kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt 
alkohollagen 9 kap. 2§ görs utifrån en ansvarig nämnd beslutad 
plan. FHI menar bl.a att en sådan plan väsentligen skulle 
strukturera och underlätta verksamheten och också öka förut-
sättningarna för att få en god effekt av arbetet. Det bör specifi-
ceras vad kommunen under året planerar att prioritera i sin 
tillsyn- antal tillsynsbesök, inriktning, uppföljning m.m. 
 
Allmänt om tillsyn 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa 
alkoholens skadeverkningar. 
Bestämmelserna i alkohollagen 9 kap.2 § ger tillståndsmyndig-
heten/kommunen rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen 
av alkoholdrycker. Kommunens uppgift är att i första hand att 
vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna efterföljs. 
Särskild fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av skador och 
vara ett skydd för ungdomen. 
Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde före den före-
tagsekonomiska. 
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning 
av folköl till kommunen. 
 
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen 
också tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsen kan initiera yttre tillsyn i 
samverkan med kommunen vid speciella tillfällen. 
 
Tillsyn av restauranger 
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott sam-
arbete mellan tillståndshavare och kommun.  
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Forts § 90 
 
Bådas intressen bör sammanfalla i att man vill ha god ordning 
på serveringsställena, att underåriga inte kommer åt alkohol-
drycker, samt att Alkohollagens bestämmelser följs. Kommunen 
ska ge tillståndshavare råd och stöd i hur man kan uppnå detta.  
 
Tillståndshavare ska med förtroende kunna vända sig till 
kommunens alkoholhandläggare för att få frågor besvarade. 
Kommunens företrädare ska vara tydlig med sin myndighetsroll 
och samtidigt visa hänsyn för tillståndshavarens roll som 
näringsidkare. 
 
Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta upprättad tillsynsplan, att gälla from 2012-09-01. 
_____ 
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Kopia till:   Dnr: 2011.207.702 
CR 
Alkoholhandl 

 
 
 
 
§ 91 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkhohol-
drycker vid Telenor Arena Medlemspub, Arena vägen 19, 
Karlskrona. 
 
Lennart Nilsson föredrar upprättad utredning daterad den 3 
augusti 2012. 
 
ÄRENDET 
Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har hos Socialnämnden ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl och andra jästa alkohol-
drycker till slutet sällskap vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider är mellan den 1 augusti tom 30 april, i 
samband med a-lagets seriematcher. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  servering av starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet 
 sällskap s.k. klubbtillstånd får ske i en medlemspub på   
 Telenor Arena, Karlskrona, med tidsbegränsad giltighet tom  
 2013-04-30. 
 
att  efter det tidsbegränsade tillståndets utgång skall en 
 utvärdering ske för en förnyad prövning och beslut om ett   
 stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. 
 
att  servering av alkoholdrycker får endast ske i samband med   
 A-lagets matcher i ordinarie seriespel, eventuellt slutspel,   
 playoff eller kvalserie.  
 
att  gällande serveringstid är 1 ½ timme före a-lagets match   
 och  under periodpauserna. Dock senast 01:00 oavsett om   
 match fortfarande pågår.   
 
att  minst en (1) ordningsvakt skall finnas på plats 1 timme före   
 match till 30 minuter efter serveringstidens utgång, då   
 servering sker i serveringslokalen söndag – torsdag samt   
 minst två ordningsvakter (2) fredag – lördag.  
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Forts § 91  
 
att  när servering av alkohol sker i medlemspuben, skall entré-  
 värdar placeras vid serveringslokalens entré för att bl.a.   
 kontrollera tillhörigheten till det slutna sällskapet samt 18   
 års gränsen. 
_____ 
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§ 92 
Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar 
 
Med anledning av ändrade arbetsuppgifter föreslås 
socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
att Ditte Almqvist, Katarina Lindell, Anette Gladher samt Göran 
 Bohman var för sig får utkvittera värdehandlingar 
 adresserade till socialnämnden. 
_____ 
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§ 93 
Politiskt uppdrag angående Alkohol- och drogsektionen 
 
Ordförande Ingrid Hermansson redogjorde för grupparbete som 
socialnämnden haft under förmiddagen, med rubriken För vem gör 
vi vad? 
Sören Trolle fick i uppdrag att utreda sex områden inom alkohol- 
och drogsektionen. Rapporteras till socialnämnden i 
november/december 2012. 
 
Informationen togs till protokollet 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 
september 2012 
 
§ 99 Budgetuppföljning, socialförvaltningen – delårsbokslut augusti 2012 sid 4 
§ 100 Betänkande SOU 2012:43 Konsumenten i centrum – ett framtida  
 konsumentstöd sid 11 
§ 101 Yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO angående JO-anmälan 
 riktad mot Socialnämnden i Karlskrona kommun sid 14 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 september kl 15.15-16.20 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Eva Strömqvist (S) 
  Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M), gick kl 16.05 § 99 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) gick kl 16.05 § 99 
  Walla Carlsson (S) 
  Bengt-Göran Koffed (S) § 100-101 
  Mai-Kathe Westberg (S) § 100-101  
      
Övriga närvarande  Hanna Höglund (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
   Lill Körling, controller,  
  Anette Gladher, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer § 99-101  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till     Dnr: 2012.070.042 
CR 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Utfall   
31 augusti 

Budget    
31 augusti 

Avvikelse 
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

81,5 
mnkr 

67,5 
mnkr 

-14,0 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

54,3 
mnkr 

38,2 
mnkr 

-16,1 
mnkr 

 
 

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

 Budget helår 
2011 

Prognos  
helår 2011 

Avvikelse 
budget- 
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

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

 
Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-
augusti 2012 

Prognos 2012 Avvikelse 
budget-prognos 

200 tkr 123 tkr 200 tkr +-0 
 
 

Måluppfyllelserapportering 
Individ och familjeomsorgen: 
 
 Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en 
insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens 
geografiska område. Under januari till augusti 2012 fick 331 barn 
och unga en insats och 90 % av insatserna var inom kommun. 
Målet  ej uppnått. 

 
Kommentar: Totalt 384 barn under 2011. 
 
 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med miss-
 bruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall 
 erhålla hjälp inom kommunens geografiska område. Under 
 januari till augusti 2012 fick 362 vuxna med missbruks-
 problem en insats och 89 % av insatserna var inom 
 kommunen. Målet ej uppnått. 
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Kommentar: Totalt 635 vuxna under 2011. 
Under 2011 hade vi en större andel placerade enligt LVM, 
tvångsingripanden jämlikt LVM ökade från 662 (2010-12-31) till 
1057 (2011-12-31) vårddygn. HVB-placeringar av vuxna 
missbrukare med tvång är mycket dyra, de kräver externa 
placeringar. Under perioden januari-augusti 2012 har andelen 
placeringar jämlikt LVM minskat. 
 
Ekonomiskt bistånd: 
 
 Andelen invånare i Karlskrona kommun som är beroende av 
 ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten ska minska. 
 2012-08-31 var andelen invånare i Karlskrona kommun som 
 är beroende av ekonomiskt bistånd 4,4 %. 2011-08-31 var 
 andelen 4,3 %. Målet ej uppnått. 
 
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 26 i genomsnitt per 
månad för perioden jämfört med hela 2011. Kostnaden per 
hushåll har minskat med 0,3 % jämfört med snittkostnad per 
hushåll 2011. Andelen ungdomar med ekonomiskt bistånd har 
minskat med 3,1 % jämfört med föregående år. 
 
Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 31 december. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-08-27 upprättat årsbokslut per 31 juli 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -25,1 Mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 augusti 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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Kopia till   Dnr: 2012.109.760 
CR 
Justitiedepartementet 
 
 
 
 

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

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

 Lennart Nilsson informerade om oktoberfesten. 

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

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

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

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

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

Ordförande Ingrid Hermansson föreslog  
 
att  sektionschef Christine Held får i uppdrag att tillsammans med 
 företrädare för barn och ungdomsförvaltningen utreda möjligheten att 
 införa ett skolfam i Karlskrona, samt 
 
att socialnämndens ordförande skall ta kontakt med barn och ungdoms-
 nämndens ordförande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslaget 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  sektionschef Christine Held får i uppdrag att tillsammans med 
 företrädare för barn och ungdomsförvaltningen utreda möjligheten att 
 införa ett skolfam i Karlskrona, samt 
 
att socialnämndens ordförande skall ta kontakt med barn och ungdoms-
 nämndens ordförande. 
_____ 
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Kopia till     Dnr: 2012.070.042 
CR 
 
 
 
 
 

§ 108 
Budgetuppföljning socialförvaltningen, september 2012  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 30 
september 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –13 mnkr på 
individ- och familjeomsorg samt -22 mnkr avseende ekonomiskt bistånd.
  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten att överskridas med 
ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas minska samtidigt som 
det egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. 
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom förväntas 
också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full finansiering gällande 
vårdkedjan på ADS. Prognostiserad avvikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar och planeringen 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med -
12,0 mnkr. Situationen för närvarande är att antalet externa placeringar 
ökat kraftigt under året, vi har dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i 
år jämfört med föregående år (12 fg år, 24 i snitt hittills i år, per 30 septem-
ber var det 24 externt placerade barn och ungdomar). Förvaltningen 
tvingas försämra prognosen med 2 mnkr då den tidigare planeringen av-
seende hemtagning av befintliga HVB-placeringar inte kunnat ske i för-
väntad utsträckning. Dessutom har det tillkommit fler placeringar än 
prognostiserats. Antalet barn placerade i familjehem har dessutom ökat 
med 12 % jämfört med samma period föregående år. 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budgetramen 10,0 
mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras på att den beräknade 
kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka med ytterligare ca 8,0 
mnkr jämfört med år 2011. Dessutom har den s.k. riksnormen, som rege-
ringen beslutar om varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. 
Kostnaden beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.   
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Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och förbättras 
i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en ökning av antal 
hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd under 2012. Nämnden 
räknade med en nettoökning av antal hushåll med ca 10 hushåll per 
månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Dock ser vi nu att de vidtagna åtgärderna 
gett snabbare effekt än förväntat, vilket lett till att färre hushåll än tidigare 
prognostiserat behöver ekonomiskt bistånd. Prognosen för verksamheten 
förbättras därför med 3 mnkr jämfört med föregående uppföljning. 
Prognostiserad budgetavvikelse är -22,0 mnkr. 
 
Driftsredovisning 
 
Nettoanslag 
Socialnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 160,6 mnkr enligt 
budgetläge 30 september 2012. 
 
Ekonomiskt utfall 
Socialnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari – 30 sep-
tember 2012 uppgår till 152,7 mnkr, och det budgeterade utfallet är 
119,6 mnkr. Detta innebär att budgetavvikelsen uppgår till -33,1 
mnkr. 

 

 Utfall         
30 september 

Budget         
30 september 

Avvikelse  
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

 
 
Utfallet per september kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 

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

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

 Budget helår  
2011 

Prognos 
helår 2011 

Avvikelse  
budgetprognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

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

Ekonomiskt 
bistånd 

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

 
Kommentarer till avvikelse 

 

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

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

Budget 
investeringar 
2012 

Utfall januari-
september 2012 

Prognos 2012 Avvikelse budget- 
prognos 

200 tkr 123 tkr 200 tkr +-0 

 
Måluppfyllelserapportering 
Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 31 december. 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut. 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2012-09-24 upprättat årsbokslut per 31 augusti 
2012 som utvisade en budgetavvikelse om -30,1 Mnkr. 
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Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
_____ 
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§ 109 
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för 
alkoholserveringstillstånd. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättat förslag till reviderade 
riktlinjer för alkoholserveringstillstånd daterat den 2 oktober 
2012. 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun har sedan 200+ haft riktlinjer för alkohol-
serveringstillstånd, som ett komplement till bestämmelserna i 
Alkohollagen (1994:1738). Nuvarande riktlinjer reviderades 
senast 2009 (Kf 2009-04-23). Syftet med kommunala riktlinjer är 
att ge en sammanfattande vägledning i första hand till besluts-
fattare och handläggare, men även till restauratörer som över-
väger att etablera sig i Karlskrona kommun. 
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens 
förslag till ny alkohollag (2010:162). Den nya alkohollagen 
trädde i kraft den 1 januari 2010. Förändringarna i den nya 
alkohollagen finns med i förslaget gällande riktlinjerna. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för 
 serveringstillstånd, samt 
 
att hemställa till kommunfullmäktige att anta bilagda riktlinjer för 
 serveringstillstånd 
_____ 
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KF 

 
 
 
 
§ 110 
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsyns-
avgift avseende servering av alkohol och försäljning av 
folköl. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättat förslag daterat den 2 
oktober 2012. 
 
Bakgrund 
Den senaste översynen och förändring av avgifterna gjordes år 
2008 och trädde i kraft (2009-01-01). Sedan dess har riksdagen 
antagit en ny alkohollag som trädde i kraft 2011-01-01. I sam-
band med detta gjordes en komplettering av nya avgifter, vilka 
trädde i kraft 2011-01-27. 
Vid kommunfullmäktiges beslut, 2011-01-27 § 8, om komplette-
ring av nya avgifter beslutade dessutom kommunfullmäktige, ”att 
socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevans-
en runt taxorna”. 
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre överens-
stämmelse mellan avgiften och den faktiska kostnaden. När det 
gäller ansökningsavgifterna utjämnas viss omotiverade avgifts-
skillnader. Förslaget är att sänka vissa ansökningsavgifter och då 
framförallt de tillfälliga tillstånden. Tillsynsavgifterna höjs med  
0,5 % enligt förslaget. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta förvaltningens förslag, om ansökningsavgifter och 
 tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt 
 
att hemställa till kommunfullmäktige att fastställa förslaget 
 och att de nya avgifterna ska träda i kraft i samband med 
 kommunfullmäktiges beslut. 
_____ 
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§ 111 
Ansökan om Projektmedel från Samordningsförbundet i 
Blekinge, FINSAM, för perioden 2013-01-01 – 2014-12-31 
 
Margareta Jansson redovisade upprättad ansökan daterad den 2 
oktober 2012. 
 
Uppgifter om projektet 
Projektets namn: Rock i samverkan, ”ROCKSAM” 
Projektägare: Karlskrona kommun Socialförvaltningen                   
 
Bakgrund 
En stor grupp unga mellan 18 -30 år och även i äldre åldersgrupp-
er har svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Många av dessa bedöms inte omedelbart stå till arbetsmarknad-
ens förfogande och är i behov av samordnade rehabiliterings-
insatser som förberedande stöd inför en arbetsmarknadsetable-
ring. Gruppen återfinns hos arbetsförmedlingen, försäkrings-
kassan, landstinget och inom de kommunala verksamheter som 
har till uppgift att på olika sätt stödja dessa personer. Inom och 
utom kommunal regi så finns det flera verktyg/insatser som 
erbjuds den aktuella gruppen.  
 
Mot denna bakgrund startade projektet Rock i samverkan, 
ROCKSAM. Projektet har pågått sedan starten i januari 2012. För 
att fördjupa kunskap inom några områden så har medel till en 
förstudie beviljats av Samordningsförbundet i Blekinge. 
Erfarenheterna av innevarande projektår så långt samt kunskap 
som tillägnas under året genom förstudie ligger nu till grund för en 
förnyad ansökan om projektmedel för åren 2013 och 2014. 
 
Tidsplan 
Projektet pågår under perioden 2013-01-01  - 2014-12-31.  
 
Uppföljning, utvärdering och redovisning 
Skriftlig information och statistik om hur projektet utvecklas skall 
lämnas kontinuerligt till FINSAM i Blekinge. Halvårsredovisning 
och slutredovisning enligt upprättat uppdragsavtal.    
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Projektorganisation 
Projektansvaret ligger under Socialförvaltningens ekonomisektion. 
Sektionschefen har personalansvar för anställda i projektet och 
leder och sammankallar styrgruppen. Projektledare är rehabilite-
ringssamordnare/teambyggare i projektet. I projektet finns utöver 
projektledaren 3,0 koordinatorstjänster. 
 

Budget 2013-2014 
  

 Projektår 
2013 

Projektår 
2014 

Projektledare 1,0 504 000 504 000 

Koordinatorstjänster 
3,0  

3x420 000  
= 1 260 000 

3x420 000  
= 1 260 000 

Praktikplatser 
50x25tkr 

50x 25 000 
= 1 250 000 

50x 25 000 
= 1 250 000 

Drift  75 000   75 000 

Hyra 100 000 100 000 

Summa 3 189 000 
kronor 

3 189 000 
kronor 

 

Socialnämndens beslut  
enligt allmänna utskottets förslag  
 

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



  19 november 2012 2 

 

 

Tid och Plats  Måndagen den 19 november kl 15.00-15.45 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Björn Olsson (S), gick kl 15.00 del av § 120 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ingrid Trossmark (S) 
  Ghaleb Zeaiter (S)  
  Bengt-Göran Koffed (S)  
        
Övriga närvarande  Hanna Höglund (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare 
    Anette Gladher, planeringssekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer § 120-124  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2012 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 120 
Öppna frågor 
 
På allmänna utskottet togs frågan upp att beroendeenheten 
tyckte det var krångligt att anmäla om barn som far illa. 
 
Christine Held informerade om att hon varit i kontakt med 
beroendeenheten angående detta. 
 
Anette Gladher svarade 
_____ 
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§ 121 
Budgetuppföljning socialförvaltningen oktober 2012 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 oktober 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med –13 
mnkr på individ- och familjeomsorg samt -22 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att plane-
ringen avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volym-ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vård- 
kostnaderna förväntas minska samtidigt som det egna HVB-
hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. 
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom 
förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full 
finansiering gällande vårdkedjan på ADS. Prognostiserad 
avvikelse är -1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -12,0 mnkr. Situationen för närvarande 
är att antalet externa placeringar ökat kraftigt under året, vi har 
dubbelt så många, i genomsnitt, placerade i år jämfört med 
föregående år (12 fg år, 24 i snitt hittills i år, per 31 oktober var det 
24 externt placerade barn och ungdomar). Antalet barn placerade 
i familjehem har dessutom ökat med 12 % jämfört med samma 
period föregående år. 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är 
budgetramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen 
baseras på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd 
kommer att öka med ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011. 
Dessutom har den s k riksnormen , som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012.  
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Nämnden räknade med en nettoökning av antal hushåll med ca 
10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. Dock ser vi nu att 
de vidtagna åtgärderna gett snabbare effekt än förväntat, vilket lett 
till att färre hushåll än tidigare prognostiserat behöver ekonomiskt 
bistånd. Prognosen för verksamheten är oförändrad jämfört med 
föregående uppföljning. Prognostiserad budgetavvikelse är -22,0 
mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 oktober 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
______ 
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Kopia till   Dnr:  
CR 
 
 
 

 
§ 122 
Aktiva åtgärder till egen försörjning med rätt ersättning 
 
Bakgrund: 
Under perioden 2003-2005 pågick projektet Resurshuset inom 
socialförvaltningens ekonomisektion. Projektet startade som 
en offensiv satsning för att bryta långvarigt bidragsberoende 
för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Då det 
visade sig att många av dessa personer saknade arbets-
förmåga gjordes, under denna projektperiod, cirka 80 ansök-
ningar om sjukersättning till försäkringskassan. Under projekt-
tiden utarbetades en metod för att kartlägga arbetsförmåga 
och en arbetsmodell för att på ett framgångsrikt sätt bryta 
mycket långvarigt beroende av försörjningsstöd/ekonomiskt 
bistånd och bidra till att personen får rätt ersättning för sin 
försörjning. ”Resurshusmodellen” har efter 2005 implemen-
terats i ordinarie verksamhet och en socialsekreterare inom 
sektionen har framgångsrikt, men i liten omfattning, kunnat 
vara behjälplig med arbetet mot egen försörjning med rätt 
ersättning för personer som bedöms sakna arbetsförmåga.  
Socialnämnden fattade tidigare i år beslut om att tillföra en 
tjänst för att särskilt arbeta med personer som bedöms sakna 
arbets-förmåga enligt denna modell. Finansiering av denna 
extra tjänst har gjorts inom ramen av kontot för ekonomiska 
bistånd. SN beslutade att frågan om förstärkt budgetram för 
denna verksam-het skulle ställas till kommunstyrelsen för 
kommande år, 2013. Några särskilda medel för denna 
verksamhet har inte tillförts i 2013 års budgetram. Däremot 
har ramen för kostnaderna för det ekonomiska biståndet 
förstärkts. 
 
Aktuell situation/resurshusmodellen: 
I början av 2012 bedömdes ungefär 40 personer tillhöra 
gruppen som skulle kunna vara aktuella för annan ersättning 
för sin försörjning. I nuläget består denna grupp av 80 
personer. Då frågan har uppmärksammats under året så har 
verksamheten kunna identifiera flera personer. Detta är 
personer som med all säkerhet riskerar att hamna i fortsatt 
mycket långvarigt behov av försörjningsstöd om det inte ges 
utrymme för att aktivt arbeta för att rätt ersättning för 
försörjning beviljas. Arbetet pågår nu med de personer som 
bedöms tillhöra denna målgrupp. Verksamheten bedömer att 
20 personer kommer att kunna påbörja utredning under 2012.  
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forts § 122 
 
I de flesta fall bedöms dessa utredningar utmynna i att 
aktuella personer gör en ansökan till Försäkringskassan om 
sjukersättning. 
 
Räkneexempel; 
Kostnad ekonomiskt bistånd per år och person 90tkr x 80 
personer = 7 200 tkr/år 
Kostnad ekonomiskt bistånd under tre år cirka 21 600 tkr  
 
Arbetsprocessen med att utreda om det finns tillräckligt under-
lag för att göra en framställan till Försäkringskassan om sjuk-
ersättning för en person är omfattande och består av motiva-
tions- och förändringsprocess och en tydlig arbetsmodell med 
en omfattande kartläggning som har vuxit fram under flera år 
sedan Resurs-huset. Om det ges fortsatt utrymme för den 
socialsekreterare som är kunnig på område att aktivt arbeta 
med frågan om rätt ersättning skulle det vara möjligt att arbeta 
med de 80 personer som i nuläget är identifierade samt de 
personer som bedöms sakna arbetsförmåga som kontinuerligt 
aktualiseras som att tillhöra målgruppen.   
 
Socialnämndens beslut 
 
att  under perioden 2013-01-01 tom 2014 -03-31 tillföra 1,0 
 socialsekreteraretjänst till ekonomisektionen för att 
 fortsätta påbörjat arbete med att aktivt kunna arbeta med 
 att bryta långvarigt bidragsberoende för personer som 
 saknar arbetsförmåga. 
 
att  1,0 socialsekreterare frigörs från sina ordinarie arbetsupp-
 gifter och att ersättare tillsätts under motsvarande 
 period. 
 
att  uppföljning och rapportering av åtgärden återkommande 
 rapporteras till SN. 
 
att  kostnaden för 1,0 socialsekreterare, 500 tkr belastas 
 kontot för ekonomiskt bistånd 750 
_____ 
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Kopia till 12/11 
CR 
KF 

 
 
 
 
§ 123 
Förslag om bemanning inom ekonomisektionen avseende 
åtagandet kring mottagning och bosättning av nyanlända. 
 
Bakgrund 
Riksdagen tog i mars 2010 beslut om att anta ny lag avseende 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egen-
ansvar med professionellt stöd, proposition 2009/10:60. 
I anslutning till att reformen började gälla i december 2010 
beslutade kommunfullmäktige att den dåvarande kommunala 
flyktingintroduktionen skulle överföras från arbetsmarknadsen-
heten till socialförvaltningen och ekonomisektionen. 
 
Verksamheten vid flyktingintroduktionen med tio anställda 
övergick till ekonomisektionen 2010-12-01. Under perioden 
2010-12-01-2012-12-31 har kommunen dubbelt åtagande i 
förhållande till gruppen nyanlända då reglerna för det 
kommunala introduktionsansvaret gäller för de personer som 
har anlänt innan etableringsreformen började gälla. 
Omfattningen av det kommunala introduktionsansvaret har 
minskat under perioden i takt med att introduktionsperioden 
har avslutats för de personer som har omfattats av det 
kommunala introduktionsansvaret. De sista personerna som 
omfattas av rätt till introduktion kommer att avsluta sin 
introduktion runt årsskiftet 2012/2013. 
 
Kommunala ansvaret för flyktingar/nyetablerade 
Kommunen har ett reglerat ansvar för de personer som an-
länder till kommunen inom ramen för etableringsreformen. 
Länsstyrelsen har samordningsansvar kring nyanlända i Länet 
och Arbetsför-medlingen har huvudansvaret för arbetsmark-
nadsetableringen av nyanlända. Samarbete mellan Arbets-
förmedling, kommun och landsting ska ske och är tänkt att 
regleras genom lokala överenskommelser kring nyanländas 
etablering. 
Staten ersätter kommunen enligt schablonersättning; 
 
Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ förord-
ningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar .  
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forts § 123 
 
Schablonersättning till en kommun avser kostnader för  
 mottagande och praktisk hjälp vid bosättning  
 särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, 
 förskola, fritidshem och barnomsorg m.m.  
 utbildning i svenska för invandrare  
 samhällsorientering  
 tolk  
 andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 
 samhället  
 kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och 
 administration  
 
Schablonersättningen för 2012 är  
 82 200 kronor för barn och vuxna upp till 64 år  
 51 400 kronor för vuxna över 65 år 
 
I nuläget har Karlskrona kommun en överenskommelse med 
Länsstyrelsen av ett mottagande av etthundra flyktingar/ny-
anlända per år. Volymen på mottagande har motsvarat denna 
överenskommelse under 2011 och 2012. 
Under 2011 och 2012 har flyktingmottagandet i Karlskrona 
kommun omfattat personer som har anlänt enligt det gamla 
regelverket om kommunal introduktion och etableringsre-
formen. Kommunens uppdrag har kunnat verkställas med en 
personal-styrka som successivt har minskats sedan 2010 i 
förhållande till uppdragets omfattning. Av ursprunglig 
personalstyrka som anslöt till socialförvaltningen från 
flyktingintroduktionen omfattande 10 personer, 9,5 tjänst är i 
nuläget 5,5 tjänst öronmärkta för uppdraget och finansierade 
via schablonersättningar. 
 
Förslag till bemanning  
Under förutsättning att uppdraget inte förändras under 
kommande år och att omfattningen av volymen på 
mottagandet håller sig till den överenskommelse som nu finns 
så bedöms åtagandet för socialförvaltningen kunna hanteras 
av 4,0 tjänst på helårsbasis med ett tillägg för 2013 på 0,5 
tjänst. 
 
Det tjänster som bedöms nödvändiga för åtagandet med 
nuvarande volym/omfattning av uppdraget är; 
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forts § 123 
 
3,0 socialsekreterare; 1,0 med ansvar för boende, mottagan-
de och handläggning av ekonomiskt bistånd i det så kallade 
”glappet”, 2,0 socialsekreterare med ansvar för stöd, service, 
information, motivationsinsatser och arbete med förberedande 
rehabiliteringsinsatser för personer som inte bedöms ha till-
räckligt med prestationsförmåga för att för tillfället omfattas av 
etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen samt administra-
tion och övriga uppgifter i anslutning till åtagandet. 
 
1,0 Samordnartjänst; med ansvar för statliga ersättningar. 
Denna tjänst har visat sig nödvändig och betydelsefull utifrån 
att bevaka de statliga ersättningarna inom området. Genom 
att finansiera en tjänst för dessa arbetsuppgifter garanteras 
kommunen att inte missa några intäkter som annars riskerar 
att gå förlorade. Förvaltningen har här kunna se ett stort 
mervärde i form av intäkter som annars hade gått förlorade. 
De återsökningar om ersättning för äldre och sjuka och andra 
bevakningar av ersättningar som hittills har gjorts under året 
uppgår i nuläget till nära en miljon kronor. Cirka hälften av 
dessa bedöms vara intäkter som är ett mervärde på grund av 
att denna befattning.   
 
0,5 socialbidragshandläggare; med ansvar för handläggning 
av ekonomiskt bistånd. Krävs bland annat för utfasning av 
åtagandet enligt ansvar för kommunal introduktion. Tjänsten 
kan tas bort under året och regleras genom pensionsavgång.  
 
Kostnaden för dessa tjänster beräknas, med nuvarande 
beräkning av kostnad per tjänst, uppgå till 2 mkr per år med 
ett tillägg för 2013 med 250 tkr 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  bemanning inom ekonomisektionen avseende åtagandet 
 kring mottagning och bosättning av nyanlända, med ett 
 årligt mottagande av etthundra flyktingar/nyanlända, ska 
 omfattas av en personalstyrka av 4,0 tjänst samt för 2013 
 ett tillägg med 0,5 tjänst. 
 
att  kostnaden för bemanning inom ekonomisektionen av-
 seende åtagandet kring mottagning och bosättning av 
 nyanlända finansieras via de statliga schablonersättningar 
 som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ förordningen 
 (2010:1122) om  statlig ersättning för insatser för vissa 
 utlänningar.  
______ 
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§ 124 
Ersättare socialchef 
 
Då Tore Svensson har slutat sin anställning som planerings-
sekreterare tillika ersättare för socialchefen bör socialnämnden 
utse en ny ersättare för socialchefen. 
 
Allmänna utskottets förslag till socialnämnden 
 
att utse Anette Gladher, 681007-3301, till ersättare för social-
chefen. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 
december 2012 
 
§ 130 Öppna frågor sid 4 
§ 131 Budgetuppföljning socialförvaltningen, november 2012 sid 5 
§ 132 Förslag till budget för 2013 samt planer för 2014-2015 sid  7 
§ 133 Alternativ till placering – Kvalificerad hemmaplanslösning sid 8 
§ 134 Socialnämndens politiska mål sid 12 
§ 135 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Scandic Hotel, Skeppsgossegatan, K-na sid 13 
§ 136 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Café & Restaurang Touch, Stortorget 18, K-na sid 15
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Tid och Plats  Måndagen den 17 december kl 15.20-16.50 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  Björn Fries (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Ola Svensson (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S)  
  Mai-Kathe Westberg (M)  
        
Övriga närvarande  Hanna Höglund (M) 
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Bengt-Erik Eriksson, tf sektionschef 
   Anette Gladher, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Ola Svensson (SD) 
 
Justerade paragrafer § 130-136  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ola Svensson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7/1-2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 130 
Öppna frågor 
 
Göran Bohman informerade om turerna kring omorganisa-
tionen med att slå samman ekonomisektionen och alkohol- 
och drogsektionen till en vuxensektion. 
 
Marianne Widebrant (C) informerade om ett möte den 4 
december 2012 på Mariedalsgården angående 
familjehemsplacerade barn. 
_____ 
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§ 131 
Budgetuppföljning socialförvaltningen november 2012 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 30 november 2012. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade avvikelse fördelar sig med  
–18,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -22 mnkr 
avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att planeringen 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnad-
erna förväntas minska samtidigt som det egna HVB-hemmet 
Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. 
Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stödboendet Rosenbom 
förväntas också ge effekt i år. Dock har man i nuläget inte full 
finansiering gällande vårdkedjan på ADS. De externa vårdkost-
naderna har också under senare hälften av året ökat. Dessutom 
har förvaltningen tvingats placera enligt LVM i betydligt större 
utsträckning än tidigare. Antalet har under hösten fördubblats. 
Prognostiserad avvikelse försämras med 2 mnkr till -3,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,2 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och planeringen håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten nu överskridas med -13,0 mnkr (försämring med  
1 mnkr). Situationen för närvarande är att antalet externa place-
ringar ökat kraftigt under året, vi har dubbelt så många, igenom-
snitt, placerade i år jämfört med föregående år (12 fg år, 24 i snitt 
hittills i år, per 30 november var det 24 externt placerade barn och 
ungdomar). Antalet barn placerade i familjehem har dessutom 
ökat med 12 % jämfört med samma period föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -1,0 mnkr. 
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäkts-
krav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetav-
vikelse är -1,0 mnkr. 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd är budget-
ramen 10,0 mnkr lägre jämfört med år 2011. Prognosen baseras 
på att den beräknade kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer 
att öka med ytterligare ca 8,0 mnkr jämfört med år 2011.  
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Forts § 131 
 
Dessutom har den s.k. riksnormen, som regeringen beslutar om 
varje år, ökat främst gällande hushåll med barn. Kostnaden 
beräknas stiga med ca 4,0 mnkr avseende riksnormsökningen.  
Eftersom läget på arbetsmarknaden inte ser ut att förändras och 
förbättras i år jämfört med 2011 prognostiserar nämnden också en 
ökning av antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd 
under 2012. Nämnden räknade med en nettoökning av antal 
hushåll med ca 10 hushåll per månad, eller ca 4,0 Mnkr per år. 
Dock ser vi nu att de vidtagna åtgärderna gett snabbare effekt än 
förväntat, vilket lett till att färre hushåll än tidigare prognostiserat 
behöver ekonomiskt bistånd. Prognosen för verksamheten är 
oförändrad jämfört med föregående uppföljning. Prognostiserad 
budgetavvikelse är -22,0 mnkr. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 november 2012. 
 
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att 
 minimera prognostiserat underskott. 
______ 
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§ 132 
Förslag till budget för 2013 samt planer för 2014-2015 
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommun-
fullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 186,9 
mnkr för år 2013, 183,9 mnkr för år 2014 och 183,9 mnkr för år 
2015 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2012). 
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 105,0 mnkr och 
för Ekonomiskt bistånd 81,9 mnkr för år 2013.  
 
 
Socialnämndens beslut 
  
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2013 samt plan för 
 åren 2014 - 2015. 

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

antalet vårddygn på externa HVB.  

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

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

 Blir kostnaderna mindre för de externa placeringarna 

 Minskar antalet placeringar alternativt placeringstiden 

 Mäta och jämföra kvalité och delaktighet för de som erhåller 
 IHF och de som erhåller extern placering. Synliggöra 
 framgångsfaktorer respektive förbättringsfaktorer. 
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Forts § 133 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  medel från externa HVB-kontot förs över till konto 752 med 
 kronor 1 966 200 för 2013 och 1 901 200 för år 2014.  
______ 
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§ 134 
Socialnämndens politiska mål 
 
Socialnämnden ger via socialförvaltningen råd, stöd och insat-
ser till barn, ungdomar och familjer, till personer med beroende-
problematik, samt beslutar som ekonomiskt bistånd. 
Socialnämnden an-svarar för flyktingintroduktion. 
Socialnämnden ansvarar för budget- och skuldsanering, kon-
sumentrådgivning, familjerådgivning och beslutat i ärenden 
enligt Alkohollagen. Socialchef och fältgrupp ansvarar för 
kommunens operativa krisgrupp. 
 
Uppföljning av politiska mål 
Uppföljningen av nämndens verksamhet ska göras utifrån mål 
och delmål. Detta redovisas till nämnden en gång per år i verk-
samhetsberättelsen. Målen följs också upp kontinuerligt 
exempelvis enligt gällande lagar, internkontroll, brukarunder-
sökningar, systematisk uppföljning och andra uppföljningar. 
 
I verksamhetsberättelsen ska fokus på uppföljningen av 
respektive verksamhet vila på en evidensbaserad praktik. 
Genom att man regelbundet och över tid systematiserar och 
dokumenterar insatser och resultat, skapas underlag som kan 
användas i arbetet för att skapa förbättringar. Evidensbaserad 
praktik ger kunskaper om vilka insatser som är optimala för 
enskilda klienter och grupper av klienter.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta de nedbrutna politiska målen 
______ 
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§ 135 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Scandic Hotel, Skeppsgossegatan, Box 115, 371 22 
Karlskrona. 
 
Ärendet 
Scandic hotels AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd att 
utöka serveringstiden enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) och att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
utökade serveringstider är 2013-01-31 kl 11.00-02.00 och 2013-
02-01 kl 11.00-02.00. 
 
Scandic Hotel, Karlskrona ansöker om utökad serveringstid i 
samband med en deltävling i melodifestivalen. Det sökta 
tillståndet avser framförallt servering till artister och övriga som 
arbetar med melodifestivalen och bor på hotellet. 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatteverket. 
Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att 
erinra. 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att man 
arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbetet. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 500 
personer får vistas samtidigt i lokalen 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 
8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att 
tillhandahålla lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 
15 § och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt 
enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
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Forts § 135 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
  Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa   
  alkoholdrycker till allmänheten med utökad serveringstid,   
  torsdagen den 31 januari 2013 och fredagen den 1 februari   
  2013 mellan kl.11.00 och 02.00.  
______ 
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§ 136 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Cafe & Restaurang Touch, Stortorget 18, 37134 
Karlskrona 
 

Ärendet 
Firma Spotlight har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd att 
utöka serveringstiden till kl.03.00 enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) och att servera starköl, vin, spritdrycker 
och AJA-drycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
serveringstider är året runt mellan kl.11.00 -03.00, onsdagar, 
fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen samt alla aftnar 
förutom julafton. 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet avseende öppet-
tider till kl. 03.00. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget 
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos 
Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. Beträffande eventuellt 
förekommande bullerstörningar gäller socialstyrelsens allmänna 
råd om höga ljudnivåer, SOS FS 2005:7 samt för buller inomhus i 
bostäder, SOS FS 2005 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning: 
att max 150 personer vistas samtidigt i lokalen 
att max antal personer efterlevs i respektive brandcell 
att nödutrymningsvägar hålls fria från material 
att man arbetar med systematiskt brandskyddsarbete 
 
Utredarens överväganden 
Enligt alkohollagen får alkoholservering påbörjas tidigast klockan 
11.00 och avslutas klockan 01.00. Kommunen får dock förordna 
om andra tider. Det innebär att det går i enskilda fall besluta om 
utvidgade eller mera begränsade serveringstider. Serveringstiden 
kan i Karlskrona förlängas till 03.00, onsdagar, fredagar, lördagar, 
lövmarknadsdagen, juldagen samt alla aftnar förutom julafton, 
efter särskild prövning. (Beslut Kf, 2009-04-23 ) . För att få en 
utökad serveringstid måste tillståndshavaren ansöka om detta hos  
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Forts § 136 
 
Karlskrona kommuns socialförvaltning som i handläggningen av 
ärendet inhämtar yttrande från polismyndighet och miljökontor. 
Dessa myndigheters yttrande om befarade ordningsstörningar, 
risk för störningar av närboende mm, tillmäts stor betydelse och 
läggs till i den individuella och samlade bedömningen, som 
socialförvaltningen har att göra. I denna bedömning ska även 
vägas in restaurangens inriktning. Den inriktning som en till-
ståndshavare väljer och den profil som skapas för verksamheten, 
är ofta av avgörande betydelse för ordningsförhållanden i och 
kring restaurangen.  
Cafe´& Restaurang Touch har idag ett stadigvarande serverings-
tillstånd till allmänheten och är beläget i stadskärnan. Krav för 
tillstånd till serveringstid till kl. 01.00 är uppfyllda. 
Ägaren Suad Nezirevic skall vid den utökade serveringstiden till 
kl.03.00 vara på serveringsstället. Polismyndigheten har bedömt 
att risk för ordningsstörningar inte finns och att öppethållandet till 
klockan 03.00 förenas med villkor om förordnade av ordnings-
vakter.  
Café och Restaurang Touch har haft ett prövotillstånd under 
perioden 2012-04-28 2012-08-31 och har använt den utökade 
serveringstiden vid 3 tillfällen. Inga anmärkningar inkom till 
Karlskrona kommun. Bedömningen är att restaurangen är välskött 
och har inga anmärkningar. Vid ett tillsynsbesök den 29 septem-
ber 2012 genomfördes ett tillsynsbesök tillsammans med Skatte-
verket utan anmärkning. 
Meddelande angående hög ljudnivå nattetid vid Cafe´ & Restau-
rang Touch  inkom 2012-10-25 från Länsstyrelsen i Blekinge Län.  
Meddelandet från Länsstyrelsen i Blekinge Län skickades vidare 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen och miljöavdelningen för 
handläggning. Personen som bor i närheten av Café & Restau-
rang Touch och flera med honom anser att det är en olägenhet 
med den höga ljudnivån ifrån restaurangen nattetid. Inga ytter-
ligare uppgifter har inkommit då anmälaren vill vara anonym. 
Café & Restaurang Touch har 2012-12-04 svarat Miljöavdelningen 
angående klagomål på buller och säger att klagomålen är obe-
fogade. Sista tillfället med musik i restaurangen var den 25 maj 
2012. Tillståndshavaren uppger att det vid ett bifall gällande 
ansökan kommer det att finnas en bullernivåmätare på plats.   
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 
kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla 
lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga 
lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § 
alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
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Forts § 136 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa   
 alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan kl   
 11.00 - 01.00 förutom onsdagar, fredagar, lördagar, lövmark-  
 nadsdagen, juldagen samt alla aftnar förutom julafton till   
 kl.03.00. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 januari 
2013 
 
§ 4 Öppna frågor sid 4 
§ 5 Förslag till handlingsplan för socialnämnden utifrån det Ung- 
 Domspolitiska programmet sid 5 
§ 6 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Café Sött & Salt, Kristianopel, Fågelmara sid 8 
§ 7 Beslutsunderlag till socialnämnden beträffande organisation av 
 Ekonomisektion och Alkohol- och drogsektionen sid  10 
§ 8 Handlingsplan för att stödja barn i utsatta miljöer sid 13 
§ 9 Tack 
 
  
  
 
 
  
 
 
   
 
    
 



  28 januari 2013 2 

 

 

Tid och Plats  Måndagen den 28 januari kl 14.40-15.15 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Jan-Anders Lindfors (S)  
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Anette Gladher, planeringssekreterare 
   Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Margareta Rodin (FP) 
 
Justerade paragrafer § 4-9  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Margareta Rodin 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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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§ 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. Under-
tecknad informerade socialnämnden kortfattat om detta på 
novembersammanträdet.   
 
Det Ungdomspolitiska programmet har arbetats fram av 
Ungdoms-rådet, som tidigare kallades ungdomsdemokrati-
gruppen, som be-står av representanter från: Idrotts- och 
fritidsförvaltningen (sammankallande), barn- och ungdomsför-
valtningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur-
förvaltningen, tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsför-
valtningen, handikappförvaltningen och kommunledningsförvalt-
ningen. 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 verksamhets-
område 
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 per-
soner där samhällets andra resurser inte varit tillräckliga. Flera av 
punkterna berör därför frågor som är viktiga även för att social-
tjänsten 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 fritidssysselsätt-
ning m.m. De vi arbetar med är ibland de som hörs minst i offent-
liga 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 fritids-
gårdar 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 spridan-
de 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 ung-
domsnämnden 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 med-
verkar i fungera som en samlande röst för de ungdomars in-
tressen och åsikter, som vi fångar upp genom såväl vårt upp-
sökande som vårt individinriktade arbete, så att även dessa tas 
tillvara i samhällsutvecklingen.  
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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 arbetsplats-
 träff, för att säkerställa dess fortlevnad. 
______ 
 
  



  28 januari 2013 8 

 

 

Kopia till  Dnr: 2012.155.702 
 
 
 
 
 
 
§ 6 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker vid Café Sött & Salt, Kristianopel, Fågelmara. 
 
Ärendet 
Café Sött & Salt i Kristianopel AB har hos Socialnämnden an-
sökt om ett stadigvarande tillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 
§ första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera stark-
öl, 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 er-
bjuda 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 efter-
frågan. Exempel på mat som ska serveras är fisk- samt yckling-
rätter, 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 ser-
veras 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 F-
skatt, 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 livsmedelsanlägg-
ning 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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   Dnr:  
 
 
 
 
 
§ 7 
Beslutsunderlag till socialnämnden beträffande organisa-
tion av Ekonomisektion och Alkohol- och drogsektionen 
 

Frågeställning 
Förslag till organisationsförändring inom socialförvaltningen av-
seende 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 sek-
tioner. 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 speciali-
seringen 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 föränd-
rad 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 per-
sonalen, 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 gemen-
samma 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 anpass-
ning 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 komplice-
rad 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; 
 

  



  28 januari 2013 12 

 

 

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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  Dnr: 
   
 
 
 
 
 
§ 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 Val av en ledamot och en ersättare till socialnämndens allmänna 
 utskott sid 4 
§ 11 Val av ledamöter att jml Lagen med särskilda bestämmelser om 
 Vård av unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare (LVM) be- 
 Sluta om omedelbara omhändertagande. sid 5 
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Tid och Plats  Måndagen den 11 februari kl 13.0013.05- Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 vice ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Lill Körling, controller 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Sture Nilsson (C) 
 
Justerade paragrafer § 10  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Sture Nilsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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 Ersättare 
Björn Olsson (S)   Walla Carlsson (S)  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förslag till ledamot och ersättare till socialnämndens 
 allmänna utskott. 
_____ 
 
 
 
 
 
  



  11 februari 2013 5 

 

 

Kopia till       
CR 
 
 
 
 
 

§ 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. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 februari 
2013 
 
§ 17 Öppna frågor sid 4 
§ 18 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelser 2012 sid 5 
§ 19 Nya delegationsbeslut sid 6 
§ 20 Förslag till riktlinjer avseende egenavgifter för vuxna i HVB och  
 Familjehem sid 9 
§ 21 Utse sektionschef för vuxensektionen sid 10 
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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) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Anette Gladher, planeringssekreterare 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 17-21  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Björn Olsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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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Kopia till     Dnr:  
CR 
 
 
 
 
 

§ 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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Kopia till  Dnr:  
 
 
 
 
 
 
§ 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 föränd-
ringar i socialtjänstlagen beträffande barnavårdsutredningar och 
barn i familjehem eller HVB. 
 
Två utav dessa lagförändringar kräver tillägg till socialnämnd-
ens 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 till-
ämpas restriktivt och får självfallet inte vara ett sätt att förlänga 
den ordinarie utredningstiden.  
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Forts § 19 
Beslut om uppföljning får fattas först sedan utredningen av-
slutats 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 förhållan-
den 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 dess-
förinnan 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 sam-
tycke 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. 
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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 så-
dant 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 uppfölj-
ningen i största mån ske med samtycke av barn och vårdnads-
havare, 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 utred-
aren att beslut om att inleda uppföljning/avsluta uppföljning efter 
avslutad barnavårdsutredning respektive placering bör dele-
geras till 1:e socialsekreterare på Utredningsgruppen och 
Familjehems-gruppen. I dagsläget ligger beslut om att inleda 
respektive avsluta barnavårdsutredningar på 1:e socialsek-
reterare 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 samhälls-
 vård 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 av-
seende 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 anled-
ning 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 när-
varande 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 ersätt-
ning för andra stöd och hjälpåtgärder såsom stödboende/om-
vårdnad för personer med missbruk, psykiska och/eller sociala 
problem, där behandling inte är det huvudsakliga syftet. 
 
Då socialförvaltningen har saknat enhetliga, uppdaterade av-
gifter 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 egen-
avgifter 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 sektions-
chef 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 vuxen-
 sektionen 
______  
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Tid och Plats  Måndagen den 25 mars kl 14.45-16.40 Ö Hamngatan 7 B 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
  Vice.ordf Eva Strömqvist, (S) 
Ledamöter  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  Hanna Höglund (M)  
Tjänstemän   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 § 27-31  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Sven Wallfors 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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 volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer bud-
geten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnader-
na förväntas minska samtidigt som det egna HVB-hemmet 
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 vård-
kostnaderna ökade under senare hälften av år 2012. Dessutom 
har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i stor ut-
sträckning. 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 bud-
geten 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, be-
räknas prognostiserad avvikelse bli -1,0 mnkr. 
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäkts-
krav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetav-
vikelse är -1,0 mnkr. 
I slutet av februari fick förvaltningen två beslut om avslag av åter-
sökningar gjorda hos Migrationsverket avseende kvartal 2-4 2011 
samt kvartal 1 2012, ensamkommande flyktingbarn. Dessa beslut 
är överklagade. Om överklagandena inte går igenom kan nämnd-
en tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resultatet).  
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Forts § 28 
Då har förvaltningen även räknat in och gjort en bedömning av-
seende 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 för-
valtningen 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. 

 

 Utfall  
28 februari 

Budget  
28 februari 

Avvikelse 
budgetutfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

21,5 mnkr 18,3 mnkr -3,2 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

13,0 mnkr 13,7 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 budgetav-
vikelse med ca -0,1 mnkr.  
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Forts § 28 
Det nya projektet inom Familj- och ungdomssektionen, IHF, som 
är en åtgärd för att minska de externa placeringarna, är i upp-
startskedet med bland annat utbildningsinsatser av berörd per-
sonal (budgetmedel om 1,9 mnkr omfördelades enligt social-
nämndens beslut från HVB-kontot till vht 752 för detta projekt). 
Därför förväntas halvårseffekt av detta projekt i år. Ungbo upp-
visar 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, beroende-
enhet 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 (out-
nyttjad) 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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Forts § 28 
Prognos över utfall för helår 2013 
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -14,0 
mnkr.  

 

 Budget 
helår 
2013 

Prognos 
helår 
2013 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

107,1 mnkr 121,1 mnkr -14,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 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 place-
ringar 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 fort-
satt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Flertalet 
är tvångsingripanden jämlikt LVU. Vid varje eventuell volymök-
ning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att över-
skridas 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 bud-
geten 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 ensamkomman-
de 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 för-
bättras 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 kompletterings-
stöd 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 (Resurs-
husmodellen), har gett viss positiv effekt. I mars skrivs ärende 
fram till nämnden om ytterligare behov av ”kommunala bered-
skapsjobb”. 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 männi-
skor 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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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 individ-
nivå, inom ramen för de resurser förvaltningen har och lagstift-
ningen medger. Från och med i år kommer familj- och ungdoms-
sektionen också att arbeta med IHF, Intensiv Hemmabaserad 
Familjebehandling. Målet med denna behandling är bland annat 
att minska beteendestörningar, kriminalitet och förbättra familje-
funktioner 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 för-
väntas få halvårseffekt år 2013. 
Inom Individ- och familjeomsorgen är det de externa place-
ringarna 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 ansträng-
ningar 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 utbildnings-
förvaltningen 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 social-
sekreterare, 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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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 
investeringar 
2013 

Utfall  
januari-februari 
2013 

Prognos 2013 Avvikelse budget-
prognos 

100 tkr 0 tkr 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 2013-02-25 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. 
______ 
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§ 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 tillståndsmyndig-
heten/kommunen rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen 
av alkoholdrycker. Kommunens uppgift är att i första hand att 
vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna efterföljs. 
Särskild fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av skador och 
vara ett skydd för ungdomen. 
Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde före den före-
tagsekonomiska. 
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning 
av folköl till kommunen. 
 
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen 
också tillsynsmyndigheter. 
Länsstyrelsen kan initiera yttre tillsyn i samverkan med 
kommunen vid speciella tillfällen. 
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Forts § 30 
Tillsyn av restauranger 
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott sam-
arbete mellan tillståndshavare och kommun. Bådas intressen 
bör sammanfalla i att man vill ha god ordning på serverings-
ställena, att underåriga inte kommer åt alkoholdrycker, samt att 
Alkohollagens bestämmelser följs. Kommunen ska ge tillstånds-
havare 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 serverings-
stället. 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 kon-
trolleras också. Vidare ser man också till att försäljningen sker i 
enlighet med tillståndet och tillståndsbeviset. 
 
Överträdelser ska dokumenteras och direkt påtalas till tillstånds-
havaren 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 myndig-
heter, främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter 
angående tillståndshavarens vandel och utförda restaurang-
inspektioner 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 omfattan-
de klagomål vad det gäller ordning eller om det finns skäl att 
kontrollera bokföring och redovisning, kök, brand etc. Vid sam-
ordnad tillsyn kan ett fördjupat tillsynsarbete ske av kommun 
tillsammans med polis, skatteverk, miljö-och hälsa, räddnings-
tjänst, 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 tillsynsan-
svaret 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 samhällsbyggnads-
förvaltningens 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 kon-
tinuerligt 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 perio-
den 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 serverings-
 tillstånd 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 ekono-
miskt 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 arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder riktat till arbetslösa. Arbetsmarknadsläget 
är fortsatt besvärligt. Kommunen har ett stort antal arbetslösa 
personer med låg eller ingen ersättning från andra ersättnings-
system aktuella för ekonomiskt bistånd. Aktiva åtgärder riktat till 
gruppen arbetslösa bidragstagare har på liknande sätt genom-
förts och pågår för 20 +20 personer under 2012 och 2013. 
Insatsen har varit positiv för de personer som har kunnat er-
bjudas anställning på detta sätt. De har fått en ingång på arbets-
marknaden och har blivit självförsörjande.  
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Forts § 31 
En fortsatt åtgärd enligt pågående modell för ytterligare 40 per-
soner skulle kunna ge dessa personer en ingång på arbets-
marknaden och en egen försörjning och samtidigt dämpa ut-
vecklingen 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 beredskaps-
arbete ger en plattform för att söka fortsatt arbete och förut-
sättningar 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 arbetsmark-
nadsavdelningen som i sin tur placerar dessa på olika arbets-
platser inom Karlskrona kommun. Arbetsmarknadsavdelningen 
har efter nu pågående insats med samma upplägg god erfaren-
het 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, för-
handla 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 organisa-
tioner 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 bered-
skapsanställda med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
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Forts § 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 med-
lemskap i A-kassa berättigad till ersättning vid senare arbetslös-
het 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 skatte-
intäkter.  

  

Kostnad 2x12 månader 
20+20 personer 
2013/2014 

2013-04-01-2014-03-31 2013-10-01-2014-09-30 

Kostnad 20+20 
beredskapsanställningar 
med bidrag 

 3 176 160     3 176 160 

Summa 2013 
 

  2 382 120    794 040 

Summa 2014 
 

     794 040  2 382 120 

Totalt  
 
 

  3 176 160  3 176 160 
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Forts § 31 
Socialnämndens beslut 
 
att  medge inrättandet av 40 kommunala beredskapsarbeten, 
 2013 och 2014, med ekonomiskt stöd från arbetsförmed- 
 lingen i så kallade nystartsjobb med start för 20 i april och 
 20 i oktober 2013  
 
att  tillstyrka finansiering för 40 beredskapsarbeten med ekono-
 miskt stöd från arbetsförmedlingen enligt förslag och att kost-
 naden belastar kontot för ekonomiskt bistånd med 
 3 176 160 för året 2013 och 3 176 160 för året 2014  
 
att  socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändig-
 heten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning  för 
 genomförande av åtgärden samt att de kommunala förvalt-
 ningarna och bolagen tillsammans med arbetsmarknadsavdel-
 ningen involveras i framtagandet 40 arbetsplatser fördelat 
 under åren 2013 och 2014 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 22 april 
2013 
 
§  41 Öppna frågor sid 4 
§  42 Budgetuppföljning socialförvaltningen mars 2013 sid 5 
§  43 Utredningsuppdrag avseende socialnämndens ansvar för 
  våldsutsatta kvinnor sid 13 
§ 44 Årsredovisning för donationsfonderna 2012 sid 16 
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Tid och Plats  Måndagen den 22 april kl 14.45-16.05 N Kungsgatan 14. 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
  Vice.ordf Eva Strömqvist, (S) 
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Göran Bohman, socialchef   
   Margaretha Jansson, sektionschef   
   Christine Held, sektionschef  
   Anette Gladher, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
  Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Margareta Rodin (M) 
 
Justerade paragrafer § 41-44  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Margareta Rodin  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 41 
Öppna frågor 
 
Sture Nilsson (C) ställde frågan på allmänna utskottets samman-
träde hur det fungerade med barnahuset. Han har hört kritik från 
polismyndigheten. 
 
Christine Held svarade 
 
Björn Olsson (S) ställde frågan angående beslutet från social-
styrelsen gällande egeninitierad tillsyn gällande samverkan mellan 
Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, HS Service och 
Support Ab och Precare Blekinge AB. 
 
Göran Bohman svarade   
______ 
 
 
  



  22 april 2013 5 

 

 

Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
Revisorerna 
 
 
 
 
 

§ 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 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 -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. 
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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 beredskaps- 
jobben”, 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. 
 

 Utfall          
31 mars 

Budget        
31 mars 

Avvikelse 
budgetutfall 

Individ- och familje-
omsorg 

33,3 mnkr 27,6 mnkr -5,7 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

20,9 mnkr 20,5 mnkr -0,4 mnkr 
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Forts § 42 
 

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 placera-
de). 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, beroende-
enhet 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 ekonomi-
sektionen. Detta kommer naturligtvis att påverka våra möjligheter 
att få ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. 
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och 
personer med utländsk bakgrund.  

 

Prognos över utfall för helår 2013 
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -18,5 
mnkr.  

 

 Budget 
helår 
2013 

Prognos 
helår 
2013 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

107,1 mnkr 125,6 mnkr -18,5 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 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 place-
ringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. Fortfarande priorite-
ras 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 halvårs-
effekt år 2013. Denna är inkluderad i prognostiserad budgetav-
vikelse. 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 bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är situa-
tionen den, att vi i år har haft i snitt  5 mer externt placerade jäm-
fört 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 när-
varande –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 flykting-
barn. Dessa beslut är överklagade i förvaltningsrätten. Om över-
klagandena 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 för-
bättras 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 kompletterings-
stöd 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 (Resurshus-
modellen), 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 ytter-
ligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva 
upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det förebygg-
ande 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 exter-
na 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 beteende-
störningar, 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 befint-
liga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt av-
sluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan 
samt söka alternativa lösningar. Under hösten 2012 ökade dess-
utom 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 utbildnings-
förvaltningen 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 social-
sekreterare, 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 bered-
skapsarbeten” 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 
investeringar 
2013 

Utfall januari-
mars 2013 

Prognos 2013 Avvikelse 
budget-prognos 

100 tkr 0 tkr 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. 
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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 åter-
 komma 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 prog-
 nosen har ökat till – 18,5 mnkr och det lagstadgade 
 uppdrag nämnden har att utföra. 
 
4. att ge ordförande samt vice ordförande i uppdrag av  social-
 nämnden att formulera en särskild skrivelse till kommun-
 styrelsen, 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 åter-
 komma 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 prog-
 nosen 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  social-
 nämnden att formulera en särskild skrivelse till kommun-
 styrelsen, 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 när-
varande representanter från Länsstyrelsen i Blekinge och in-
formerade om det kommunala ansvaret för våldsutsatta kvinnor, 
samt att Länsstyrelsen gemensamt med Socialstyrelsen har fått 
ett särskilt uppdrag att stödja socialtjänstens och ideella före-
ningar 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 Karls-
krona 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 kvinno-
 jouren avseende våldsutsatta kvinnor och deras barn ut-
 formas? 
 
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. 



  22 april 2013 14 

 

 

 

Forts § 43 
 

 Socialnämnden skall underlätta en tydlig roll- och ansvars-

 fördelning 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 social-

nämnden. Riktlinjerna bör årligen följas upp. 

 Socialnämnden uppdrar åt Familj och Ungdomssektionen 

och Vuxensektionen att tillsammans med kvinnojouren 

upprätta ett samverkansavtal med fokus på tydlighet av-

seende 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 mål-
 grupps 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 
______ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  



  22 april 2013 16 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 44 
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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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 maj 2013 
 
§  51 Budgetuppföljning socialförvaltningen delårsbokslut april 2013 sid 4 
§  52 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Sumo Sushi, Borgmästaregatan 9, K-na sid 15 
§ 53 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2013 sid 17 
§  54 Ansökan om medel från Länsstyrelsen till utbildningsinsatser 
  Inom Barnahus verksamhet sid  19 
§ 55 Förslag på besparingar för att uppnå en budget i balans 2013-2014 sid 21 
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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 plane-
ring avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten 
att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa 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 bud-
geten 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, beräk-
nas prognostiserad avvikelse bli -2,0 mnkr. 
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäkts-
krav 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 igen-
om kan nämnden tvingas resultatföra ca 6,0 mnkr (försämra resul-
tatet). 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 nämn-
värt 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 verksam-
heten 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. 

 

 Utfall          
30 april 

Budget        
30 april 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

45,0 mnkr 36,7 mnkr -8,3 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

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 ungdomssek-
tionens 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 upp-
visar 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 placera-
de). 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 kost-
naden för år 2012. I april var den totala kostnaden för utbetal-
ningar 6,6 mnkr. Även i år har vi ett tillskott om 4 förstärknings-
tjänster på ekonomisektionen. Detta kommer naturligtvis att 
påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder, 
studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, 
speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.  
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Prognos över utfall för helår 2013 

 

Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -19,0 
mnkr.  

 

 Budget 
helår 2013 

Prognos 
helår 2013 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

106,3 mnkr 125,3 mnkr -19,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 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 place-
ringar 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 evidens-
baserad 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 förbätt-
ras i år jämfört med 2012.  Under första halvåret och fortsättnings-
vis under resterande del av året avslutas även personer omfattan-
des av etableringsreformen. De kan komma att behöva komplette-
ringsstöd 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 (Resurshus-
modellen), 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 prognosti-
serar 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 ytter-
ligare besparingar i verksamheten om det ska vara möjligt att leva 
upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner i det före-
byggande arbetet och nämndens målsättning att ge människor i 
utsatta situationer stöd i ett tidigt skede. 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.  



  20 maj 2013 9 

 

 

Forts § 51 
Sektionschefen på Familj- och ungdomssektionen bildade under 
2012 en särskild åtgärdsgrupp bestående av samtliga arbets-
ledare på sektionen. Syftet med gruppen är att gå igenom samtliga 
placeringar, för att så tidigt så möjligt avsluta dyra externa place-
ringar, och ta hem för hemmaplanslösningar med hjälp av befint-
liga 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 beteende-
störningar, 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 be-
fintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemma-
plan 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 utbildnings-
förvaltningen 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 social-
sekreterare, 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 bered-
skapsarbeten” 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 
investeringar 
2013 

Utfall januari-
april 2013 

Prognos 2013 Avvikelse 
budgetprognos 

100 tkr 0 tkr 100 tkr +-0 
 

 

Måluppfyllelserapportering per 2013-04-30 
 
Fokusområde: Ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona 

 

 

  

Mål  Nämnd Måluppfyllelse 

Andelen invånare i Karlskrona 
kommun som är beroende av 
ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen ska minska 

Socialnämnden 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  Nämnd Måluppfyllelse 

95 procent av de personer som 
uppbär ekonomiskt bistånd ska 
komma i arbete, praktik, studier 
eller annan åtgärd. 
 

Socialnämnden 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 arbetsför-
medlingen och de erbjudanden om 
aktiva åtgärder som kan beviljas där. 
Gruppen med personer med rehab-
behov 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 ifråga-
sättande av befintliga placeringar, 
med målsättningen att så snart det är 
möjligt avsluta den externa place-
ringen 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 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. HVB-
placeringar 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. 
  

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

Äldrenämnden 
 
Socialnämnden 
 
Handikappnämn- 
den 

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   Måluppfyllelse  

Lönesättningen inom de 
kommunala verksamheterna ska 
vara jämställd. 

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

Frisknärvaron ska öka. Alla nämnder Socialnämnden: Målet uppfyllt. 
Frisknärvaron har ökat. 

Mål   Måluppfyllelse  

Sjukskrivningarna ska fortsätta 
minska. 

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

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

Alla nämnder 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 
kommun ska minska. 

Alla nämnder Socialnämnden: Målet uppfyllt. 
Antalet timavlönade har minskat i 
förvaltningen vid mätningen som 
gjordes 2013-03-31. 

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

Alla nämnder 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 anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 
 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 30 april till 
 Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
 i balans i dagsläget är svår att nå på grund av det lagstad-
 gade 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 anta budgetuppföljning med prognos per den 30 april 
 2013. 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att åter-
 komma med förslag på åtgärder för att nå en budget i 
 balans 
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 
______ 
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Kopia till     Dnr: 2013.082.702 
CR 
Alkoholhandläggare 

 
 
 
 
§ 52 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkohol-
drycker 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 stark-
öl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmän-
heten 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 serverings-
matsal med platser för ca.30 gäster och en uteservering som är 
väl avgränsad med platser för 30 st. Köket registrerat som livs-
medelsanläggning 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 för-
rätter, 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, Kristian-
stad med ett serveringstillstånd till allmänheten. 
Sökanden  Lien Do har genomfört ett kunskapsprov för stadig-
varande 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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Forts  § 52 
 
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 F-
skatt, 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 livsmedelsanlägg-
ning 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 § förvaltnings-
lagen 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. Fria sällskapet länkarna 

2. Verdandi Pantern 

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg 

4. Brottsofferjouren Boj 

5. AC-sydöst 

6. FMN 

7. BRIS 

8. 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. Fria sällskapet länkarna                                       140 000 kr 

2. Verdandi Pantern                                                   30 000 kr 

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg                     636 910 kr 

4. Brottsofferjouren Boj                                             70 000 kr 

5. AC-sydöst                                    2 500 kr 

6. FMN                                                                       30 000 kr 

7. BRIS                                                                       30 000 kr 

8. KRIS                                   55 000 kr 

9. Föreningslokaler                        70 502 kr 

 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag 
 bibehålles på verksamheten föreningsbidrag.  
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Forts § 53 
 
Yrkande 
Anna Månsson (M) yrkar följande ändring under punkt- 
erna 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. Fria sällskapet länkarna                                       140 000 kr 

2. Verdandi Pantern                                                   30 000 kr 

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg                     636 910 kr 

4. Brottsofferjouren Boj                                             72 500 kr 

5. AC-sydöst                                   0 kr 

6. FMN                                                                       30 000 kr 

7. BRIS                                                                       30 000 kr 

8. KRIS                                   55 000 kr 

9. Föreningslokaler                        70 502 kr 

 
att  återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag 
 bibehålles på verksamheten föreningsbidrag. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2011.074.701 
21/5 
CR 
Länsstyrelsen 

 
 
 
§ 54 
Ansökan om medel från Länsstyrelsen till utbildnings-
insatser 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 heders-
relaterat 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 genom-
föra 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. 
 
  



  20 maj 2013 20 

 

 

Forts § 54 
 
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 nedan-
stående besparingsförslag. 
 
 

 
 
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. 
  

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 -18 600 000

BESPARINGSFÖRSLAG 2013-2014
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Forts § 55 
 
Förslaget är utformat för att i största möjliga utsträckning värna 
den rena myndighetsutövningen. Därför är det framförallt före-
byggande, 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 akutoriente-
rad 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 där-
för 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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Forts § 55 
 
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                                                                1.0  tjänst 
Fältgruppen                                                      1.0  tjänst 
Familjestöd                                                       1.0  tjänst 
Behandlingsenheten                                        2.0  tjänster 
Karlskrona behandlingshem                           1.0  tjänst 
Förstärkningstjänst på ekonomisektionen   1.0  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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Forts § 55 
 
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 Öppna frågor sid 4 
§  62 Budgetuppföljning socialförvaltningen delårsbokslut maj 2013 sid 5 
§  63 Förbättringsområden inom socialförvaltningen i syfte att minska  
  kostnaderna för externa placeringar avseende barn/unga och 
  vuxna sid 13 
§ 64 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Parken Café och Bistro, Parkgatan 2, Karlskrona sid 17 
§ 65 Attestlista sid  20 
§ 66 Motion från Ola Svensson (SD) om beräkning av kostnader för 
  flyktingmottagande i Karlskrona kommun (Ärendet utgick) sid 21 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 juni kl 15.00-17.05 Ö Hamngatan 7 B. 
Ajournering  16.20-16.40 § 63 samt 16.45-16.50 § 63 
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   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  
Justering: 
Justerare  Bengt-Göran Koffed (S) 
 
Justerade paragrafer § 61-66  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Bengt-Göran Koffed   
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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. 
______ 
  



  24 juni 2013 5 

 

 

Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
Revisorerna 
 
 
 

§ 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 över-
skridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas 
minska samtidigt som det egna HVB-hemmet Karlskrona behandl-
ingshem nyttjas till fullo. Samsjuklighetsboendet på Ringö samt stöd-
boendet 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 utsträck-
ning. 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 familjehems-
kontot överskrider budget, -1,1 mnkr, beräknas prognostiserad av-
vikelse 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 nämn-
värt 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 

Budget        
31 maj 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

57,2 mnkr 46,0 mnkr -11,2 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

35,2 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 ungdomssek-
tionens 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 sam-
sjuklighetsboendet Ringö för perioden. 0,3 mnkr hänför sig till familje-
hemsplaceringar vuxna. 
På Karlskrona behandlingshem var det 16 st inskrivna. Denna verk-
samhet 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 jäm-
fört med april, från 238 hushåll till 232 hushåll i maj. Antal vuxna hus-
håll 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 per-
soner 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 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

106,3 mnkr 125,3 mnkr -19,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 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 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, av-
seende ensamkommande flyktingbarn. Samtliga dessa beslut är över-
klagade 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 intäkts-
krav, 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 tolv-
månaders 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 budgetav-
vikelse.  
 
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 socialnämn-
dens 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 ytter-
ligare 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 situa-
tioner 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 be-
fintliga 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 beteende-
störningar, 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 be-
fintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt 
avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan 
samt söka alternativa lösningar. Under hösten 2012 ökade dessutom 
antalet LVM-placeringar vuxna missbrukare kraftigt med ökade vård-
kostnader som följd. Stora ansträngningar pågår för att möta situa-
tionen, på ett för individen och den kommunala ekonomin, så fördel-
aktigt 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 HVB-
hem för unga missbrukare tillsammans med jämförelsekommuner-
na. Fokus nu ligger dock på nämndens uppdrag till förvaltningen att 
ta fram förbättringsområden i syfte att bland annat minska kost-
naderna 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 utbildnings-
förvaltningen 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 bered-
skapsarbeten” 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 
investeringar 
2013 

Utfall januari-maj 
2013 

Prognos 2013 Avvikelse budget-
prognos 

100 tkr 0 tkr 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. 
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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 Kommun-
 styrelsen 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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CR 
 

 
 
 
 
§ 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 miss-
 brukare 16-24 år, 
 

 Boendekedja – förbättra/omorganisera och bygga ut möjlig-
 heterna 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 familje-
 hem som antas av nämnden 
 

 Införa skriftliga rutiner för hur man går till väga vid externa place-
 ringar 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) tilläggs-
yrkande: 
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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Kopia till:   Dnr: 2013.118.702 
CR 
Alkoholhandläggare 
 

 
 
 
§ 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 allmän-
heten servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkohol-
drycker 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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Forts. § 64 
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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Forts. § 64 
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. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2010.118.002 
CR 

 
 
 
 
 
§ 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 attest-
lista 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   Dnr: 2012.164.133  
CR   KS:  2012.459.139  
KS 

 
 

 
 
 
 
 
§ 66 
Motion från Ola Svensson (SD) om beräkning av kostnader 
för flyktingmottagande i Karlskrona kommun 
 
Ärendet utgick.  
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  26 augusti 2013 1 

 

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 augusti 
2013 
 
§  74 Öppna frågor sid 4 
§  75 Budgetuppföljning socialförvaltningen juli 2013 sid 5 
§  76 Aktuellt anställningsbehov augusti/september inom vuxensektionen 
  samt på familj och ungdomssektionen sid 13 
§ 77 Fråga angående utbildning i datasystem för kvalitetssystem sid 16 
§ 78 Attestlista sid  18 
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Tid och Plats  Måndagen den 26 augusti kl 14.40-16.30 Ö Hamngatan 7 B. 
Ajournering  15.50-16.10 § 63  
Beslutande:Ordförande Ingrid Hermansson (C)  
 Vice.ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Jesper Björnsson, planeringssekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Ingrid Trossmark (S) 
 
Justerade paragrafer § 74-78  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Ingrid Trossmark   
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 74 
Öppna frågor 
 
Ordförande fastställde datumet den 9 september 2013 kl 08.00-
12.00 för genomgång av budgetarbetet, prioriteringar/förutsätt-
ningar 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. 
______  
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Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
Revisorerna 
 
 
 

§ 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 plane-
ring avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell voly-
mökning 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 bud-
geten överskridas med -11,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att 
antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har för när-
varande 17 placerade (24 i snitt föregående år). Då vi redan nu ser 
att familjehemskontot överskrider budget, -1,9 mnkr, beräknas prog-
nostiserad avvikelse bli -3,0 mnkr. Detsamma gäller för verksam-
heterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. 
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäkts-
krav 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. 

 

 Utfall          
31 
juli 

Budget        
31 juli 

Avvikelse 
budget-
utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

76,0 mnkr 60,6 mnkr -15,4 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

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 Familj- 
och 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 budgetav-
vikelse -0,1 mnkr, Roslunden uppvisar en negativ avvikelse om -
0,5mnkr och familjehemskontot uppvisar en negativ budgetav-
vikelse 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 budgetav-
vikelse 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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Forts § 75 

 
Prognos över utfall för helår 2013 
Prognostiserat utfall per 2013-12-31 kan beräknas till ca -24,0 
mnkr.  

 

 Budget 
helår 2013 

Prognos 
helår 
2013 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

106,3 mnkr 129,3 mnkr -22,0 mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

 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 place-
ringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. Fortfarande priori-
teras 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 halvårs-
effekt år 2013. Denna är inkluderad i prognostiserad budgetav-
vikelse. 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 bud-
geten att överskridas med motsvarande ca 0,8 mnkr. Här är situa-
tionen den, att vi i år har haft i snitt  3 mer externt placerade jämf-
ört 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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Forts § 75 
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 av-
seende 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 resultat-
föra 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 komplette-
ringsstöd 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 (Resurs-
husmodellen), har gett viss positiv effekt. Just nu har vi en 
utveckling liknande den år 2011 och 2012. I mars tog social-
nämnden 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 konsekvens-
beskriva besparingar om totalt 7 tjänster samt spara bort 
konsumentvägledning.  
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Forts § 75 
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 för att förbättra verksamheten inom social-
förvaltningen. 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 Socialnämnd-
ens uppfattning är det inte möjligt att göra ytterligare besparingar i 
verksamheten om det ska vara möjligt att leva upp till lagstift-
ningens 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 beteendestör-
ningar, 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 be-
intliga 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 dess-
utom 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 ekono-
min, 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 utbildnings-
förvaltningen 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 social-
sekreterare, 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 bered-
skapsarbeten” 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 
investeringar 
2013 

Utfall januari-juli 
2013 

Prognos 2013 Avvikelse 
budget-prognos 

100 tkr 0 tkr 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 Kommun-
 styrelsen 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 Kommun-
 styrelsen 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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Kopia till     Dnr: 2013.167.023 
CR 
 

 
 
 
 
§ 76 
Aktuellt anställningsbehov augusti/september inom vuxensek-
tionen 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 behandlings-
enheten har under våren lämnat sina anställningar med anledning 
av pensionsavgång samt andra anställningar hos annan arbets-
givare. 
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 
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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) 
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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 
______ 
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§ 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 Social-
styrelsens 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 kvalit-
etsgrupp med representanter från olika delar av förvaltningen 
bildades under våren, för att arbeta fram en plan för genom-
förandet av kvalitetsarbetet ute i förvaltningen. Arbetet är planerat 
att starta ute i arbetsgrupperna i september.  

För att kunna hantera och sammanställa alla de processbeskriv-
ningar, 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 data-
system 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 verksam-
heter. 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 led-
ningssystem för sitt systematiska kvalitetsarbete. Bedömning görs 
att kansliets utredningssekreterare och planeringssekreterare 
samt två representanter ur förvaltningens kvalitetsgrupp behöver 
gå utbildningen. 
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Forts § 77 
 
Socialnämndens beslut 
enligt Allmänna utskottets förslag 
 
att godkänna kostnad à 8 000 kr för ovan angiven utbildning. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2010.118.002 
CR 

 
 
 
 
 
§ 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 attest-
lista 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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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 
september 2013 
 
§  89 Budgetuppföljning, delårsbokslut augusti 2013 sid 4 
§  90 Motion från Ola Svensson (KD) om beräkning av kostnader 
  för flyktingmottagande i Karlskrona kommun sid 15 
§  91 Aktuellt anställnings- och utbildningsbehov september/ 
  inom vuxensektionen 
  samt på familj och ungdomssektionen sid 17 
§ 92 Kostnader för utbildning i verksamhetssystemet ISOX sid 20 
§ 93 Fråga kring förnyat avtal om konsumentvägledning sid  22 
§ 94 Fråga avseende ansökan om föreningsbidrag sid 25 
§ 95 Nya rutiner för avvikelse- och lex Sarahrapportering sid 27 
§ 96 Utredning av förbättringsområden i syfte att minska kost- 
  nader för externa placeringar och öka möjligheterna till  
  vård med hög kvalité på hemmaplan sid 29 
§ 97 Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt  
  bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun sid 32 
§ 98 Förslag till sammanträdesplan 2014 sid 33 
§ 99 Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och Kvinnojouren   
 Frideborg  sid 34 
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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 
Tjänstemän   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  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer § 89-99  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson   
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
KF 
Revisorerna 
 
 
 

§ 89 
Budgetuppföljning, delårsbokslut augusti 2013 
 
Eva-Britt Norrman redovisade obligatoriska nyckeltal för mät-
perioden 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 plane-
ring avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volym-
ökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten 
att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa 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 bud-
geten 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, be-
räknas prognostiserad avvikelse bli -3,0 mnkr. Detsamma gäller för 
verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad avvikelse är 
-1,0 mnkr. 
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Forts § 89 
Förvaltningen klarar bara delvis de besparingar och ökade intäkts-
krav 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 nämn-
värt 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. 

 

 Utfall     
31 augusti 

Budget        
31 augusti 

Avvikelse 
budget-utfall 

Individ- och 
familjeomsorg 

85,5 
mnkr 

68,7 
mnkr 

-16,8 
mnkr 

Ekonomiskt 
bistånd 

54,6 
mnkr 

54,6 
mnkr 

+- 0,0 
mnkr 

 
 
Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt följande: 
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Forts § 89 
 

 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 ungdomssek-
tionens övriga verksamheter har totalt sett en budgetavvikelse om 
ca -2,7 mnkr. Det nya projektet inom Familj- och ungdomssek-
tionen, IHF, som är en åtgärd för att minska de externa place-
ringarna, har nu övergått från uppstartskede till operativ verk-
samhet. 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 av-
vikelse 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 place-
rade).  
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 av-
seende 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 kost-
naden 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentarer till avvikelse 

 Individ- och familjeomsorg -24,0 Mnkr 
Eftersom antal ärenden fortsättningsvis ligger på en mycket hög 
nivå, beräknas budgeten överskridas avseende externa place-
ringar barn och ungdomar med -11,0 mnkr. Fortfarande priori-
teras 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 bud-
getavvikelse. 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.  

 

 Budget  
helår 2013 

Prognos 
helår 
2013 

Avvikelse 
budget-
prognos 

Individ- och 
familjeomsorg 

108,0 mnkr 132,0 mnkr -24,0 mnkr 

Ekonom
iskt 
bistånd 

 81,9 mnkr   81,9 mnkr +-0,0 mnkr 
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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 sam-
sjuklighetsboendet 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 säker-
ställa 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 av-
seende 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 resultat-
föra 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 bered-
skapsjobb”, 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 prognosti-
serar 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 social-
nämndens 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 förvalt-
ningen 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 ytter-
ligare 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 situa-
tioner 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 arbets-
ledare 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 beteende-
störningar, 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 budget-
avvikelsen. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga place-
ringar, med målsättningen att så snart det är möjligt avsluta den 
externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka 
alternativa lösningar. 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 utbildnings-
förvaltningen 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 social-
sekreterare, 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 bered-
skapsarbeten” 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 
investeringar 
2013 

Utfall januari-
augusti 2013 

Prognos 2013 Avvikelse budget-
prognos 

100 tkr 0 tkr 100 tkr +-0 
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Måluppfyllelserapportering per 2013-08-31 

Fokusområde: Ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona 

 
Sociala  
Fokusområde: Trygga Karlskrona  
Stöd och omsorg  
 

Mål  Nämnd Måluppfyllelse 

95 procent av de personer som 
uppbär ekonomiskt bistånd ska 
komma i arbete, praktik, studier 
eller annan åtgärd. 
 

Socialnämnden 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. 
 

 

Mål  Nämnd Måluppfyllelse 

Andelen invånare i Karlskrona 
kommun som är beroende av 
ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen ska minska 

Socialnämnden 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. 
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Mål  Nämnd Måluppfyllelse 

Antalet personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd skall minska. 
 

Socialnämnden 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 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; tvångs-
ingripanden jämlikt LVM ökade från   1 
057 (2011-12-31) till 1 362 (2012-12-
31) 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.  

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

Äldrenämnden 
 
Socialnämnden 
 
Handikappnämnden 

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. 
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Fokusområde: Ambassadörerna som lyfter Karlskrona 
Hållbart ledarskap, service och kvalitet   
 

Mål   Måluppfyllelse  

Lönesättningen inom de 
kommunala verksamheterna ska 
vara jämställd. 

Alla nämnder Socialnämnden: detta mål följs upp 
på central nivå. 

Frisknärvaron ska öka. Alla nämnder Socialnämnden: Målet uppfyllt. 
Frisknärvaron har ökat. 
 

Mål   Måluppfyllelse  

Sjukskrivningarna ska fortsätta 
minska. 

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

Alla nämnder 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 
kommun ska minska. 

Alla nämnder 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 %. 

Alla nämnder Socialnämnden: Uppgiften går inte 
att få fram ur personalstatistiken, 
utan denna uppgift tas fram från 
centralt håll en gång per år. 
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Nästa måluppfyllelserapportering vid årsbokslut per 31 december. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- 
samt 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 godkänna delårsrapporten med prognos per den 31 augusti 
 2013. 
2. att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att  åter-
 komma med förslag på åtgärder för att nå en budget i 
 balans 
3. att 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 
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan 
 fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige 
 fastställda budgeten för verksamheten 
5. att budgetuppföljning, delårsbokslut för augusti 2013 även 
 översänds till kommun revisionen 
______ 
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Kopia till     Dnr: 2012.008.700 
CR 
KS 
 

 
 
 
§ 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 undersök-
ning 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 Social-
styrelsen 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 upp-
gifter av liknande art som de som efterfrågas finns, om än med 
viss osäkerhetsmarginal, att hämta för var och en på Social-
styrelsens hemsida. Förvaltningen bedömer därför att social-
nämnden 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 rekommen-
dera 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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 Dnr: 2013.167.023 
 
 
 
 
 
 
§ 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 arbets-
  uppgifter 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 2013-03-01- 
2013-09-30. Denna   anställning föreslås bli förlängd 
året ut då det finns arbetsupp-  gifter 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 dödsbo-
  anmälan. 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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Forts § 91 
 
Konsekvensbeskrivning; 
Det finns utrymme i projektbudgeten för Rocksam att anställa ytter-
ligare 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 arbetsupp-
gifter 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 utbildnings-
dagen med anledning av förändrad lagstiftning 
 
Björn Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om förslagen nr 1-
3. Därefter ställde hon proposition på ändringsyrkande av nr 4 mot 
Björn Olssons bifalls yrkande och fann ändringsyrkandet antaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärdes: Följande omröstningsproposition god-
kändes: 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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Forts § 91 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
1. 1,0 koordinator Rocksam, vikariat omgående och tom  
 2013-12-31 
 
2. 1,0 bidragsanställning/nystartsjobb med administrativa arbets-
 uppgifter 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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Kopia till    Dnr: 2013.180.709 
CR 

 
 
 
 
 
§ 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 uppdatering-
arna samt ny viktig information från socialstyrelsen som kan på-
verka 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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Forts. § 92 
 
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 ut- 
 bildning. 
______ 
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Kopia till   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 avtals-
perioden har KSS presenterat ett upplägg för sina deltagar-
kommuner 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 under-
söka 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  23 september 2013 23 

 

 

Forts § 93 
 
För att kunna utforma avtalen inför den nya perioden behöver 
KSS besked från sina medlemskommuner kring hur inställ-
ningen 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 fort-
satt 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 be-
dömer därför att det i nuläget inte är försvarbart att förorda en 
allmänt riktad konsumentrådgivning, dessutom till högre kost-
nad än tidigare, före verksamhet som är riktad gentemot per-
soner som på olika sätt behöver socialnämndens stöd. 
Personer som behöver hjälp om man ingått ofördelaktiga avtal 
kan alltjämt erbjudas stöd av kommunens budget- och skuld-
rådgivning.  
 
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 ändrings-
yrkande och Ingrid Hermanssons yrkande och fann Ingrid 
Hermanssons yrkande antaget. 
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Forts § 93 
 
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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Kopia till  Dnr: 2013.153.753 
Föreningen RSHM 

 
 
 
 
 
§ 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 verk-
samhet höst/vinter 2013. Verksamhetsberättelse, verksamhets-
plan 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 handikappförvalt-
ningen, 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 handi-
kappförvaltningens 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 Handi-
kappförvaltningen.  
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Forts § 94 
Samtidigt har medlemsantalet ökat, varför föreningen nu ansöker 
om bidrag från socialnämnden för att kunna genomföra arrange-
mang för sina medlemmar.  
 
Föreningens budget för 2013 omfattar utgifter på 16 600 kr. 
Bidrag från landstinget Blekinge uppgår till 6 000 kr, och med-
lemsavgifterna beräknas till 2 000 kr. Föreningen hade bank-
tillgångar på 7 395 kr per 2013-06-26. Vid årsmötet 2013 före-
slog föreningens revisor årsmötet att bevilja styrelsen full an-
svarsfrihet 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 mot-
svarar 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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Kopia till  Dnr: 2011.182.700 
CR 

 
 
 
 
 
§ 95 
Nya rutiner för avvikelse- och lex Sarahrapportering 
 
Den 1 juli 2011 trädde bestämmelser om lex Sarah i socialtjänst-
lagen i kraft. Utifrån det kunskapsunderlag som fanns då be-
slutade socialnämnden om riktlinjer och rutiner för hur be-
stämmelserna 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 miss-
förhållanden, 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 förvalt-
ningen funnit skäl att förslå socialnämnden att revidera rikt-
linjerna 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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Forts § 95 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förvaltningens förslag till nya lex Sarah rutiner, samt 
 
att  anta förvaltningens förslag till avvikelserutin. 

______ 
 

 

 
 
 
 
 
  



  23 september 2013 29 

 

 

Kopia till   Dnr: 013.096.042 
CR 
KS 
KF 
Revisionen 

 
    
§ 96 
Utredning av förbättringsområden i syfte att minska kost-
nader 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 rikt-
ning. Det är högt tryck på våra verksamheter samtidigt som kraven 
är stora på att kostnaderna ska minska. I dagsläget har vi ett prog-
nostiserat 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 institutions-
placeringar och köp av dyr öppenvård av annan huvudman som 
skulle få kostnaderna att skjuta i höjden och på så sätt omintet-
göra 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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Forts § 96 
 
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 underbudgetera-
de och har så varit under flera års tid. I första hand behöver för-
valtningen fortsatt få en budget som medger täckning för kost-
nader 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 Ungdomssek-
tionen som för Vuxensektionen i syfte att satsa på de i utred-
ningen 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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Forts § 96 
 
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 kommun-
  fullmäktige 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 kommunfull-
  mäktige 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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Kopia till:  Dnr:2013.181.750 
CR 

 

 

 

 

 

§ 97 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt 
bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
Ekonomiskt bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt socialtjänst-
lagen.  
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och 
avser de vanligaste och regelbundet återkommande levnads-
kostnaderna. 
 
Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, 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 medlem-
skap 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 själv-
försörjning. I väntan på att detta blir möjligt har den enskilde 
under vissa förutsättningar och efter en individuell behovspröv-
ning 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 bi-
stånd, 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 vuxen-
sektion. Efter översyn av gällande riktlinjer föreslås förändringar 
och tillägg avseende 2013 och 2014.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handlägg-
 ning 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 sammanträdes-
plan för socialnämndens sammanträdestider 2014. 
 
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenom-
gång och sammanträdestider för allmänna utskottet. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2014. 
_____ 
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Kopia till       Dnr: 2010.101.752 
CR 
Kvinnojouren 
 
 
 
 

§ 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  Måndagen den 21 oktober kl. 15.15-16.50 Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C)  
  vice ordf. Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Sven Wallfors (M) 
 
Justerade paragrafer § 110-119  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Sven Wallfors   
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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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Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
KF 
Revisorerna 
 
 
 

§ 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 Gyllen-
stjärna 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 vårdkost-
naderna 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 -6,0 
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 bud-
geten 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 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 (för-
sämra 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 ny-
inrättat 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-förord-
ningen och artikel 33 i 1996 års Haagkonvention ska den ut-
ländska myndigheten först samråda med socialnämnden. Detta 
ska ske med socialnämnden i den kommun där barnet avses bli 
placerat.  
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Forts § 114 
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 god-
kännande 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 all-
 männa utskott. Det bör tilläggas att både socialnämnden och 
 förvaltningen hanterat dessa ärenden korrekt, men delega-
 tionsförteckningen 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 POSOM-
 insatser, och detta bör finnas reglerat i delegationsförteck-
 ningen. 
 
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. 12-
  14 §§ läggs på allmänna utskottet, enligt förslag i före-
  liggande delegationsordning. 
 
3. att beslut om yttrande i planärenden läggs på socialchefen. 
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Forts § 114 
 

4. att  delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt delega-
   tionsordningen ligger på tjänstemän med rätt att vidare-
   delegera till lämplig nivå. 

 
5. att  till protokollet anteckna socialchefens beslut om delega-
   tionsnivåer enligt bifogad  delegeringsordning. 

 
______ 

 
 
  



  21 oktober 2013 12 

 

 

Kopia till   Dnr: 2012.157.702 
CR 
KF   

 
 
 
 
§ 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 natte-
 tid, 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 för-
 slaget, bl a då man ser att det skulle medföra ökade kost-
 nader.  
 

 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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Forts § 115 
 
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 samhällsekono-
miska, som varje år uppkommer som en direkt följd av alkohol-
intag. Alkohollagen är en del i denna sociala skyddslagstiftning, 
och dessa intressen ska vägas tyngre än både företagsekonomi-
ska 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 nät-
verkskommuner 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 folk-
hälsohänseende, men även för känslan av trygghet i stadsmiljön 
nattetid. Karlskrona har genom ett nära och långsiktigt samar-
bete 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 över-
leva 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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Forts § 115 
 
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 hem-
miljön, 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 för-
slaget. 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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Forts § 116 
Av överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som om-
fattas, 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 läns-
övergripande 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 läns-
övergripande samverkansavtalen som finns i Blekinge till ett 
huvudavtal med underliggande avtal inom varje område. Avtalet 
rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroende-
problematik 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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Kopia till  Dnr: 2013.096.042 
CR 
Revisionen 

 
 
 
 
 
§ 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 led-
ningsgrupp 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 syn-
punkter 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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§ 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 vuxen-
sektion i början av 2013. 
Sammanslagningen förväntas ge samordningsvinster i verksam-
heten 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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Forts § 118 
 
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 kontors-
arbetsplats för ett 20-tal medarbetare samt verksamhets-
anpassade utrymmen för missbruks- och beroendevården. 
 
Lokalerna på Ronnebygatan är i nuläget arbetsplats för 10-tal 
medarbetare och omfattar kontorsrum för dessa och besöks-
utrymmen 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 Kungs-
gatan/Wittusgatan har pågått sedan våren/sommaren mellan 
fastighetsägaren PBA, socialförvaltningen och fastighetsav-
delningen. 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 Kungs-
gatan/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. 
 

  



  21 oktober 2013 20 

 

 

Forts § 118 
 
Lokalerna på Stenbergsgränd och Ronnebygatan lämnas i det att 
nya lokaler tas i bruk enligt förslag på hyresavtal. Under förut-
sättning 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 vuxensek-
tionen 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 hyres-
 kostnad för vuxensektionens verksamhet 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad 
______ 
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§ 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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Forts § 119 
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 hyres-
gästerna. 
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 catering-
verksamhet 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.  
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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 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. Angående buller-
störningar 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) fram-
går; ”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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Forts § 119 
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 serverings-
tillstånd 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.   
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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Forts § 119 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvalt-
ningslagen 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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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 18 
november 2013 
 
§  127 Öppna frågor sid 4 
§  128 Budgetuppföljning, oktober 2013 sid 5 
§  129 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
   The Rock, (Fängelset 4:10) sid 7 
§  130 Anställningsbehov (Ärendet utgick) sid 12 
§  131 Utbildningsbehov (Ärendet utgick) sid 13 
§ 132 Socialförvaltningens Mångfaldsplan 2014-2015 sid 14 
§ 133 Skol-Fam – en investering i familjehemsplacerade barn framtid sid 15 
§ 134 Fråga avseende ansökan om föreningsbidrag sid 18 
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Tid och Plats  Måndagen den 18 november kl. 14.35-15.55 Ö Hamngatan 7 B. 
Ajournering:  15.40-15.45 § 134 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C)  
  vice ordf. Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Margareta Rodin (FP) 
 
Justerade paragrafer § 127-134  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Margareta Rodin (FP) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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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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Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
KF 
Revisorerna 
 
 
 

§ 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 Gyllen-
stjärna 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 vård-
kostnaderna 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 nu-
läget 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 bud-
geten 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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Forts § 128 
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, i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012, 
samt i oktober beslut avseende kvartal 1 2013, avseende ensam-
kommande 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 ovan-
stående 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 beredskaps-
jobben”, 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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Kopia till  Dnr: 2013.185.702 
CR 
The Rock 

 
 
 
 
§ 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 – 2013-09-
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.  
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Forts § 129 
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 hyres-
gästerna. 
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 catering-
verksamhet 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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Forts § 129 
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 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. 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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Forts § 129 
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 serve-
ringstillstånd 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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Forts § 129 
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 brandsäker-
hetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvalt-
ningslagen 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 Fängel-  
 set 4:10, Norra Smedjegatan 59, Karlskrona är klar i sin   
 utformning skall en ny prövning utföras av socialnämn-  
 den 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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§ 130 
Anställningsbehov 
 
Ärendet utgick. 
______ 
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§ 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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§ 133 
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 familjehems-
placerade barns skolgång. Resultaten från Helsingborg och Norr-
köping visar att den kognitiva prestations-förmågan och medel-
värdena 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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Forts § 133 
Arbetsmodellen Skolfam bygger på samverkan. Ett tvär-
professionellt team, bestående av en psykolog, en special-
pedagog 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 special-
pedagogen 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 om-
rådet som rör förmåga att se helheter och sammanhang. Fråge-
scheman 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 in-
blandade 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 familje-
hemmet. En kontinuerlig och långsiktig uppföljning av arbetet 
under barnets grundskoletid bestäms därefter i samråd med led-
ningen för Skolfam och alla involverade parter. 
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Forts § 133 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  tillsammans med Ronneby Kommun och Barn och ungdoms-
 nämnden 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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Kopia till    Dnr: 2013.190.753 
CR 
Föreningen Fristaden 

 
 
 
 
§ 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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Forts § 134 
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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Forts § 134 
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 ’månads-
givare’ 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 priori-
tera de vars verksamhet riktar sig till socialt utsatta människor. Att 
Fristadens planerade verksamhet faller inom ramen för vad social-
nämndens 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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Forts § 134 
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 place-
ring 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. 
 
 
 
 



  18 november 2013 22 

 

 

Forts § 134 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  bevilja Fristaden föreningsbidrag om 6 000 kronor i form av 
 ”startbidrag” 
______ 
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Tid och Plats  Måndagen den 16 december kl. 14.30-16.15 Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C)  
  vice ordf. Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  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) 
Tjänstemän   Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
   Lena Björngren, socialsekreterare 
   Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Sture Nilsson (C) 
 
Justerade paragrafer § 144-151  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Sture Nilsson (C) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2013 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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Kopia till     Dnr: 2013.096.042 
CR 
KS 
KF 
Revisorerna 
 
 
 

§ 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, över-
klagade 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 vårdkost-
naderna 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 bud-
geten 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 intäkts-
krav som är utlagda i årets budget. Prognostiserad budgetav-
vikelse 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, i mitten av april beslut avseende kvartal 3-4 2012, 
samt i oktober beslut avseende kvartal 1 2013, avseende ensam-
kommande 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 Rock-
sam, 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 nu-
läget 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 kommunfull-
  mäktige fastställda budgeten för verksamheten. 
______ 
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§ 145 
Fördelning av Socialnämndens reserv 
 

Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av social-
nämndens reserv. 
 
Socialnämndens Justering Utfall 
reserv -1 035 000 Budget 2013-10-31 

  
Vht 752, Kansliet  400 000   - 447 051 
Vht 752, Vuxensektionen  635 000 - 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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Kopia till  Dnr: 2013.157.702 
CR 
Aromo 

 
 
 
 
§ 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 livsmedelsanlägg-
ning. Verksamhetens ändamål är servering av tapas, sallader, 
kall soppa, grillade smörgåsar, glass, tapas-cupcakes, tapas-
bakelser 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 2013-
11-22 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 F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatte-verket. 
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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, tapas-
bakelser 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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Kopia till Dnr: 2013.199.100 
CR 
Justitiedepartementet 

 
 
 
 
§ 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 för-
stärkas. 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 in-
ledandebeslutet själva anmäla sin respektive fordran till Krono-
fogdemyndigheten. 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 förvärvs-
arbetande har genom nuvarande praxis visat sig få svårt att 
komma i fråga för skuldsanering. Högsta domstolen har visser-
ligen 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 15-
årsprognosen och åstadkomma en mer nyanserad rättstillämp-
ning. 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 situa-
tion. 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 Kronofogde-
myndigheten kommer inte heller att fördröja skuldsaneringen. 
Borgenärerna kommer inte längre att drabbas av det utmätnings-
förbud 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 gälde-
nären 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.  
______ 
 
  



  16 december 2013 14 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
§ 148 
Internkontroll 2013 –  
Dokumentation av LVU-ärende 
 
Jesper Björnson redovisade upprättad internkontroll 2013- 
dokumentation 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 intern-
kontrollen, 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 över-
ges. Istället har två LVU-ärenden från 2012 granskats avseende 
beslutsgången och dokumentationen i verkställigheten/place-
ringarna. 
 
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 LVU-
omhändertaganden 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 utrednings-
gruppens 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 exempel-
vis ett beslut om omedelbart omhändertagande registrerats flera 
veckor innan placeringsbeslutet ens omnämns (de ska fattas vid 
samma tillfälle och omedelbart delges både barnet och vårdnads-
havarna) och det framgår inte alltid av journalen hur kommunice-
ringen 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 om-
händertar, och tydlighet gentemot både barnen och deras familjer 
samt externa samarbetsparter/uppdragstagare.  
 
En reflektion som utredaren gör är att det inte i något av LVU-
ärendena 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 analy-
sera 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 ung-
domssektionen 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 arbets-
grupperna och att eventuella påpekanden som gjorts i ovan-
stående 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 ansvarsfördel-
ning 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 handlägg-
ningsrutiner och hur man på bästa sätt kan säkerställa att de 
efterlevs. En redovisning av detta arbete presenteras för social-
nämnden senast i april 2014. 
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Socialnämndens beslut 
 
att anta redovisningen av internkontrollen, inkluderande  åtgärds-
 förslagen, avseende handläggning och verkställighet i LVU-
 ärenden.  
______ 
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§ 149 
Internkontroll 2013 - 
Arbetsplaner inom ekonomiskt bistånd 
 
Jesper Björnson redovisade upprättad internkontroll 2013- 
dokumentation 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 arbets-
planer 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 uppfölj-
 ningarna 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 be-
mötande 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 verksamhets-
utvecklare 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 Vuxen-
sektionen 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 arbets-
hinder. 
 
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 extra-
tjänster).  
 
Därutöver påpekas att det finns en viss tröghet i vårt verksamhets-
system för att på ett enkelt sätt kunna dokumentera enklare upp-
följningar 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 personalomsätt-
ning har vuxensektionens funktion för ekonomiskt bistånd (tidigare 
ekonomisektionen) inte fullt ut hunnit implementera den handlings-
plan 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 användan-
de 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 väl-
skött. 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 arbetsomständig-
heter 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. 
______ 

  



  16 december 2013 21 

 

 

   Dnr: 2013.069.759 
 
 
 
 
 
 
 
§ 150 
Tillnyktringsavtal mellan Landstinget Blekinge och Blekinge 
läns kommuner för perioden 2014-01-01 till och med 2017-
12-31   
 
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 2014-01-01-
 2017-12-31. 
______ 
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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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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 27 januari 
2014 
 
§  5 Öppna frågor sid 4 
§  6 Internkontrollplanen sid 5 
§  7 Förslag till budget för 2014 samt planer för 2015-2016 sid 6 
§  8 Utredning avseende Socialförvaltningens framtida organisation  
  och planerade förbättringsförslag. sid 7 
§  9 Förfrågan om tillfällig utökning av mottagandet och bosätt- 
  ning av vissa nyanlända invandrare sid 11 
§  10 Angående uppdrag åt socialnämnden att utreda, om det inom  
  nuvarande kostnadsram, går att införa ett HVB för unga  
  narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner sid 14 
§  11 Uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård sid 16 
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Tid och Plats  Måndagen den 27 januari kl. 14.25-17.30 Ö Hamngatan 7 B. 
  Ajournering kl 16.30-16.45 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C)  
  vice ordf. Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Margareta Rodin (FP), gick kl 16.15 del av föredrag § 7 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) gick 16.30 del av föredrag § 7 
  Marie Klang (FP) gick kl 16.35 del av föredrag §  7 
  Mai-Kathe Wesstberg (M) § 7 
  Sattar Zad (S) § 7 
  Camilla Carlman (SD) 
 
Övriga närvarande  Hind Abdul-Wahab (S) gick 16.30 del av föredrag § 7 
  Hanna Ekblad (M) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Jesper Björnson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, controller 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer § 5-11  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 5 
Öppna frågor 
 
 
Inga frågor fanns att besvara 
______ 

 
 
 

  



  27 januari 2014 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
§ 6 
Internkontrollplan 2014 
 
Varje nämnd skall årligen fastställa en plan för den interna 
kontrollen. 
Socialförvaltningen har tagit fram nedanstående förslag till 
internkontrollplan för 2014. Resultatet av den interna kontrollen 
kommer delges socialnämnden på decembersammanträdet och 
redovisas i samband med årsbokslutet i verksamhetsberättelsen 
för år 2014. 
 

Process 
Rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering 
till 

Rutiner för, och  
Kartläggning av, 
förvaltningens 
framtida behov 
av upphandling 

Efterlevnad 
av rutiner för 
upphandling, 
och kartlägg-
ning av in- 
köpsbehov 

Social- 
chef 

Decem-
ber 2014 

Intervjuer 
med arbets- 
ledare och 
genomgång 
av rutiner och 
ekonomi-
system 

Social-
nämnden 

Utbetalningar 
ekonomiskt bi- 
stånd 

Kontroll av 
mottagare 

Social- 
chef 

2014 Stickprov  
kvartalsvis 

Social-
nämnden 

 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2014. 
______ 
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Kopia till     Dnr: 2014.013.042 
CR 
KS 
KF 
 
 
 

§ 7 
Förslag till budget för 2014 samt planer för 2015-2016. 
 
Lill Körling och Anette Gladher redovisade förslag till budget 
för 2014 samt planer för 2015-2016. 
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommun-
fullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 202,3 
mnkr för år 2014, 197,3 mnkr för år 2015 och 192,3 mnkr för år 
2016 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2013). 
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 123,4 mnkr och 
för Ekonomiskt bistånd 78,9 mnkr för år 2014.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2014 samt plan för 
 åren 2015 - 2016. 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2014. 
______ 
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Kopia till  Dnr: 2014.018.001 
CR 

 
 
 
 
§ 8 
Utredning avseende Socialförvaltningens framtida organisa- 
tion och planerade förbättringsförslag. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till beslut 
Vår bedömning sammanfattningsvis är att vi ser organisations-
förändringen som nödvändig för att klara krav och förväntningar 
nu och inför framtiden. Vi ser ett växande behov av flexibla 
insatser för att matcha de komplexa problem som våra brukare 
behöver stöd och hjälp med. Vi måste anpassa vår verksamhet 
så att vi på hemmaplan med bra kvalité i verksamheten kan 
möta detta med framgång. Vi ser att med den nu föreslagen 
organisation kan vi möjliggöra detta.  
 
Socialnämnden föreslås besluta: 
 
1. att  förvaltningen ska genomföra föreslagna förbättringsåt-

 gärder och organisationsförändringar, 
 
2. att  förvaltningen upprättar en kommunikations- och  tids-

 plan för förändringarna som redovisas för socialnämn-
 den i februari 2014, 

 
3. att  förvaltningen upprättar en plan för uppföljning av föränd-

 ringsarbetet som redovisas för socialnämnden i mars 
 2014, 

 
4. att  nämnden översänder ovanstående utredning till kommun-

 styrelsen och kommunfullmäktige för kännedom i syfte att 
 informera om pågående förbättrings och förändrings-
 arbete för att minska kostnaderna för de externa  place-
 ringarna 

 
Mandat 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hela 
förvaltningens organisation med redovisning i januari 2014. 
Socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att omsätta i 
praktiken tagna beslut om förbättringsåtgärder i syfte att minska 
kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till vård 
med hög kvalité på hemmaplan. 
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Forts § 8 
 
Socialnämnden har en obalanserad ekonomi till följd av ett ökat 
behov av externa placeringar till barn/unga och vuxna.  
 
Detta förhållande regleras av tvångslagstiftningar och rättighets-
lagstiftningar. Socialnämnden har till följd av detta begränsade 
möjligheter att påverka dessa förhållanden.  
Dessa omständigheter fråntar dock inte Socialnämnden an-
svaret för att detta är just uppdraget, att hantera dessa obe-
kväma förhållanden. Socialnämndens politiker och tjänstemän 
har det förhållandet tydligt för sig, att en obalanserad ekonomi 
inte är ett förhållande vi kan fortsätta att ha. Verksamheten 
måste ses i sin helhet och ha tydliga definierade uppdrag. Det 
måste för samtliga vara klart att mål och resurser hänger ihop. 
Verksamheten som bedrivs måste styra mot en långsiktig håll-
barhet när det gäller ekonomi och innehåll. Mål och strategier 
måste vara begripliga och accepterade från högsta beslutsnivå 
ut i den dagliga verksamheten. Den politiska ledningen ska ge 
tydliga signaler och ställa tydliga ramar för de ekonomiska målen 
och verksamhetsmål som tydliggör vilken service medborgarna 
har att förvänta sig av Social-nämndens verksamhet. 
 
Vilka berörs? 
Samtlig personal. 
 
Resultat, vad ska vi åstadkomma? 
 Effektivt användande av våra resurser 
 Tillgänglighet för våra brukare, ”en väg in” 
 Närhetsprincipen, vård på hemmaplan 
 Sammanhållen och genusneutral handläggning och 
vårdkedja 
 
Omfattning? 
Förändringar i hela organisationen för att uppnå ett effektivt 
användande av de resurser vi har och de vi har att tillsätta. 
Resultatet vi vill åstadkomma kräver omfördelning och omflytt-
ning inom verksamheten. Förändringen är genomgripande men 
kommer i första hand att börja med verksamhet som är starkt 
knuten till vård och behandling av unga och unga vuxna som är 
på extern institution eller befinner sig i en situation som kan 
beskrivas som ”institutionsnära”. 
 
Hela socialförvaltningens verksamhet oavsett funktion måste 
ställa om för tidig upptäckt, rätt och sammanhållna insatser, och 
att vi i huvudsak ska hantera dessa på hemmaplan med ett från 
ax- till limpa-koncept där vi främst utveckla våra insatser till 
unga.  
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Forts § 8 
 
Det ekonomiska biståndet omfattas också såtillvida att vi har 
kvar brukare länge i systemet p.g.a. behov av olika rehabili-
teringsinsatser som har varit svåra att få till stånd. Detta är ett 
förhållande som behöver ytterligare förändras. 
 
Kommunikation 
Tidplan för utredningsarbetet är satt. Dialogmöte med arbets-
ledare genomförd. Fackliga företrädare informerade.  
 

Strategier för upprättande av konsekvensbeskrivning och risk-
analys med vidhängande handlingsplan är gjorda. Utredningen 
underställs socialnämnden i januari 2014 för beslut. 
 
Tidplan för förändringsarbetet kommer att upprättas efter beslut i 
socialnämnden. Kommunikationsplan kommer också att upp-
rättas för hur information ska ges under förändringsarbetet, samt 
för hur medarbetare ska få komma till tals under processen. 
 
Styrgrupp för förändringsarbetet kommer vara ledningsgruppen. 
Referensgrupp för styrgruppen kommer verksamheternas arbets-
ledare och de fackliga företrädarna att vara. 
 
Mätbara mål 
 Alla insatser som ges ska följas upp på individ och gruppnivå 
 med fokus på kvalité och effektivitet. 
 Systematisk uppföljning ska ske av alla externa placeringar 
 och familjehemsplaceringar på individ och gruppnivå. 
 Mäta kostnadseffektiviteten i de insatser vi tillhandahåller. 
 Andelen evidensbaserade metoder ska öka med 
 utgångspunkt i en god ekonomisk hushållning. 
 Kostnaderna för externa placeringar ska minska. 
 Brukarnas uppfattning ska efterfrågas och tillvaratas i 
 uppföljning och utvärdering.  
 
Metod för förändring 
Avgörande för att förändringsarbetet ska nå framgång är att 
ledningsgruppen är aktiv i utvecklingsarbetet och leder aktivt.  
 Systematiskt genomförande av förändringar och uppföljning 
 av dessa kontinuerligt. 
 Tillhandahålla kunskaper och att hålla sig uppdaterad om 
 aktuell forskning, samt omvärldskunskap för att planera och 
 följa upp förändringarna. 
 EBP genomsyrar allt förändringsarbete 
 Arbetet leds av en styrgrupp bestående av förvaltningsled-
 ningen. 
 Arbetet stödjs och följs upp av förvaltningens stödfunktion. 
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Forts § 8 
 
 Förvaltningens arbetsledare utgör referensgrupp tillsammans 
 med de fackliga företrädarna som träffas med 
 regelbundenhet under genomförandet. 
 
Långsiktig och hållbar utveckling 
Framgångsrika och stabila förändringar ställer krav på förändrings-
arbetet.  
 En gemensam syn på nuläget och den närmaste framtiden 
 såväl inom den politiska organisationen som inom 
 förvaltningen. 
 En stabil plattform för styrning och stöd under förändrings-
 arbetet. 
 Tydliga och långsiktiga strategier för hur förändringarna ska gå 
 till. En organisation som är rustade för att vidmakthålla 
 förändringar. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bordläggning av ärandet till allmänna 
utskottets sammanträde den 10 februari 2014. 
Ingrid Hermansson (C) yrkar att ärendet avgörs idag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvist yrkande och om 
ärendet skall avgöras idag och fann att ärendet skall avgöras idag. 
 
Omröstningen 
Omröstning begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder Ingrid Hermansson yrkande röstar ja. Den som 
stöder Eva Strömqvist yrkande röstar nej”  
 
Vid votering avgavs 5 ja röster och 6 nej röster. 
 
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M), Sture Nilsson 
(C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid Hermansson (C). 
 
Nej-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S) Walla Carlsson 
(S), Ingrid Trossmark (S), Sattar Zad (S) samt Camilla Karlman 
(SD). 

  
 

Socialnämndens beslutade således 
  
att bordlägga ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 
 10 februari 2014. 
______ 
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CR   KS:  2012.347.133 
KS 

 
 
 
 
§ 9 
Förfrågan om tillfällig utökning av mottagandet och bosätt-
ning av vissa nyanlända invandrare 
 
Inledning 
Länsstyrelsen i Blekinge län har begärt ett formellt ställnings-
tagande från Karlskrona kommun avseende möjligheten till ett 
tillfälligt utökat flyktingmottagande för perioden 2014-2015. 
 
Enligt nuvarande avtal förbinder sig Karlskrona kommun att 
årligen ta emot 100 nyanlända invandrare. Omkring 50 % ska 
tas emot genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen 
genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 
Övriga 50 % beräknas bosätta sig i kommunen på egen hand, 
s k självbosättare. Flyktingmottagandet har dock i praktiken varit 
högre än så, och fram till och med november 2013 har Karls-
krona kommun under året tagit emot 172 personer. För helåret 
2012 var siffran 149 personer.  
 
Den nu inkomna förfrågan från Länsstyrelsen beror på ett kraftigt 
ökat antal asylsökande som kommit till Sverige under 2013 och 
mängden bedöms öka även under 2014 och 2015. De år då 
antalet flyktingar varit som högst tidigare var under krigen i det 
forna Jugoslavien, 1993-94, då det kom 36 482 respektive 
44 875 personer. För 2014 beräknas det komma ca 55 200 
personer, alltså långt utöver tidigare högstanivåer. Den största 
delen av ökningen väntas komma utifrån det svåra humanitära 
läget i Syrien. 
 
Utifrån de beräkningar som presenteras i förfrågningsunderlaget, 
skulle Karlskronas kommuntal för 2014, det vill säga det antal 
personer som Länsstyrelsen räknat fram att kommunen bör ta 
emot, hamna på 229 personer. Det har därefter kommit en 
reviderad siffra, utifrån den aktuella situationen med fortsatt ökat 
antal flyktingar till Sverige, som innebär ytterligare en justering 
uppåt, till förväntat mottagande för Karlskrona kommun på 271 
personer årligen för 2014-2015.  
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Forts § 9 
 
För att stimulera kommunernas mottagande har regeringen infört 
vissa förändringar i ersättningsnivåerna till kommunerna, och 
även anslagit extra medel för utökat flyktingmottagande 2014-
2015, som fördelas i proportion till hur stort mottagande man i 
praktiken åtar sig.  
 
Sammanfattning av utredningen 
Sverige står inför en mycket stor förväntad ökning av antalet 
mottagna flyktingar under 2014-15. Utöver de hänsyn som 
måste tas utifrån humanitära aspekter, har utredaren funnit tre 
möjliga ställningstaganden i frågan kring tillfälligt utökat flykting-
mottagande för 2014-2015:  
 
1. Att inte ändra Karlskrona kommuns avtal, utan behålla ett 
 mottagande på 100 personer totalt, varav 50 på anvis-
 ningsbara platser. Ett sådant ställningstagande utgör  ingen 
 belastning på vare sig bostadsmarknad eller annan service 
 som kommunen skall erbjuda. Ur ekonomisk synvinkel blir 
 nettot att kommunens ersättningar beräknas öka med 
 527 500 kr. 
 
2. Att sluta ett nytt tillfälligt avtal, i linje med vårt faktiska 
 mottagande idag. Det innebär 180 platser totalt, varav 80 
 anvisningsbara. Denna nivå skulle möjligen anstränga det 
 serviceutbud kommunen ska tillhandahålla, varför det är 
 viktigt att det ekonomi-ska nettot från de statliga ökade 
 ersättningarna som redovisas nedan också tillförs de för-
 valtningar som i första hand arbetar med denna service. 
 Ur ekonomisk synvinkel kommer kommunens ersättningar 
 att öka med minst 450 000 kr utöver nivån i alternativ 1.   
 
3. Att följa Länsstyrelsens kommuntal (229 eller 271 totalt, 
 varav 100 anvisningsbara platser). Detta bedöms inte 
 görligt med omedelbar verkan, framför allt utifrån bostads-
 situationen och kompetensförsörjningen på utbildningssidan 
 i nuläget. Däremot har flera fastighetsbolag uttryckt intresse 
 för att arbeta vidare i frågan. Detta alternativ kräver en 
 tydligt uttalad politisk vilja att Karlskrona kommun ska bli en 
 föregångskommun vad gäller flyktingmottagande. De  stat-
 liga ersättningarna, utöver det som redovisats i alterna-
 tiv 1, ökar med 750 000 kr, och om Karlskrona hamnar över 
 riksmeridianen för mottagande, ytterligare drygt en miljon 
 kronor. 
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Forts § 9 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs kommer ett visst ekonomiskt 
tillskott till kommunen. Detta bör rimligen fördelas mellan de 
förvaltningar som i dagsläget ansvarar för service till de ny-
anlända, det vill säga Utbildningsförvaltningen, Barn- och ung-
domsförvaltningen, samt Socialförvaltningen, så att medlen 
används till bästa möjliga integration för de nyanlända. 
 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden  

att  föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige 
 hemställa att kommunfullmäktige beslutar enligt 
 alternativet 1, 2 eller 3: 

1.  att inte ingå nytt avtal med Länsstyrelsen om tillfällig 
 utökning av mottagande och bosättning av vissa 
 nyanlända invandrare, 

2.  att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och 
 bosättning av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, 
 med totalt 180 platser, varav 80 anvisningsbara, med 
 Länsstyrelsen i Blekinge, 

3.  att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och 
 bosättning av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, 
 med totalt 229 platser, varav 100 anvisningsbara, med 
 Länsstyrelsen i Blekinge,  
 
 samt, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar enligt alternativ 1. 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar enligt alternativ 2. 
 
Proposition 
Ordförande ställde alternativ 1 mot alternativ 2 och fann 
alternativ 1 antaget. 
 
Votering begärdes 
Den som röstar JA stödjer alternativ 1. Den som röstar NEJ 
stödjer alternativ 2. 
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Forts § 9 
 
Vid votering avgavs: 6 JA röster och 5 NEJ röster 
 
JA- röstade: Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M), Sture 
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (FP), Camilla Karlman (SD) 
samt Ingrid Hermansson (C) 
 
NEJ-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S) Walla 
Carlsson (S), Ingrid Trossmark (S), Sattar Zad (S) 
 
 
Socialnämnden beslutade således att föreslå kommun-
styrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

1. att inte ingå nytt avtal med Länsstyrelsen om tillfällig 
 utökning av mottagande och bosättning av vissa 
 nyanlända invandrare, samt 
 

2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2011.177.751 
CR  KF:  2011.410.700 
KF 

 
 
 
 
§ 10 
Angående uppdrag åt socialnämnden att utreda, om det inom 
nuvarande kostnadsram, går att införa ett HVB för unga 
narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner. 
 
 
Bakgrund 
Socialnämnden gavs i kommunfullmäktiges budget för 2012 i upp-
drag att utreda om det inom dåvarande kostnadsram gick att införa 
ett hem för vård och boende (HVB) för unga narkotikaberoende 
tillsammans med andra kommuner. Bakgrunden var att kostnad-
erna för externa placeringar för målgruppen ökade, och resultaten 
av placeringarna var oftast inte hållbara. 
 
Frågan 
I socialnämndens internbudget för 2013 skrevs följande om upp-
draget:  
 
Uppdraget … är slutfört under 2012. Tillsammans med nätverks-
kommunerna beslutades att avvakta med verkställighet med 
anledning av oklarheter kring ansvarsfrågan vad gäller missbruks-
vården.    
 
Det som åsyftades med ”oklarheter kring ansvarsfrågan” var de 
frågor som väckts utifrån regeringens missbruksutredning (SOU 
2011: 35), där utredarens förslag var att huvudmannaskapet för 
missbruksvården skulle läggas över på landstingen. Ingen av 
nätverkskommunerna var i det läget intresserad av att gå vidare 
med en gemensam upphandling av HVB för unga missbrukare, då 
man inte ville binda upp sig för så pass stora kostnader om inte 
ansvaret för vården skulle åvila kommunerna framöver. Ett under-
lag för att gå ut med en upphandlingsförfrågan hade arbetats fram 
av nätverkskommunerna på tjänstemannanivå innan beslutet om 
att avvakta den fortsatta utvecklingen i ansvarsfrågan togs.  
 
Då ansvarsfrågan ännu inte var klar i juni 2013 skickades en ny 
förfrågan ut till nätverkskommunerna om de var fortsatt intresse-
rade av ett samarbete likt det som planerats för året innan. Endast 
två kommuner svarade; en var inte längre intresserad, och en 
annan tyckte sig ha täckt behovet på annat sätt. Någon grund för 
ett fortsatt samarbete i frågan bedömdes då inte finnas.  
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Forts § 10 
Samtidigt visar forskningen på senare år att institutionsplaceringar i 
möjligaste mån ska undvikas då de har dålig effekt på målgruppen, 
och snarare kan vara kontraproduktiva. 
 
Frågan som sådan, avseende att kunna ge unga missbrukare 
bästa möjliga vård på hemmaplan, har dock levt vidare hos social-
nämnden och -förvaltningen, såväl utifrån ekonomiska som mänsk-
liga aspekter. Bättre och mer kostnadseffektiv vård för unga miss-
brukare och en genusneutral och sammanhållen vårdkedja är 
huvudmålen i de förbättringsåtgärder som socialnämnden be-
slutade om 2013, och även i den som en konsekvens därav 
följande utredningen om socialförvaltningens framtida organisation, 
där fokus, utöver flera nya arbetsformer och förstärkningar av 
insatsutbudet för just dessa målgrupper, även ligger på utökad 
tillgänglighet och ett mer flexibelt arbetssätt. 
 
Frågan lever således i högsta grad inom socialnämndens och –
förvaltningens verksamhet, om än i andra, och med dagens 
kunskaper bättre, former än i ursprungsuppdraget. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
att  anta ovanstående utredning som sitt svar på det uppdrag som 
 socialnämnden gavs i kommunfullmäktiges beslut 
 2011.410.700. 

att förklara punkten omedelbart justerad. 
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2011.175.761 
CR  KF:  2011.408.700 
KF 

 
 
 
 
§ 11 
Uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård 
 
Inledning 
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att säker-
ställa en genusneutral missbruksvård. Genusneutral innebär att 
beakta individens behov utan att påverkas av könsstereotyper men 
även att beakta att kvinnor och män på grund av dagens genus-
konstruktioner kan ha olika förutsättningar och behov utifrån kön. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har tidigare beviljats utvecklingsmedel från 
Länsstyrelsen och kommunen för arbete med en obruten vårdkedja 
för en jämställd missbruks- och beroendevård. Arbetet resulterade i 
att förvaltningen startade upp ett skyddat boende för kvinnor. 
Boendet har möjliggjort att kvinnor kan få behandling för sitt miss-
bruk i öppenvård i kombination med ett skyddat boende.  
 
Under 2012 arbetade socialförvaltningen vidare med frågan och ett 
förslag presenterades för socialnämnden om att förbättra vården 
för kvinnor. Förslaget fanns med som en budgetramförstärkning 
inför 2013 men då medel inte tillsköts har förvaltningen arbetet 
vidare med att finna lösningar inom befintlig budgetram (Social-
nämndens bokslut 2012). Det har tidigare prövats att integrera 
kvinnor och män gällande boende och behandling vilket inte 
fungerat. 
 
Hur ser det ut? 
Det är idag en större andel vuxna män än kvinnor som är i behov 
av vård. I kommunen finns ett behandlingshem för män, Karlskrona 
behandlingshem, men inget behandlingshem för kvinnor. Det finns 
ett skyddat boende för kvinnor, Vilja. Här kan kvinnor med en 
otrygg hemmiljö bo samtidigt som behandling erhålls inom öppen-
vård.  
 
Antal personer i vård 2013 

 

 Öppen- och 
slutenvård 

Extern 
placering 

Karlskrona 
behandlingshem 

Vilja 

Kvinnor 57 11 - 12 

Män 163 35 30 - 
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Forts § 11 
 
Genomfört arbete under 2013 
Under 2012 och 2013 har förvaltningen deltagit i projekt Hållbar 
jämställdhet (HÅJ 2).  
Behandlingsenheten har arbetet med jämställd vård och behandling 
för vuxna missbrukare: 
- Kvinnor ska få samma chans till slutenvård som män på hemma-
 plan, för att främja umgänget med barnen. 
- Ställa krav på behandlingar utifrån ett könsperspektiv. Titta på 
 behoven istället för metoden. 
- Främja och hjälpa både kvinnor och män att vara delaktiga i 
 barnens välfärd. 
- Vi vill främja jämställdhet och mångfald. 
- Belysa att kvinnor och män kan ha olika behov. 
- Män ska bli mer synliga i barnens behov. 
 
Vuxensektionen har genomfört en brukarundersökning samt gjort 
kartläggning om brukares situation där ett jämställdhetsperspektiv 
beaktats. 
 
Socialnämnden har antagit en handlingsplan för social mångfald för 
2014 – 2015 där arbete för en jämställd vårdkedja är en del. 
 
Fortsatt arbete 
Socialnämnden har under hösten tagit beslut om att en utredning 
om framtida organisation ska genomföras. Ett av målen med 
organisationsförändringen är att skapa bättre möjligheter för lös-
ningar inom kommunen. Att inrätta ett behandlingshem för kvinnor 
är inte kostnadseffektivt. Genom att istället skapa möjligheter för 
boende och behandling var för sig och i mindre enheter kan för-
valtningen skapa förutsättningar för en bra vård för både kvinnor 
och män i kommunen. Det är även bra ur ett barnperspektiv. 
Arbetet med att säkerställa en genusneutral missbruksvård har inte 
nått hela vägen fram. Både socialnämnden och förvaltningen har 
som ambition att fortsätta arbetet med målet att en genusneutral 
vårdkedja ska genomsyra hela organisationen från mottagande till 
uppföljning av insats. 
 

Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående utredning som sitt svar på det uppdrag som 
 socialnämnden gavs i kommunfullmäktiges beslut 
 2011.410.700. 

att förklara punkten omedelbart justerad. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 februari 
2014 
 
§  25 Öppna frågor sid 4 
§  26 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2013 sid 5 
§  27 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Hamnkrogen Kristianopel sid 6 
§  28 Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och detalj- 
  handel/servering av folköl i Karlskrona kommun sid 9 
§  29 Socialförvaltningens beredskapsplan vid kris sid 12 
§  30 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål till socialförvaltningen 
  under 2012 och 2013 sid 13 
§  31 Redovisning av kommunikationsplan och tidsplan för social- 
  förvaltningens förbättrings- och förändringsåtgärder inom   
  organisationen sid 15 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 februari kl. 15.10-16.40 Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) gick kl 16.30 § 25 del av § 30 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP), gick kl 15.45 § 25 del av § 26 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) 
  Marie Klang (FP) § 27 
  Mai-Kathe Westberg (M) § 31 
  Marianne Widebrant (C) 
 
Övriga närvarande  Mai-Kathe Westberg  
  Hanna Ekblad (M), gick kl 16.30 § 25- 28 
  Camilla Karlman (SD), gick kl 16.00 § 25 del av § 26 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Jesper Björnson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, controller 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, gick 16.25 § 25-28 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 25-31  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Björn Olsson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 25 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) undrar om det finns någon sammanställning på 
vilka olika droger det finns. 
 
Margaretha Jansson svarade att vi på förvaltningen har två med-
arbetare som har stor kunskap om detta samt att man kan söka på 
nätet. 
______ 
 
På allmänna utskottet ställde Eva Strömqvist (S) frågan om hur vi 
samarbetar med kvinnojouren. 
 
Christine Held berättade om samarbetet med Kvinnojouren. 
Christine meddelar att det är bra stämning mellan Kvinnojouren och 
socialförvaltningen. 
______ 
 
Sture Nilsson (C) ställde frågan om det fungerar med medling 
 
Christine Held svarar att det har blivit svårare att få igång medlingen. 
______ 
 
 
Jörgen Anehäll (S) ställde frågan om arbetet Case Management är 
på gång i Blekinge. 
 
 
Margaretha svarade att det arbetssättet ej kommit till Karlskrona. 
______ 
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    Dnr: 2014.013.042 
 
 
 
 
 
 
§ 26 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2013 
 
Lill Körling redovisade bokslutet. 
 
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgick till 189,9 mnkr. 
Det ekonomiska utfallet för 2013 uppgår till 215,9 mnkr. Detta 
innebär att budgetavvikelsen uppgår till – 26,0 mnkr. 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -26,7 
mnkr och ekonomiskt bistånd till +0,7 mnkr.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
 verksamhetsåret 2013,  
 
att  begära täckning av 2013 års underskott. 
______ 
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Kopia till    Dnr: 2013.216.702 
CR 
Alkoholhandläggare 
 
 
 
 

§ 27 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Hamnkrogen Kristianopel, Hamnplanen Kristianopel, 370 
45 Fågelmara 
 
Kristianopel Turism Handelsbolag 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 till all-
mänheten. Sökta serve-ringstider är under perioden 1 april – 30 
september mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hamnkrogen Kristianopel är belägen på Hamnplanen, Kristianopel. 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten har funnits under 
perioden 2013-06-20 – 2013-09-30. Tillsynsbesök har genomförts 
utan någon erinran. 
Serveringsytan innefattar 2 st. uteserveringar med totalt 13 st. bord 
och skall vara väl avgränsad. Toalett finns i anslutning till serve-
ringsområdet. Köket som är beläget i en sjöbod, är registrerat för 
stekning av sill samt uppläggning och servering av färdig mat som 
varmrökt, kallrökt och gravad lax, rökt sik, ål, röding, rökta räkor, 
skagenröra, kalla såser, potatissallad och pastasallad. Dessutom 
korv på rullgrill och potatismos samt mjukglass. 
I nära anslutning till Hamnkrogen har sökanden Kristianopel 
Camping/Gästhamn med ett godkänt kök för allsidig matlagning. 
Besök har genomförts på serveringsstället. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Hamnkrogen ska vara den lilla pittoreska fiskerestaurangen som 
Kristianopel så länge har saknat. Mitt i hamnen ska gästerna på ett 
enkelt sätt kunna inta en fiskerätt serverad med havet som när-
maste granne. 
Målgruppen är hamnens alla gäster, såväl de som kommer med båt 
eller de som bara besöker hamnen landvägen. Sökanden inriktar 
sig främst på besökare i åldern 30 år och uppåt men även är yngre 
väl-komna till Hamnkrogen. 
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Forts § 27 
 
2-3 kvällar i veckan under högsommaren kommer dragspelsmusik 
att erbjudas gästerna och tiden för detta är mellan klockan 19.00 – 
21.00. Vi kommer enbart ha servering utomhus. 
Tillagning/beredning sker i det nybyggda köket som uppförts i en av 
sjöbodarna. 
 
Menyn kommer att bestå av havets läckerheter men vi kommer ha 
några lokalt gjorda lamm korvar. Menyn erbjuder ett varierat utbud 
av maträtter. Såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter kan er-
bjudas. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden driver sedan 2012-07-10 Kristianopel Camping/Gäst-
hamn och har erfarenhet och kunskap från restaurangbranschen.  
Utbildning i alkohollagen finns och Thomas Dahl har genomgått 
kunskapsprovet hos Karlskrona kommun 2012-05-31 med ett god-
känt resultat. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Kristianopel Turism Handelsbolag ägs av Linda Kock och Thomas 
Dahl. 
Hyresavtal finns mellan upplåtare Karlskrona kommun och 
Campingvärd/gästhamnsvärd, Kristianopel Turism HB. 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet förutom att uteserve-
ringen skall vara klart avgränsad 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 Skatte-
verket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget 
av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att man skall 
arbeta fortlöpande med det systematiska brandskyddsarbetet. 
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Forts § 27 
 
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 2014-01-13. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och   
 spritdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 april – 30   
 september mellan klockan 11.00 - 01.00.  
______ 
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Kopia till  Dnr: 2013.046.705 
CR 

 
 
 
 
§ 28 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detalj-handel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
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 
under-lätta 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, 
in-riktning, uppföljning m.m. 
 
Allmänt om tillsyn 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alko-
holens skadeverkningar. 
Bestämmelserna i alkohollagen 9 kap.2 § ger tillståndsmyndig-
heten/kommunen rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen 
av alkoholdrycker. Kommunens uppgift är att i första hand att 
vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna efterföljs. 
Särskild fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av skador och 
vara ett skydd för ungdomen. 
Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde före den före-
tagsekonomiska. 
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning 
av folköl till kommunen. 
 
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen ock-
så tillsynsmyndigheter. 
Länsstyrelsen kan initiera yttre tillsyn i samverkan med kommun-
en vid speciella tillfällen. 
 
Tillsyn av restauranger 
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott sam-
arbete mellan tillståndshavare och kommun. Bådas intressen 
bör sammanfalla i att man vill ha god ordning på serverings-
ställena, att under-åriga inte kommer åt alkoholdrycker, samt att 
Alkohol-lagens bestämmelser följs.  
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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 be-
svarade. Kommunens företrädare ska vara tydlig med sin myn-
dighetsroll 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 serverings-
stället. 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 tillstånds-
havaren 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 av-
slutas. 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 myndig-
heter, främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter an-
gående tillståndshavarens vandel och utförda restauranginspek-
tioner från andra myndigheter. Till den inre tillsynen räknas också 
en fortlöpande 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 
klago-mål vad det gäller ordning eller om det finns skäl att kon-
trollera 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. 
 
Tillsyn av Folköl (öl klass II ) 
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsan-
svaret vad det gäller detaljhandel och servering av folköl. Till-
synen ska i första hand inriktas på att kontrollera om rätt till detalj-
handel 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. 
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Forts § 28 
 
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 
före-ståndaren ska informeras och erhålla en kopia. 
 
Register ska föras över de butiker som säljer folköl. Registret ska 
uppdateras årligen och stämmas av mot samhällsbyggnadsförvalt-
ningens förteckning över godkända livsmedelslokaler. 
 
Antalet serveringstillstånd 
I Karlskrona kommun fanns det 2013-12-31 
69 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till allmän-
heten. 
45 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 an-
ledning uppkommer. 
Avsikten är att tillsynsplanen ska föreläggas för socialnämnden 
årligen. 
Tillsynsplanen godkändes av socialnämnden 2013-03-25 
 
Serveringstillstånd  
-  Huvudinriktningen ska vara tillsyn av åldersgräns, ordning och nykterhet. 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta tillsynsplanen gällande kontroll av serveringstillstånd och 
 detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2014.045.163 

 
 
 
 
 
 
§ 29 
Socialförvaltningens beredskapsplan vid kris 
 
Socialnämnden måste ha en beredskap för hur den i största 
möjliga mån ska kunna säkra de oundgängliga delarna av sin 
verksamhet i händelse av kris. Detta är nödvändigt utifrån de krav 
som lagstiftningen vi även till vardags arbetar utifrån, ställer på oss.  
 
Kommunfullmäktige har därutöver i ’Handlingsprogram Skydd och 
Beredskap’ slagit fast att samtliga förvaltningar och bolag ska ha 
gällande beredskapsplaner. 
 
Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till beredskaps-
plan för socialförvaltningen. Tillhörande bilagor och åtgärdslistor 
skall revideras en gång per år. Förvaltningens beredskapsplan ska 
revideras en gång vart fjärde år. Socialchefen ansvarar för att 
revideringar genomförs.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna förvaltningens förslag till beredskapsplan. 
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2014.044.108 
CR   

 
 
 
 
 
§ 30 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål till socialförvalt-
ningen under 2012 och 2013 
 
Under 2012 har det inkommit 17 synpunkter/klagomål, 10 lämnade 
av kvinnor och fyra lämnade av män. 2013 lämnades 12 stycken, sju 
av kvinnor och fem av män. 
 
Synpunkterna/klagomålen är fördelade enligt följande: 
 
2012 
Barn-och ungdomssektionen har tagit emot åtta klagomål. 
En kvinna har lämnat klagomål vid sex tillfällen under året. 
Klagomålen har rört missnöje med personal och deras hantering av 
uppgifter i utredning. Kvinnan har fått svar via brev och ett möte har 
ägt rum om att det inte finns något mer att göra. 
En man har klagat på hanteringen i ärende från familjerättens sida. 
Kontakt har tagits med mannen. 
En man har klagat på handläggare på familjerätten. Kontakt har 
tagits med mannen.   
 
Vuxensektionen 2012 har tagit emot nio klagomål med 
fördelning sex beroende, två ekonomiskt bistånd och ett övrigt. 
En person har framfört klagomål på en namngiven terapeut. Samtal 
har skett med namngiven som inte längre arbetar kvar i 
verksamheten. 
En kvinna har framfört klagomål på en namngiven terapeut. Samtal 
har skett med namngiven som inte längre arbetar kvar i 
verksamheten. 
En kvinna har framfört klagomål på en namngiven terapeut. Samtal 
har skett med namngiven som inte längre arbetar kvar i 
verksamheten. 
Ett LVM-hem har haft synpunkter på hantering av klient som har 
vistats på Karlskrona behandlingshem. Verksamheten har svarat 
och förtydligat riktlinjer inför kommande placeringar. 
En kvinna har klagat på Karlskrona behandlingshems verksamhet. 
Kvinnan har erbjudits information men avböjt. 
En kvinna har klagat på hanteringen av uppgifter i samband med en 
anmälan. Kontakt har tagits med kvinnan. 
En man har synpunkter på beslutsförfarande om ekonomiskt bistånd 
för tandvård. 1:e socialsekreterare har varit i kontakt med anmälaren 
och informerat om gällande rutiner. 
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Forts § 30 
En man har klagat på beslut om ekonomiskt bistånd. 1:e 
socialsekreterare har varit i kontakt med mannen. 
Synpunkter på obehaglig hiss. Om det avser hissen på 
Ronnebygatan finns kännedom om det och kontakt har tagits med 
fastighetsägare. Gäller det hissen på N Kungsgatan har det vara 
driftsproblem. Den hissen är nu utbytt. 
 
2013 
Barn-och ungdomssektionen 2013 har tagit emot sju stycken 
klagomål. 
En man har klagat på utredningsgruppen. Gällande jäv. Ett 
telefonsamtal har hållits med mannen som sedan varit nöjd. 
En kvinna klagar på handläggning. Kvinna har fått svar via brev och 
telefonsamtal. IVO har valt att avsluta ärendet då det inte funnits 
skäl för tillsyn. 
En kvinna har framfört klagomål på personal och utredning gällande 
jäv. Samtal har hållits med kvinnan som accepterat svaret. 
En kvinna framför klagomål vid två tillfällen angående att 
socialnämnden inte vill träffa henne och barns placering i 
familjehem. Kvinnan har blivit inbjuden till möten men inte kommit 
och fått brevsvar.  
En kvinna har klagat på lämnade uppgifter av personal. Kontakt har 
tagits med kvinnan. 
En man på boende har klagat på bemötande. Personalen har 
beaktat boendes önskemål. 
 
Vuxensektionen har tagit emot fem klagomål med fördelning ett 
beroende och fyra ekonomiskt bistånd. 
En kvinnlig anhörig har klagat på återkoppling. Handläggaren har 
varit i kontakt med henne. 
En man har klagat på handläggningen av ärende med anledning av 
att han inte gått på praktik. Parallellt har han lämnat in ett 
överklagande i sitt biståndsärende. Samtal har förts med mannen. 
En man har klagat på hur hans ärende i ekonomiskt bistånd har 
hanterats. Samtal har förts med mannen. 
En kvinna har klagat på hanteringen av ekonomiskt bistånd i 
samband med flytt. Samtal har erbjudits kvinnan och vissa rutiner 
har förändrats. 
En man har klagat över handläggares hantering av ärende i 
ekonomiskt bistånd har hanterats. Samtal har förts med mannen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
______ 
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  Dnr: 2014.018.001 
 
 
 
 
 
 
 
§ 31 
Redovisning av kommunikationsplan och tidsplan för socialför-
valtningens förbättrings- och förändringsåtgärder inom 
organisationen. 
 
Kommunikationsplanen och tidsplanen kommer att följas upp 
kontinuerligt på olika nivåer. Uppföljning sker månatligen i social-
nämnden, i förvaltningens ledningsgrupp och tillsammans med 
referensgruppen. Under arbetets gång kommer kontinuerlig kontakt 
och möten hållas med samtliga berörda såsom beskrivs i 
kommunikationsplanen. Kontakt med och information till berörda 
samverkansparter kommer också att ske under förändrings-
processen.  
 
Under hela förändringsprocessen kommer styrgruppen att ansvara 
för att kommunikation sker med de som berörs, att tidsplanen hålls, 
samt att eventuella förändringar i planerna som behöver göras blir 
genomförda, samt att hela arbetet följs upp.  
Förvaltningschef och styrgruppen har också att ansvara för att målet 
med förändrings- och förbättringsarbetet systematiskt följs upp då 
det gäller att socialnämnden ska minska kostnaderna för de externa 
placeringarna genom hemmaplanslösningar. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att    nämnden har tagit del av kommunikationsplan och tidsplan för 
 socialförvaltningens förbättrings- och förändringsåtgärder inom 
 organisationen. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 mars 
2014 
 
§  39 Budgetuppföljning socialförvaltningen februari 2014 samt personal- 
  nyckeltal mätperiod 13.12.01-14.01-31 sid 4 
§  40 Nya riktlinjer och rutiner för synpunkts- och klagomålshantering sid 6 
§  41 Fortsatt personalförstärkning på socialförvaltningens vuxensektion 
  funktion/ekonomiskt bistånd för åren 2014-2015 sid 7 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 mars kl. 16.10-16.40 Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
 vice ordf Eva Strömqvist (S) gick kl 16.25  del av § 39  
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) § 40 
  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Marie Klang (FP)  
 
Övriga närvarande  Camilla Karlman (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 39-41  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Walla Carlsson (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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     Dnr: 2014.013.042 
 
 
 
 
 
 

§ 39 
Budgetuppföljning socialförvaltningen februari 2014 samt 
personalnyckeltal mätperiod 13.12.01-14.01.31. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 28 februari 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -16,0 mnkr, 
fördelat med –16,0 mnkr 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 vårdkost-
naderna 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 Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare 
hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013. 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en något 
högre nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse 
är -4,5 mnkr. Det är fullbelagt på Karlskrona Behandlingshem. 
Prognostiserad budgetavvikelse är +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -12,0 mnkr. Situationen för närvarande, 
är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har 
för närvarande 17 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende 
familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -
0,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752 med +1,0 mnkr. För 
övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
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forts § 39 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de lång-
varigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har 
gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att  godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 28 
  februari 2014. 
 
2. att  översända budgetuppföljningen per den 28 februari 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. 
 
4. att  till Kommunfullmäktige hemställa om att medge socialnämnden 
  täckning för prognostiserad budgetavvikelse 2014.  
______     
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Kopia till    Dnr:  
CR 
 
 
 
 

§ 40 
Nya riktlinjer och rutiner för synpunkts- och klagomåls-
hantering. 
 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns 
riktlinjer för hur synpunkter och klagomål ska hanteras och 
följas upp. Det inne-bär att nu gällande rutiner och riktlinjer 
behöver uppdateras för att leva upp till de nya föreskrifterna. 
Framskrivna riktlinjer och rutiner för synpunkts- och klagomåls-
hanteringen uppfyller Socialstyrelsens nya föreskrifter och har 
sammanfogas till ett dokument. 
 
De nya föreskrifterna innebär att synpunkter/klagomål ska 
sammanställas och analyseras får att se om det finns några 
mönster eller trender som indikerar på brister i verksamheten. 
Avsikten är att synpunkts- och klagomålshanteringen ska vara 
en del i förvaltningens kvalitetsarbete för att ständigt förbättra 
verk-samheten och erbjuda den enskilde bästa möjliga stöd och 
hjälp. Ett barnperspektiv har integrerats och förvaltningen 
kommer att arbeta vidare med att på bästa sätt kunna följa upp 
flickor och pojkars möte med socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer och rutiner för 
 synpunkt/ klagomålshantering 
 
att  förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa ett 
 barnperspektiv i synpunkt/klagomålshanteringen 
______ 
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§ 41 
Fortsatt personalförstärkning på socialförvaltningens vuxen-
sektion funktion/ekonomiskt bistånd för åren 2014-2015. 
 
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att hantera basverksam-
heten inom funktionen ekonomiskt bistånd 
 
Inledning 
Socialnämnden tillförde hösten 2009 4,0 socialsekreterare som en 
tillfällig resursförstärkning under 2010 med anledning av stor 
volymökning av det ekonomiska biståndet. Volymerna inom det 
ekonomiska biståndet ökade från november 2008 och acku-
mulerade fortsatt under 2009. Beslutet om personalförstärkning 
förlängdes för 2011 och senare även för 2012-2013. De fyra 
tjänsterna användes initialt till att förstärka med offensiv satsning 
riktat till vissa grupper men 2011-2013 har de fyra tjänsterna 
använts som grundförstärkning för att klara basverksamheten i 
hanteringen av ekonomiskt bistånd. Karlskrona kommun fick 
under 2009 ökade kostnader för utbetalning av ekonomiskt bi-
stånd med cirka 30 % jämfört med 2008. Behovet av ekonomiskt 
bistånd har fortsatt ökat och antalet hushåll ackumulerade under 
2010 och 2011. Antalet hushåll som söker och beviljas ekonomiskt 
bistånd har härefter varit på konstant fortsatt hög nivå under 2012-
2013. 
Under perioden 2009-2011 har antalet hushåll med beviljat bi-
stånd ökat med cirka 300 hushåll i snitt per månad. 2012-2013 är 
nivåerna i stort sätt de samma som 2011. 
 
Resursförstärkningen har sedan 2011 använts till basverksam-
het/myndighetsutövning ekonomiskt bistånd. 2011 medförde 
förstärkningen inledningsvis direkt avlastning i verksamheten och 
arbets-bördan lättade tillfälligt för många medarbetare men då 
verksamhetsvolymen fortsatte att öka så har förstärkningen ”ätits 
upp”. Verksamhetsvolymen har sedan 2011 legat på en ganska 
jämn nivå och arbets-belastningen är i nuläget, mars 2014, liksom 
före-gående två år större än när extratjänsterna i basverksam-
heten tillfördes funktionen ekonomiskt bistånd. 
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forts § 41 
 
Situationen är ansträngd och periodvis mycket ansträngd för med-
arbetarna inom det ekonomiska biståndet. Arbetstakten är hög 
och verksamheten har stor personalomsättning. 
 
Arbetet med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är en 
omfattande uppgift med ett mångfacetterat innehåll. Uppdraget 
består av biståndsprövning men också av att kartlägga hinder och 
förmåga och finna lösningar för personer som söker hjälp för att 
de ska kunna nå målet egen för-sörjning. Vi arbetar alltid i sam-
verkan och utvecklar ständigt våra samverkansformer och kon-
takter.  
 
Verksamhet inom funktionen ekonomiskt bistånd är högintensiv 
och präglas av ständiga möten med de personer som söker 
försörjningsstöd. De som söker bistånd är beroende av korrekt 
och snabb hand-läggning för att klara sin försörjning men även 
vägledning och hjälp med planering framåt för att kunna bli själv-
försörjande. 
 
Åtgärder för klara av det fortsatt ökande behovet av försörj-
ningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Antalet hushåll har ökat sedan 2008 och ligger sedan 2011 på en 
hög nivå. Behovet av ekonomiskt bistånd har under 2012-2013 
kunnat dämpas med olika offensiva insatser men inflödet av nya 
sökande med behov av hjälp har inte minskat. Antalet arbetslösa 
personer med låg eller ingen ersättning utgör den största enskilda 
ekonomiska orsaken till behov av ekonomiskt bistånd. Av dessa är 
det en stor andel som står långt ifrån arbetsmarknaden då det 
saknas utbildningsbakgrund och eller tidigare yrkeslivserfarenhet. 
Många personer har stora individuella behov av stöd och för-
beredande rehabiliterande åtgärder för att kunna stå till arbets-
marknadens förfogande.  
De stora verksamhetsvolymerna ställer stora krav på de direkt 
myndighetsutövande delarna i verksamheten. Det krävs en avse-
värt förändrad situation på arbetsmarknaden och fortsatta åtgärder 
för att minska behovet av ekonomiskt bistånd framöver. 
Ingenting tyder i nuläget på att antalet hushåll med behov av 
ekonomiskt bistånd tenderar att minska.  
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forts § 41 
 
Det är generellt sett, utan risk för konsekvenser, inte möjligt att på 
enskild handläggarnivå kräva en högre arbetsbelastning än vad nu 
är. För att hantera de stora verksamhetsvolymerna, klara verk-
samhetsmålen och behålla kvaliteten samt framför allt inte för-
sämra arbetsmiljön på vuxensektionen funktion ekonomiskt bi-
stånd så behöver verksamheten behålla de fyra tjänster som har 
funnits under fyra år.  
 

Verksamheten har behov av stabilitet och kontinuitet på personal-
sidan. Då inget i nuläget tyder på en omedelbar minskning av 
verksamhetsvolymerna i det ekonomiska biståndet är det av 
största vikt och helt nödvändigt att trygga arbetsförutsättningarna 
och den grundläggande stabiliteten varför tjänsterna föreslås gälla 
för de kommande två åren 2014-2015 
 

 4,0 socialsekreterartjänster tillförs för femte och sjätte året funk-
 tionen ekonomiskt bistånd under 2014-2015.  
 

 Aktuella socialsekreterare ingår i basverksamheten inom funk-
 tionen ekonomiskt och avlastar verksamheten på bästa sätt 
 för att klara av SN uppsatta mål.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att under perioden 2014-01-01 – 2015-12-31 fortsatt tillföra 
 vuxensektionen  funktionen ekonomiskt bistånd 4,0 social-
 sekreterare. 
 
att kostnaden 2,0 mkr för 4,0 socialsekreterare belastar verk-
 samheten för personal 752.  
 
att föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens intern-
 budget för 2014 och 2015. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 april 
2014 
 
§  49 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Hasslöfestivalen 2014, Hasslö sid 4 
§  50 Budgetuppföljning socialförvaltningen mars sid 12 
§  51 Fråga kring inrättande av hem för vård eller boende (HVB) för en- 
  samkommande barn sid 14 
§  52 Årsredovisning för donationsfonderna 2013 sid 18 
§  53 Information sid 19 
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Tid och Plats  Måndagen den 28 april kl. 15.10-17.00, Hillerödsvägen 35. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S)  
  Marie Klang (FP)  
 
Övriga närvarande  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Hanna Ekblad (M) 
  Camilla Karlman (SD)   
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
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     Dnr: 2013.241.702 
 
 
 
 
 
 
§ 49 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Hasslöfestivalen 2014, Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 
Hasslö. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättad utredning daterad den 18 
mars 2014. 
 
Gustav Leijon samt Robin Åkerman har begärt företräde till 
socialnämnden. De presenterade sitt upplägg. 
 
Ärendet 
Paraplyproduktion AB har hos Socialnämnden ansökt om till-
stånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) 
om att tillfälligt till allmänheten servera starköl, vin och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
serveringstider är 2014-07-10 kl.18.00 – 01.00, 2014-07-11 
kl.17.00 – 01.00 och 2014-07-12 kl.12.00 – 01.00. 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hasslö Musikfestival äger rum inom Hasslö Idrottsplats, på ön 
Hasslö i Karlskrona skärgård.  
Festivalområdet som även är ett serveringsområde med 2 
musik-scener består av hela idrottsplatsområdet, cirka 5 000 
kvm stort område och är väl avgränsat. Detta område är ett 
gemensamt serveringsområde som framgår av bifogad skiss i 
ansökan med 3 (tre) matserveringar med tillhörande kök. Utöver 
detta finns det två (2) barer och ett VIP-tält med plats för ca 100 
personer, uppbyggt, cirka 10 x 10 stort, vilket är avgränsat. Ca 
15 % av området uppges erbjuda sittplatser av olika karaktär.  
Toaletter och sjukvårdstält finns inom området.  
 
Nyheter och förbättringar under 2014. 

 Erbjudande om campingplatser i nära anslutning till 
 festivalen 

 Ett nytt område för festivalens mindre scen på gräsyta 

 Bredare matutbud 

 Moderna WC-faciliteter 

 Utveckling av VIP-området 

 Förbättrade och bokningsbara parkeringar 
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 Utökade kommunikationer med buss, båt och tåganslutning  
 till festivalen 

 Ny hemsida – inspirerande och informativ 

 Utökat fokus på värdskap runt om på hela Hasslö. 
 
Utveckling 
Polisens samt Räddningstjänsten analys av festivalen de senaste 
fem åren är mycket positiv. Statistiken talar sitt tydliga språk och 
2013 gick vi nästan i mål med vår nollvision. Under hösten har vi 
genomfört ett nationellt undersökningsarbete med fokus på hur 
andra festivaler bedriver sitt utvecklingsarbete. En viktig del i 
deras helhetskoncept omfattar service, värdskap och öppna 
serveringsområden med fria flöden runt om på festivalen.  
2014 hoppas vi kunna erbjuda våra besökare möjlighet att röra 
sig fritt, inom det inhägnade område bifogad festivalkarta avser, 
för att njuta av fantastisk musik och härliga miljöer samt ett rikt 
utbud av mat, dryck och aktiviteter. Med detta som utgångs-
punkt ansöker vi om ett gemensamt serveringsområde. 
 
Paketering  
För att kunna upprätthålla de föreskrifter som alkohollagen 
anvisar har vi tagit del av beprövade metoder från Bråvalla-
festivalen och Stockholm Music and Arts. Armband för 
barn/ungdomar 0 – 17 år kommer att inneha en stark färg som 
tydligt skiljer sig från de armband man får med vuxenbiljett. 
Denna kontroll kommer att genomföras i vår incheckning samt i 
våra entréer där biljetter och armband måste visas upp till-
sammans med legitimation. I entréerna genomförs även kontroll 
av medhavd alkohol, vilket vi har god erfarenhet av då med-
havd mat och dryck aldrig varit tillåten på festivalområdet. 
 
Utredarens bedömning 
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas 
endast den som visar att han eller hon är personligt och eko-
nomiskt lämplig samt har avlagt prov som visar att han eller hon 
har de kunskaper i alkohollagstiftningen som krävs för att utöva 
serveringsverksamheten i enlighet med gällande lagstiftning. 
Sökandens företrädare Gustav Leijon har avlagt prov i alkohol-
lagstiftning med ett godkänt resultat under 2012. I den övriga 
prövningen som gjorts har inte funnits något som talar emot 
sökandens vandel eller ekonomiska lämplighet. 
 
Utifrån lagens krav enligt 8 kap 14 § anges att serverings-
tillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som dis-
poneras av tillståndshavaren. 
Enligt förarbeten och kommentarer till lagstiftningen anges att 
lokalen ska vara utformad så att den kan överblickas på ett till-
fredsställande sätt beträffande ordning och nykterhet. 



  28 april 2014 6 

 

 

forts § 49 
Lagen anger inte serveringsställets storlek (för större ytor) eller 
hur man ska se på utrymmen som saknar ” väggar och tak”.  
 
Alkoholhandläggaren bedömer att sökanden utifrån den be-
skrivning, de erfarenheter de har av liknande arrangemang 
samt den organisation, bestående av operativ personal, bar-
personal, publik/entrévärdar och ordningsvakter kommer att ha 
överblick på ett tillfredsställande sätt. 
 
Enligt 8 kap. 15 § alkohollagen ska serveringsstället vid tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten vara utrustat och möjliggöra 
tillhandahållande av lagad mat. 
Sökanden kommer att tillhandahålla och servera lagad mat. 
Festivalen kommer att utökas med två matserveringar som är 
andra aktörer än Paraplyproduktion. 
 
Lokalerna måste enligt 8 kap16 § alkohollagen vara lämpliga ur   
brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten har inte något att 
erinra mot alkoholservering mot att alkoholservering sker vid 
arrangemanget och att man arbetar med fortlöpande med syste-
matiskt brandskyddsarbete. Arrangören ska tillse att entrén till 
arrangemanget inte hindras för framkomligheten av räddnings-
fordon. Räddningsvägarna får inte understiga 3 meters bredd/ 4 
meters höjd. Nödvändig släckutrustning skall finnas tillgänglig 
vid mat/grillplatser. 
Alternativa utrymningsvägar ska finnas för samtliga besökare, 
om området stängslas in in helt eller delvis. Utmärks med ut-
rymningsskylt ”grön gubbe”. 
Anmälan om gasol skall göras till Räddningstjänsten. Tält 
avsedda för 150 personer och fler måste enligt ordningslagen 
vara besiktigade och godkända för att få användas vid allmänna 
sammankomster (t.ex. religionsutövning, teater, cirkus) och 
offentliga till-ställningar (t.ex. sport, dans tivoli, marknader). 
 
Polismyndigheten har i sitt yttrandet meddelat ett svar gällande 
tillfälligt till allmänheten under Hasslöfestivalen 2014 med önske-
mål från sökanden att hela festivalområdet  skulle vara ett 
gemensamt serveringsområde. Det gemensamma serverings-
området, ca 5 000 kvm. skulle genom staket vara klart avgränsat 
mot övriga områden För att stävja införandet av egen alkohol på 
området skulle det finnas entrévärdar vid entrén för kontroll av 
ålder och medhavd alkohol. 
Alla ungdomar under 18 år skulle vid entrén förses med arm-
band som tydligt skiljde sig från vuxenbiljett. Annan personal, 
publik-värdar och serveringsvärdar, skulle vara tillräckligt många 
inne på området för att hjälpa till med att hålla god tillsyn/uppsyn 
av området. 
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Trots att alla goda förslag, se ovan, anser polismyndigheten att 
risken för överservering finns, att ungdomar under 18 år ges 
möjlighet att dricka då man erhåller alkohol av någon vuxen 
person. 
 
Alkohollagen talar om att stället skall vara klart överblickbart, 
att serveringspersonal skall vara ansvariga för den alkohol man 
säljer och till vem. 
Polismyndigheten anser att inte man har den tillsyn/överblickbar-
het som alkohollagen kräver. Området är stort, det kommer att 
vara lätt att kringgå alkohollagens bestämmelser. 
Polismyndighetens uppfattning generellt är att de är tveksamma 
till ett gemensamt serveringsområde på grund av risk för ökade 
olägenheter vad gäller ordning och säkerhet. En annan anled-
ning till tveksamheten är också att överblickbarheten som bör 
finnas på stället ej kan följas då området är för stort. 
Polismyndigheten är medveten om att arrangörerna på olika sätt 
försöker följa alkohollagens intentioner genom t.ex. utbildning av 
samtlig personal i alkohollagen, fler publik/entrévärdar för tillsyn 
vid entréer och inne på området. 
Kan arrangörerna garantera, vilket polismyndigheten anser är 
viktigt, att all personal får adekvat utbildning kommer polis-
myndigheten att tillstyrka ansökan om ett gemensamt serve-
ringsområde. 
Skulle utbildningen av någon anledning inte genomföras 
kommer polismyndigheten att avslå ansökan. 
Polismyndigheten anser slutligen att det är viktigt att uppfölj-
ning sker av festivalen med samtliga inblandade myndigheter 
samt arrangör. 
Polismyndigheten tillstyrker sökt serveringstid och har inget 
erinra gällande sökandens vandel. 
Polismyndigheten kommer vid tillståndsgivningen av den 
allmänna sammankomsten villkora arrangören att anlita 
förordnade ordnings-vakter för upprätthållande av allmän 
ordning och säkerhet. 
 
Förfrågan har ställts till skatteverket. Det framgår att firman är 
registrerad för F – skatt, moms och är arbetsgivarregistrerad. 
Sökandebolaget förekommer inte med några skatteskulder. 
Beträffande bolagets företrädare finns inga skatteskulder 
registrerade. 
 
I sin ansökan har sökanden vidare påtalat att de via sitt meto-
diska policyarbete utifrån utbildning av personal i alkohollagen.  
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Utbildningarna kommer att genomföras vid tre tillfällen varav en 
är webb - baserad. Polismyndigheten och alkoholhandläggare,  
Karlskrona kommun kommer att vara ansvariga för utbild-
ningarna. Den uppbyggda organisationen kring säkerhetsfrågor 
m.m. säkerställer överblickbarheten över serveringsområdet 
såväl vad gäller risk för servering till minderåriga som eventuell 
risk för s.k. överservering. 
 
Enligt 8 kap 17 § ska eventuella risker för alkoholpolitiska olägen-
heter beaktas. Utredaren kan inte se att varken serveringsställets 
omfattning eller belägenhet i sig skulle kunna medföra olägenheter 
av detta slag. 
Tillsammans med andra berörda myndigheter, politiker, ordnings-
vakter och sökanden har vi träffats vid tre tillfällen. Sökanden har 
beskrivit det nya innehållet i ansökan, organisation och verksam-
heten i sin helhet.  
 
Alkoholhandläggaren har talat med tillståndsenheten i Norrköping 
gällande Bråvallafestivalen, utredaren gällande Sweden Rock och 
alkoholhandläggaren i Ljungby kommun som anordnar Ljungby-
dagarna. Dessa tre festivaler har ett gemensamt serverings-område. 
Alkoholhandläggaren har informerat om dessa arrangemangs 
upplägg och erfarenheter. Utifrån de erfarenheter som gjorts vid 
dessa kontakter finns inte några tveksamheter beträffande 
arrangörens säkerställande av tillhandahållande av alkoholdrycker 
på området, inte heller beträffande ordning, nykterhet eller över-
blickbarhet avseende serveringen. Beträffande alkohollagens 
bestämmelser anges att serveringsstället ska vara väl avgränsat och 
överblickbart intentioner om måttfullhet. Serveringsområdet är in-
hägnat och säkerhetspersonal vid entréer kommer att se till att 
eventuella drycker inte kan medföras in till arrangemanget.  
Beträffande överblickbarhet, ålderskontroller vid försäljning av 
alkoholdrycker samt eventuell risk för langning till minderåriga anses 
sökanden, med den personalstyrka, vid barer och i rörelse, man 
presenterat, uppfyller de krav lagen ställer. 
 
Utifrån de diskussioner och överväganden utredaren gjort i sam-
band med ansökan, lagens krav och de erfarenheter som är in-
samlade genom kontakter med andra alkoholhandläggare i 
kommuner som har liknande festivalarrangemang är att sökanden 
uppfyller de krav som ställs enligt 8 kap. 12 § alkohollagen och att 
ansökan därmed ska beviljas i sin helhet med villkor. 
 
Som information kommer handläggare att närvara under festivalen 
och sammanställa en rapport för att beskriva arrangemanget och dra 
erfarenheter inför kommande arrangemang av liknande karaktär. 
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Utvärdering kommer att genomföras med berörda myndigheter 
och arrangör.   
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har i sitt yttrande svarat att om arrangören kan 
garantera vilket polismyndigheten anser är viktigt, att all in-
blandad personal får adekvat utbildning kommer polismyndig-
heten att tillstyrka ansökan om ett gemensamt serverings-
tillstånd. 
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 de 
tidigare nämnda punkterna efterföljs.   
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltnings-
lagen 2014-04- 02 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att  Paraplyproduktion AB, org.nr. 556853 - 83333 Östra   
  Prinsgatan 11, 371 31 Karlskrona, beviljas tillfälligt   
  serveringstillstånd för servering av starköl, vin och andra   
  jästa alkoholdrycker till allmänheten inom festivalområdet,  
  i samband med Hasslöfestivalen den 10 -12  juli 2014,   
  Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 Hasslö. 
 
2. att  serveringstiden är 2014-07-10 kl.18.00 – 01.00, 2014-07-  
  11 kl. 17.00 – 01.00 och 2014- 07-12 kl. 12.00 – 01.00, 
 
3. att  samtliga besökare av festivalområdet bär ett festival- 
  armband, där besökande under 18 år bär en specifik   
  färg, 
 
4. att  Paraplyproduktion publikvärdar AB utser publikvärdar   
  som finns ute på festivalområdet för att överblicka dess   
  serveringsyta, 
 
5. att  publikvärdarna dokumenterar när en märkbart påverkad   
  besökare eller en minderårig som förtär alkohol påträffas   
  och tillkallar en ordningsvakt, 
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6. att  publikvärdar, plockpersonal, entrévärdar, ordningsvakter   
  och bar personal skall genomgå en webbutbildning i   
  alkohollagstiftningen, 
 
7. att  polismyndigheten i Blekinge läns beslut rörande förord-  
  nande av ordningsvakter skall följas, 
 
8. att  samtliga drycker ska serveras i plastglas eller i plast-  
  flaskor  
 
9. att  särredovisning av mat och dryck ska ske för den del av   
  rörelsen som avser detta tillfälliga tillstånd under Hasslö-  
  festivalen 2014, redovisningen ska vara alkoholhand-  
  läggare tillhanda senast 29 augusti 2014. 
 
 
Yrkande 
Sture Nilsson (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Anna Månsson (M), Jörgen Anehäll (S) samt Pernilla Cederholm 
(SD) yrkar bifall. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Sture Nilsson avslagsyrkande 
och förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att   Paraplyproduktion AB, org.nr. 556853 - 83333 Östra   
  Prinsgatan 11, 371 31 Karlskrona, beviljas tillfälligt   
  serveringstillstånd för servering av starköl, vin och andra   
  jästa alkoholdrycker till allmänheten inom festivalområdet,  
  i samband med Hasslöfestivalen den 10 -12  juli 2014,   
  Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 Hasslö. 
 
2. att   serveringstiden är 2014-07-10 kl.18.00 – 01.00, 2014-07-  

11 l. 17.00 – 01.00 och 2014- 07-12 kl. 12.00 – 01.00, 
 
3. att  samtliga besökare av festivalområdet bär ett festival- 
  armband, där besökande under 18 år bär en specifik   
  färg, 
 
4. att  Paraplyproduktion publikvärdar AB utser publikvärdar   
  som finns ute på festivalområdet för att överblicka dess   
  serveringsyta, 
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5. att  publikvärdarna dokumenterar när en märkbart påverkad   
  besökare eller en minderårig som förtär alkohol påträffas   
  och tillkallar en ordningsvakt, 
 
6. att  publikvärdar, plockpersonal, entrévärdar, ordningsvakter   
  och bar personal skall genomgå en webbutbildning i   
  alkohollagstiftningen, 
 
7. att  polismyndigheten i Blekinge läns beslut rörande förord-  
  nande av ordningsvakter skall följas, 
 
8. att  samtliga drycker ska serveras i plastglas eller i plast-  
  flaskor  
 
9 att  särredovisning av mat och dryck ska ske för den del av   
  rörelsen som avser detta tillfälliga tillstånd under Hasslö-  
  festivalen 2014, redovisningen ska vara alkoholhand-  
  läggare tillhanda senast 29 augusti 2014. 
______ 
 
 
Reservation 
Sture Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet  
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§ 50 
Budgetuppföljning socialförvaltningen 
Mars 2014 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 mars 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -16,0 mnkr, 
fördelat med –16,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell plane-
ring 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 vårdkost-
naderna 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 Vuxen-sektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare 
hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013. 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på ungefär 
samma höga nivå som snittet föregående år. Prognostiserad 
avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prog-
nostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om aktuell planering håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med 
ca -12,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har för närvarande 18 
placerade (19 i snitt föregående år). Avseende familjehemskontot 
beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -0,5 mnkr. 
Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och Ungbo, prog-
nostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752 med +1,0 mnkr. För 
övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
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Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de lång-
varigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har 
gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
  
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
  mars 2014. 
 
2. att socialnämnden omarbetar de för nämnden verksamhetsspecifika 
  målen så att dessa mål överensstämmer med tilldelade ekonomiska 
  resurser,  
 
3. att översända budgetuppföljningen per den 31 mars till Kommun- 
  styrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i  
  dagsläget inte är möjlig att nå,  
 
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
  sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten 
  för verksamheten. 
 
5. att till Kommunfullmäktige hemställa om att medge socialnämnden 
  täckning för prognostiserad budgetavvikelse 2014.  

______     
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§ 51 
Fråga kring inrättande av hem för vård eller boende (HVB) för 
ensamkommande barn. 
 
Jesper Björnson redovisade upprättad skrivelse angående in- 
rättande av hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande 
barn. 
 
Frågan 
Socialförvaltningen ser behov av att inrätta ett nytt hem för vård 
eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som 
trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. Detta innebär att kommun-en 
behöver skriva om sin överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn med Migrationsverket till en nivå av 8 
asylplatser (4 idag) och 27 platser för barn med permanent uppe-
hållstillstånd (15 idag).  
 
Vad innebär de nya reglerna? 
I samverkan med länsstyrelserna har Migrationsverket tagit fram 
vilka principer som styr vilken kommun som Migrationsverket 
anvisar. Principerna började gälla vid årsskiftet. 
Principerna som man tagit fram menar man utgår från barnets 
bästa - att barnet ska få komma till tals och att anvisningen ska ske 
omedelbart i anslutning till att barnet ansöker om asyl. Fördelarna 
med att anvisningen sker omedelbart är att barnet direkt får veta i 
vilken kommun han eller hon ska bo, överförmyndare kan snabbt 
besluta om en god man och kommunen börja utreda hur barnet ska 
bo. Migrationsverkets beslut om anvisning kommer enligt 
lagändringen inte att kunna överklagas. 
Fördelningsmodellen som anger hur anvisningarna rent mängd-
mässigt ska fördelas mellan landets kommuner, utgår ifrån fyra 
faktorer: 
 
 Kommunens folkmängd 
 Tidigare mottagande av ensamkommande barn 
 Tidigare flyktingmottagande 
 Antalet asylsökande boende inom kommunen 
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Länsstyrelsen i Blekinge har brutit ned det fördelningstal (36 asyl-
platser) som länet blivit tilldelade av Migrationsverket avseende hur 
många asylplatser för ensamkommande barn som man förväntar 
sig behövs:   
  

 
Asylplatser 
idag 

Prognos behov asyl-
platser  

Olofström 4 6 

Karlskrona 4 
1
1 

Ronneby 3 6 

Karlshamn 4 7 

Sölvesborg 4 6 

Länet totalt 
1
9 

36 

 
Ovanstående tal visar hur stor beredskap en kommun behöver ha 
för det förväntade ökade mottagandet av ensamkommande barn. 
Sedan årsskiftet sker därefter anvisning av kommun för 
ensamkommande barn i fyra steg:  
 
1.  kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga 
 släkting,  

2.  kommun med överenskommelse,  

3.  a)  kommun utan överenskommelse om platser,  
 b)  kommun med överenskommelse om platser som ännu inte 
  startat,  
 c)  kommun med överenskommelse men där antalet platser är 
  färre än länsstyrelsernas fördelningstal,  
4.  samtliga kommuner  
 
I samband med ändringarna i hur barnen anvisas, gjordes även 
ändringar i reglerna för ersättning för mottagandet. Detta för att 
reglera de kostnadsökningar staten upplevt inom ramen för 
kommunernas hantering av de ensamkommande barnen de 
senaste åren. 
 
De nya reglerna för ersättning i förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. innebär att enbart en möjlig ersätt-
ningsnivå finns för barn som placeras enligt socialtjänstlagen i ett 
HVB, och det är den schablon om 1.900 kr/dygnet som redan idag 
finns för de kommuner (däribland Karlskrona) som själva driver 
HVB för ändamålet.  
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För vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, ges fortfarande ersättning för faktiska kostnader. 
 
8. Analys och bedömning 
Karlskrona kommun bedriver idag 2 välfungerande HVB för ensam-
kommande barn, som dessutom redan uppfyller de allra flesta av 
de punkter Socialstyrelsen identifierat som viktiga för ett mottagan-
de av hög kvalitet. Överenskommelsen som dessa två HVB grundar 
sin verksamhet på avser platser för 19 ensamkommande barn (15 
PUT, 4 asyl). 
 
Sedan årsskiftet gäller tvingande lagstiftning om mottagande av 
ensamkommande barn. Prognosen på det antal ensamkommande 
barn som Karlskrona kommun ska ta emot för 2014 (och de 
kommande åren) är 11 asylsökande. Socialförvaltningens erfaren-
het så här långt är dock att dessa prognoser oftast är något i över-
kant, varför förvaltningen gör bedömningen att en rimlig nivå för 
kommunen att utöka sitt mottagande till är 8 asylplatser, vilket 
skulle medföra att antalet platser för de som beviljats PUT skulle 
behöva utökas till 27, sammanlagt alltså en ny nivå på 35 platser 
(att jämföra med dagens 19). 
 
Att invänta vad de nya reglerna innebär för kommunen bedöms 
utgöra en stor ekonomisk risk. Med tanke på att socialförvaltningen 
redan idag har svårt att hitta nya familjehem, bedöms det inte vara 
en reell möjlighet att anordna denna sorts boende för några snabbt 
anlända ensamkommande barn. Den troligaste lösningen blir då ett 
s k jourhem eller ett HVB-hem utanför kommunens regi. Dessa 
kostar vanligtvis mellan 700 – 1500 kr mer per plats och dygn, än 
vad det kostar att driva ett HVB i egen regi. Den sistnämnda 
kostnaden skulle vid en ny överenskommelse täckas av Migra-
tionsverket genom schablonersättningen för de ensamkommande 
barnens vård. Om kommunen under det första året skulle nödgas 
placera 15 barn på detta vis, kommer vi upp i nettoförluster på 
mångmiljonbelopp. Därtill ska sedan läggas kostnader och omkost-
nader i samband med handläggande socialsekreterares resor för 
besök hos barnen vid övervägandena om vården. Man måste även 
ta i beaktande de svårigheter denna sorts arrangemang skulle 
innebära för kommunen att sköta sitt åtagande mot de ensam-
kommande barnen utifrån integrationshänseende.  
 
Det finns dessutom andra fördelar än ekonomiska med att själv 
öppna upp ett tredje HVB för ensamkommande barn. Som redan 
nämnts bedriver kommunen sedan flera år redan två välfungerande 
verksamheter. Kommunen har därför redan den kompetens och 
erfarenhet som behövs för att utvidga verksamheten.  
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Därtill får vi lättare att planera vårt mottagande långsiktigt och på så 
sätt hindra plötsliga, oförutsedda scenarier för våra tjänstemän, 
samtidigt som vi inte riskerar att äventyra ett ensamkommande 
barns tillvaro i onödan. 
 
Det är vidare utredarens bedömning att med en volym om 8 asyl- 
och 27 PUT-platser, finns möjlighet att skapa ett separat asyl-
boende och två separata PUT-boende, vilket varit svårt med 
dagens överenskommelse, eftersom asylplatserna helt enkelt varit 
för få för att täcka ett eget boende. Socialstyrelsen redovisar att 
denna sorts separerade boenden i och för sig inte i sig själv är en 
framgångsfaktor. Det är däremot utredarens bedömning att utifrån 
den kompetens och erfarenhet som arbetats upp under åren i 
Karlskrona, skulle den sorts individanpassning som man däremot 
framhäver som mycket viktig, kunna gynnas vid en uppdelning på 
olika boenden för olika skeden i de ensamkommande barnens liv. 
 
För att kunna ordna ett nytt HVB krävs förstås en lämplig boende-
lösning, och denna fråga behöver arbetas med skyndsamt.  
 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med 
 Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå 
 av 35 platser totalt, varav 8 asylplatser.  
 
att  uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB för ensam-
 kommande barn så behovet av platser utifrån den utökade 
 överenskommelsen täcks. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del  
  
att förklara punkten omedelbart justerad. 
______ 
 
Reservation 
Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 52 
Årsredovisning för donationsfonderna 2013 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för 
donationsfonden 
 

 Familjen Westrings donationsfond 

 Martin Thunells stiftelse 

 Major John Jeanssons donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfond. 
______ 

  



  28 april 2014 19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 53 
Information 
 
Ordförande informerar om att socialnämnden behöver ha ett 
extra sammanträde för att svara på yttrande avseende 
revisionsberättelse 2013. 
 
Socialnämnden beslutar att socialnämnden har sitt extra 
sammanträde fredagen den 9 maj kl 15.00. 
 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 9 maj 2014 
 
§ 55  Yttrande från Socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
   revisionsberättelsen för 2013. sid 4 
§ 56 Socialnämndens informationsrutin vid beredskapsläge och  
 liknande. sid 8 
§ 57 Omfördelning av personalresurser sid 10 
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Tid och Plats  Fredagen den 9 maj kl. 15.00-15.50, Stenbergsgränd 4,  
  Karlskrona. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
 vice ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Hind Abdul-Wahab (S) 
  Jörgen Anehäll (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
 
Övriga närvarande  Sattar Zad (S) 
  Camilla Karlman (SD)  
  Marianne Widebrant (C)  
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
   Martin Håkansson, registrator  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer § 55-57  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 55 
Yttrande från Socialnämnden avseende revisorernas uttalande 
i revisionsberättelsen för 2013. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot Socialnämnden då man anser 
att nämnden har visat fortsatt ohörsamhet till fullmäktiges ekono-
miska och verksamhetsmässiga mål. Revisorerna menar att social-
nämnden inte har varit tillräckligt aktiv och inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att bryta nämndens negativa kostnadsutveckling. 
 
Det är Socialnämndens uppfattning att man under 2013 arbetade 
aktivt för att komma till rätta med det allvarliga ekonomiska läge 
man då hade och har fortsättningsvis. Socialnämnden har gett 
socialförvaltningen ett flertal uppdrag under året att utreda möjlig-
heter till besparingar, men har av hänsyn till nämndens uppdrag 
enligt lagar och förordningar inte haft möjlighet att genomföra de 
ekonomiska besparingar som omedelbart skulle kunna genomföras 
för att nå en budget i balans. Den typen av kortsiktiga besparingar 
skulle ha lett till personalnedskärningar i en omfattning som hade 
omöjliggjort att utföra lagstadgad verksamhet, då det hade handlat 
om att säga upp en fjärdedel av personalen.  
 
Socialnämnden valde istället en annan väg att gå som bygger på 
ett socialt investeringsperspektiv. Ett perspektiv som handlar om att 
kunna spara på såväl ekonomiska resurser som mänskligt lidande 
för Karlskrona kommuns invånare. Det har handlat om att utreda 
och ta fram arbetssätt och effektiviseringsmöjligheter för att arbeta 
långsiktigt och strukturerat och därmed också göra ekonomiska 
besparingar, men också kunna ge våra medborgare insatser på 
hemmaplan och kunna förebygga behov av externa placeringar. 
 
Ett sådant arbete tar tid och har inte varit möjligt att omsätta i prak-
tiken under 2013, då planeringsarbetet för detta har pågått och för-
valtningen har uppdragits i olika utredningar att ge förslag på struk-
tur, effekter, ekonomi och praktiskt genomförande för en ny 
organisation vars syfte är att vara kostnadseffektiv men också klara 
det uppdrag vi har att hantera enligt mål, förordningar och lagar.  
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Under 2014 pågår intensivt arbete med att omsätta detta i prak-
tiken och full drift av förändringarna kommer att omsättas från 
januari 2015. 
 
2013 var året då Socialnämnden började vidta åtgärder för att få till 
stånd en verklig förändring. Det har under 2013 pågått och fortsatt 
pågår ett ambitiöst och intensivt förändringsarbete som berör mer 
eller mindre all verksamhet inom nämndens område. 
Socialnämnden menar att man tar och har tagit ansvar för det all-
varliga läge man befann och befinner sig i.  
 
Socialnämnden gav socialförvaltningen under senare delen av 
2013 förvaltningen i uppdrag att utreda hela förvaltningens 
organisation med redovisning i januari 2014. Socialnämnden har 
därefter fattat beslut om och uppdragit åt förvaltningen att i prak-
tiken omsätta tagna beslut om förbättringsåtgärder i syfte att 
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till 
vård med hög kvalité på hemmaplan. 
 
Socialnämnden har en obalanserad ekonomi till följd av ett ökat 
behov av externa placeringar till barn/unga och vuxna. Detta för-
hållande regleras av tvångslagstiftningar och rättighetslagstift-
ningar. Socialnämnden har till följd av detta begränsade möjligheter 
att påverka dessa förhållanden.  
 
Dessa omständigheter fråntar dock inte Socialnämnden ansvaret 
för att detta är just uppdraget, att hantera dessa obekväma för-
hållanden. Socialnämndens politiker och tjänstemän har klart för 
sig, att en obalanserad ekonomi inte är ett förhållande vi kan 
fortsätta att ha. 
 
Verksamheten måste ses i sin helhet och ha tydliga definierade 
uppdrag. Det måste för samtliga vara klart att mål och resurser 
hänger ihop.  
Verksamheten som bedrivs måste styra mot en långsiktig håll-
barhet när det gäller ekonomi och innehåll. Den politiska ledningen 
ska ge tydliga signaler och ställa tydliga ramar för de ekonomiska 
målen och verksamhetsmål som tydliggör vilken service med-
borgarna har att förvänta sig av Socialnämndens verksamhet. 
Socialnämnden har vid sidan om förändringar i organisationen mot 
bättre kostnadseffektivitet också påbörjat en diskussion kring 
prioriteringar av de för nämnden verksamhetsspecifika målen.  
 
Socialnämnden vill understryka att nämnden inte haft förutsätt-
ningar att under 2013 att nå en budget i balans, ens från början av 
budgetåret, till följd av för lågt satt ram till externa placeringar.  
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Socialnämnden menar att det behövs förändrade principer för 
socialtjänstens finansiering utifrån behovet av att få till stånd en 
mer långsiktig stabilitet i resurserna på socialtjänstens område. För 
att bedriva ett rättssäkert arbete måste förutsättningar finnas. 
Arbetsbelastning i form av tydligare och fler lagkrav ökar årligen för 
socialtjänsten. En budget i balans 2013 var redan tidigt på året 
orealistiskt, att minska kostnaderna samtidigt som kvalité och 
resultat förväntas bibehållas är orealistiskt.  
 
Socialnämnden har valt att agera utifrån att långsiktigt skapa en 
hållbar och kostnadseffektiv socialtjänst. Socialnämnden har valt 
att inte agera utifrån ett kortsiktigt sparande. Socialnämnden har 
valt att avvisa förslag som syftar till sådana besparingar eftersom 
det bedömts riskera att resultera i katastrofala ekonomiska och 
sociala kostnader på sikt, alltså i praktiken ingen besparing alls 
utan snarare en kostnadsökning. Socialnämnden menar att man 
redan i 2013 års budget tilldelats en orealistisk ram för att klara 
uppdraget avseende dygnsvård för barn och unga och vuxna med 
beroendeproblematik, trots att man i budgetarbetet inför 2013 
påtalat behovet av utökad ram avseende detta.  
Tillskott medgavs för behovet av utökad ram för ekonomiskt 
bistånd, men inte för externa placeringar. Behovet av dygnsvård 
har ökat under flera år i kommunen, utan att ramen för detta har 
utökats. Kostnaderna för de externa placeringarna är det stora 
skälet till 2013 års negativa budgetavvikelse. 
 
Socialnämndens initierade en satsning under 2013-2014 på 
förbättrings- och förändringsåtgärder för att motverka den negativa 
trend som pågått och pågår inom socialtjänsten med ökade kost-
nader för externa placeringar och under senare år stora kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Vi menar också att genom detta arbete 
som påbörjats och som omfattar hela förvaltningen kommer vi att 
optimera och satsa på att alla resurser i vår verksamhet ska an-
vändas på bästa sätt och våra insatser bli mer kostnadseffektiva 
och i förlängningen leda till mer nöjda brukare. Vi måste slutligen 
dock återigen betona att vi ser att satsningarna inte kommer att 
kunna bli kostnadseffektiva under 2014, utan först 2015, men att 
prognosen för kostnaderna för externa placeringarna 2014 fortsatt 
kommer att vara höga och inte rymmas inom budget. 
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Slutligen vill Socialnämnden understryka att nämnden är väl med-
veten om sitt ekonomiska ansvar och menar att man har vidtagit 
åtgärder, dock inte av den karaktären att det har inneburit att en 
budget i balans varit möjlig under 2013.  Socialnämnden har också 
vidtagit åtgärder för att ytterligare förbättra målstyrning och 
ekonomistyrning, samt kommunicering med kommunstyrelse och 
fullmäktige. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar tillägg i sista stycket. Enligt följande 
markerat med fetstil:  
Slutligen vill Socialnämnden understryka att nämnden är väl med-
veten om sitt ekonomiska ansvar och menar att man har vidtagit 
åtgärder, dock inte av den karaktären att det har inneburit att en 
budget i balans varit möjlig under 2013. Vid varje sammanträde 
sker dialog om det ekonomiska läget. Nämnden för besluts-
protokoll ej diskussionsprotokoll, varpå detta ej redovisas 
skriftligen. Socialnämnden har också vidtagit åtgärder för att 
ytterligare förbättra målstyrning och ekonomistyrning, samt 
kommunicering med kommunstyrelse och fullmäktige. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva 
Strömqvists tilläggsyrkande. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förklaring till anmärkningarna i revisions-
 berättelsen för 2013 med följande tilläggsyrkande 
______ 
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§ 56 
Socialnämndens informationsrutin vid beredskapsläge och 
liknande. 
 
Vid kriser och katastrofer eller andra lägen då socialförvaltningens 
verksamhet behöver sättas i beredskapsläge, är tillgång till 
information något av det viktigaste som finns för ett lyckat arbete. 
Det är därför viktigt att kommunikationen även inom socialnämnden 
fungerar optimalt. Dessa rutiner avser hur informationsflödet ser ut 
för socialnämnden vid denna sorts situationer. 
 
Beslut om beredskapsläge eller andra krislägen tas alltid av för-
valtningen. Informationen till socialnämnden kommer därför alltid 
från socialchefen, eller den som trätt i dennes ställe.  
 
Socialchefen kontaktar i sådant läge socialnämndens ordförande i 
första hand. Om denne inte är anträffbar, gäller att socialchefen i 
tur och ordning söker  
 
2)  vice ordföranden,  
 
3)  de ledamöter, och i den inbördes ordning, som enligt  
 delegationsförteckning har rätt att fatta beslut i ordförandes 
 ställe i frågor kring LVU och LVM. 
 
Ordföranden (eller den som fått informationen), avgör därefter hur 
långt informationen behöver spridas inom nämnden. För att under-
lätta informationsspridningen och avlasta ordföranden, ska dock 
alltid samma modell för spridning användas. Detta innebär att 
ordföranden (eller den som trätt i dennes ställe som informations-
mottagare) alltid: 
 
- Ringer upp samtliga ledamöter i allmänna utskottet (AU) och 
 delger dem informationen. Om det finns partier i socialnämnden 
 som saknar representation i AU, ska en representant för dessa 
 partier också informeras på samma sätt som AU-ledamöterna. 

  



  9 maj 2014 9 

 

 

forts § 56 
 
- Om bedömning gjorts att informationen är av sådan vikt att hela 
 nämnden (även ersättare) behöver informeras, ska AU-leda-
 möterna sprida informationen vidare till sina respektive partiers 
 representanter. Om ett parti har fler än en representant i AU, 
 åligger det dem själva att internt överenskomma om vem som 
 sprider vidare informationen inom deras parti. 
 
Återkoppling sker i övrigt självfallet på närmast kommande AU eller 
socialnämndssammanträde.     
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående som sin informationsrutin vid beredskaps-
 läge och andra krislägen. 
______ 
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§ 57 
Omfördelning av personalresurser 
 
Med anledning av den uppkomna situationen på framför allt Familj 
och ungdomssektionen behöver vi omgående förstärka med extra 
personal till Utredningsgruppen och Familjehemsgruppen. 
Det som händer nu är att antalet anmälningar ökar ytterligare, detta 
tillsammans med oron för att göra fel innebär att arbetssituationen 
blir ohanterlig. Redan innan den tragiska händelsen på Valborgs-
mässoaftonen var arbetsbelastningen hög och man hann inte med 
sina arbetsuppgifter.  
 
I det akuta läget kan jag inte se någon annan lösning än att man 
under en tid upphör med det förebyggande arbetet som idag görs 
av Fältgruppen och att man flyttar dessa resurser till ovannämnda 
arbetsgrupper. I dagsläget är det fyra socialsekreterare som 
arbetar förebyggande/uppsökande och två som arbetar med för-
handsbedömningar av polisanmälningar på tonåringar och arbetar i 
nära samarbete med polisen. 
 
Konsekvenser av att ta bort fältgruppens uppsökande arbete är att 
följande arbetsuppgifter inte blir gjorda: 
Kontakterna med skolorna (17st) 
Individärende 
Föräldrakontakter 
Arbetet med områdes-BRÅ 
Kvällsarbetet var tredje helg, storhelger, skolavslutning, 
skärgårdsfest 
kvällsarbete 2 kvällar/vecka, samarbete med fritidsgårdarna 
Ungdomsevenemang 
Bekymringssamtal tillsammans med polisen 
 
Det som blir kvar är polisanmälningar, LOB: ar, förverkande, ung-
domstjänst och medling. Dessa arbetsuppgifter kommer då att 
handläggas av två socialsekreterare. 
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Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkande följande  
Detta är en effekt av att vi har för lite resurser. Förvaltning och 
nämnd påtalar ständigt detta förhållande. Nämnden poängterar att 
det är ytterst motvilligt man går med på detta, då det är förödande 
på lång sikt att ta bort det förebyggande arbetet. Under lång tid har 
det påtalats att socialförvaltningen har för lite medel till sin 
verksamhet. Vi är nu tvingade att omfördela förebyggande arbete 
till myndighetsutövande arbete. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar en tilläggs attsats enligt följande 
att beslutet översänds till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 samt till revisionen. 
 
Anna Månsson (M) yrkar bifall till Eva Strömqvists tilläggsyrkande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva Ström-
qvists tilläggsyrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att    stänga Fältgruppens förebyggande verksamhet och överföra 
 personal till Familjehemsgruppen och Utredningsgruppen 
 under den tid som anses nödvändig. 
 
att    göra uppföljningar till nämnden varje månad. 
 
att beslutet översänds till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 samt till revisionen 
______ 
 
Reservation 
Jörgen Anehäll (S) samt Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
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   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 65 
Tertialbokslut med måluppföljning, april 2014 samt personal-
nycketal mätperioden 13-12-01-14.03-31. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 30 april 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -19,0 mnkr, 
fördelat med –19,0 mnkr 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 vårdkost-
naderna 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 Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare 
hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013. 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på ungefär 
samma höga nivå som snittet föregående år. Prognostiserad 
avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prog-
nostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om prognosen håller fullt 
ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -
15,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en mycket hög nivå, och ökar, vi har för när-
varande 25 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende familje-
hemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -0,5 
mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752, med +1,0 mnkr.  
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Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen kommer 
dock att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, utred-
ningar, handledning till personal, ev inhyrd personal med mera. 
Dessa extraordinära kostnader är inte medräknade i denna 
prognos. För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar 
och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de lång-
varigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har 
gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nu-
läget bli +-0,0 mnkr. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar följande tilläggs attsats 
att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå en budget i 
balans ej heller nå samtliga fastställda mål. 
 
Proposition 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva 
Strömqvists tilläggs yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 
  den 30 april 2014. 
 
2.  att översända budgetuppföljningen per den 30 april till 
  Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i 
  balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  
 
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan 
  fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige 
  fastställda budgeten för verksamheten. 
 
4. att till Kommunfullmäktige hemställa om att medge social-
  nämnden täckning för prognostiserad budgetavvikelse 2014 
  
5. att till Kommunfullmäktige hemställa om tillskott till budgeten 
  för att klara av ökat personalbehov inom barn- och ung-
  domsvården.  
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6. att  till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå en 
 budget i balans ej heller nå samtliga fastställda mål. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2014.036.753 
CR    2014.066.753 
Föreningarna    2014.067.753 
    2014.048.753 
    2014.060.753 
    2014.078.753 
    2014.043.753 
    2014.064.753 
    2014.068.753 
    2014.056.753 
      
 

§ 66 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2014 
 
Inkomna ansökningar: 
Inbjudan att söka föreningsbidrag hos Socialnämnden skickades ut 
till berörda föreningar under februari 2014. Föreningar som in-
kommit med ansökningar per den 31 mars 2014 är: 
 
1. Fria sällskapet länkarna                                        

2. Verdandi Pantern                                                    

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg                      

4. Brottsofferjouren Boj                                              

5. FMN                                                                        

6. BRIS                                                                        

7. KRIS                                    

8. RFSL Blekinge   

9. Fristaden   

10. Föreningslokaler                         

11. AC sydöst  

Samtliga föreningar har inkommit med ansökningar tillsammans 
med verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att   fördela 1 096 120 kronor av budgeterade föreningsbidrag  

1 096 371 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria sällskapet länkarna                                       140 000 kr 

2.  Verdandi Pantern                                                    25 000 kr 

3.  Tjej/kvinnojouren Frideborg   639 120 kr  

4.  Brottsofferjouren Boj                                              67 000 kr 

5.  FMN                                                                        30 000 kr 

6.  BRIS                                                                        30 000 kr 
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7. KRIS   50 000 kr 

8. RFSL Blekinge   17 000 kr 

9. Fristaden   18 000 kr 

10. Föreningslokaler   80 000 kr 

11. AC sydöst  0 kr 

 
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
 
Ajournering begärdes 15.35-15.55 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar en ökning för följande föreningar enligt nedan 
2.  Verdandi Pantern   ökning med 5 000 kr 30 000 kr 
4. Brottsofferjouren Boj ökning med 3 000 kr 70 000 kr 
7. Kris ökning med 5 000 kr  55 000 kr 
8. RFSL Blekinge ökning med 3 000 kr 20 000 kr 
          Total ökning 16 000 kr 
  
att använda reserven för att täcka ökningen på 16 000 kronor 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Samt föreslår att förvaltningen får i uppdrag att titta på den 
gemensamma lokalen som socialförvaltningen betalar hyra för. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvist yrkande och 
förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Eva 
Strömqvist yrkande röstar nej”. 
 
Vid omröstning avgavs 6 ja röster och 5 nej röster. 
 
Ja-röstade: Sven Wallfors (M), Pernilla Cederholm (SD), Margaretha 
Rodin (FP), Sture Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid 
Hermansson (C) 
 
Nej-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), 
Jörgen Anehäll (S) samt Sattar Zad. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
att   fördela 1 096 120 kronor av budgeterade föreningsbidrag  

1 096 371 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1. Fria sällskapet länkarna                                       140 000 kr 

2. Verdandi Pantern                                                    25 000 kr 

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg   639 120 kr  

4. Brottsofferjouren Boj                                              67 000 kr 

5. FMN                                                                        30 000 kr 

6. BRIS                                                                        30 000 kr 

7. KRIS   50 000 kr 

8. RFSL Blekinge   17 000 kr 

9. Fristaden   18 000 kr 

10. Föreningslokaler   80 000 kr 

11. AC sydöst  0 kr 

 
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
______ 
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§ 67 
Ansökan om medel till förstudie från samordningsförbundet 
i Blekinge, FINSAM, med 100 000 kronor. 
 
Ansökan om förstudie 
Pågående Finsam-finansierade projekt Rocksam avlutas 2014-
12-31. Verksamheten ser fortsatt stora behov av aktiva åtgärder i 
sam-verkan inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge 
riktade till personer som har svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden och som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd för en 
arbetsmarknadsetablering.  
Behovet av rehabiliterande insatser i Karlskrona kommun är om-
fattande både när det gäller antal personer och behov av 
individuellt anpassade insatser.   
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  hos Samordningsförbundet i Blekinge ansöka om 
 projektmedel till förstudie enlig bilagd ansökan med 100 000 
 kronor. 
______ 
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§ 68 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättat förslag daterat den 7 
maj 2014. 
 
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”beredskapsjobb 
integration” 
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etableringsupp-
draget och arbets-marknadspolitiska 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 under 2014 för personer 
som är aktuella för ekonomiskt bistånd. 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. En utvidgad åtgärd enligt denna modell kan 
enligt förslaget erbjudas för 20 personer som omfattas av/eller 
har omfattats av etableringsuppdraget. Upplägget för dessa 
personers anställning är tänkt att innehålla arbete på arbetsplats i 
kommunal förvaltning och språkträning. En kombinerad väg-
ledare/resursperson anställs för uppdraget som för denna grupp 
omfattar vägledning och språkträning. Vi vet av erfarenhet från 
tidigare grupper att många personer är så kallat svensksvaga. En 
kombination av arbete och språkträning bedöms kunna bli en 
framgångsfaktor för att underlätta fortsatt arbetsmarknads-
etablering för dessa personer. En åtgärd enligt denna modell med 
integrationsfokus ger 20 personer en ingång på arbetsmarknaden 
och en egen försörjning och utvecklingen av behovet av framtida 
ekonomiskt bistånd i kommunen dämpas. Dessa anställningar 
genomförs med bidrag från arbetsförmedlingen i form av ny-
startsjobb. Nystartsjobb medges till långtidsarbetslösa. Ett bered-
skapsarbete ger en plattform för att söka fortsatt arbete och förut-
sättningar till A-kassa vid eventuell senare arbetslöshet.  
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Med fokus på svenskträning i kombination med arbete kan 
kommunen påskynda arbetsmarknadsetableringen i kommunen 
för dessa personer. 
 
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 redan 
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genom-
föra åtgärden med hög kvalitet och gott resultat. 
Samarbetspartners på Arbetsförmedlingen är vidtalad och ställer 
sig mycket positiva den denna möjlighet att påskynda arbetsmark-
nadsetableringen för de personer som kan erbjudas föreslagna 
åtgärd. 
Förslaget är finansierat med befintliga intäkter från migrations-
verket avseende integration för personer som tillhör gruppen 
nyanlända i Karlskrona kommun. 
 
Kommunala beredskapsarbeten integration 
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så 
kallad kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en 
snittlön baserad på befintliga likvärdiga anställningar.  
Socialförvaltningen/arbetsmarknadsavdelningen gör tillsammans 
med Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga 
för åtgärden. En person anställs som vägledare/resursperson och 
ansvarar för gruppen med det utvidgade introduktionsuppdrag 
med språkträning som ingår i konceptet ”beredskapsjobb integra-
tion”. Personerna kommer att anställas på arbetsmarknadsavdel-
ningen som i sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom 
Karlskrona kommun. Socialförvaltningen och arbetsmarknads-
avdelningen har 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 organisa-
tioner 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.  
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Kostnaderna är baserade på 2013 års arbetsgivar- och sociala 
avgifter. 
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 17600 kr 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 beredskaps-
anställda med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt denna beräkning blir hushåll som omfattas av denna åtgärd 
självförsörjande. Personer som får ett nystartsjobb blir vid 
medlem-skap 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 kostnader för dessa bered-
skapsarbeten i form av löner men åtgärden är helt finansierad av 
ackumulerade intäkter från migrationsverket för de personer som 
omfattas av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2014/2015, med ekonomiskt  stöd från arbetsförmedlingen i 
 så kallade nystartsjobb 
 
att  tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen samt 1,0 hand-
 ledare för uppdraget enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av Socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 700 000 för året 2014/2015  
 
att  Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändig-
 heten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning för 
 genomförande av åtgärden samt att de kommunala förvalt-
 ningarna och bolagen tillsammans med arbetsmarknads-
 avdelningen involveras i framtagandet 20 arbetsplatser. 
 

Kostnad 12 månader 20 
kommunala beredskapsjobb 
med bidrag från personer 
2014/2015 

 3 200 000 kr 

Kostnad 1,0 handledare     500 000 kr 

Summa 2014/2015  3 700 000 kr 
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Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar följande tillägg att lönetillsättningen för 
beredskapsanställda följer kollektivavtalet. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva 
Strömqvist tilläggs yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 

att  medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2014/2015, med ekonomiskt  stöd från arbetsförmedlingen i 
 så kallade nystartsjobb 
 
att  tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen samt 1,0 hand-
 ledare för uppdraget enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av Socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 700 000 för året 2014/2015  
 
att  Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändig-
 heten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning för 
 genomförande av åtgärden samt att de kommunala förvalt-
 ningarna och bolagen tillsammans med arbetsmarknads-
 avdelningen involveras i framtagandet 20 arbetsplatser. 
 
att  lönetillsättningen för beredskapsanställda följer kollektiv-
 avtalet. 
______ 
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§ 69 
Åtgärder att vidtagas med anledning av IVO:s, inspektionen för vård 
och omsorg, tillsyn av Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. 

 
IVO beslutade 2014-04-04 Dnr 8.5-35629/2013, att Social-
nämnden ska säkerställa att det genomförs utredning enligt 11 
kap 1 § SoL när en våldsutsatt kvinna ansöker om bistånd i form 
av skydd och stöd. 
 
IVO identifierade också två förbättringsområden för 
socialnämnden: 
1. Det är ett förbättringsområde för nämnden att kontinuerligt 
 revidera handlingsplanen samt tillföra innehåll som den 
 enligt SOSFS 2009:22 bör innehålla. En  kartläggning av 
 våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående 
 och av barn som bevittnat våld är ett viktigt instrument för att 
 veta vilka insatser som socialnämnden behöver erbjuda och 
 i vilken omfattning. I handlingsplanen bör det även finnas en 
 beskrivning av hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 
 
2. Det är ett förbättringsområde för nämnden att barnautred-
 ningarna blir allsidiga och ger en mer omfattande bild av 
 barnets situation och behov 
 

Förslag till åtgärder. 

Verksamheter som delegation på beslut om skydd, stöd eller 
behandling i någon form eller har delegation på ekonomiskt 
bistånd, tillför till sina handläggningsrutiner att det alltid ska 
inledas en utredning enligt 11 kap 1 § SoL när en våldsutsatt 
person ansöker om bistånd i form av skydd och stöd. 
 
Ansvaret för att säkerställa att rutinerna tillförs åvilar respektive 
sektionschef. 
Förvaltningens handlingsplan mot våld i nära relationer föreslås 
ingå i förvaltningens kvalitets och ledningssystems där 
revideringar av handlingsplaner är schemalagda. I nästa 
reviderade handlingsplan ska det finnas en beskrivning av hur 
skyddade personuppgifter ska hanteras.  
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forts § 69 
Socialnämnden föreslås uppdra åt Familjestöd att ta fram ett 
strukturerat frågeformulär att användas i alla ärenden på 
socialförvaltningen där det förekommer eller har förekommit våld 
i nära relationer. Formuläret bör innehålla frågor om det våld 
som den enskilde blivit utsatt för och frågor om våld som den 
enskilde blivit vittne till. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  en handläggningsrutin ska tillföras verksamheterna om att 
 utredning enligt 11 kap 1 § SoL alltid ska inledas när en 
 våldsutsatt person ansöker om bistånd i form av skydd och 
 stöd   
 
att  förvaltningens handlingsplan mot våld i nära relationer 
 tillförs förvaltningens kvalitets och ledningssystems 
 
att  familjestöd uppdras att ta fram ett strukturerat frågeformulär 
 att användas i alla ärenden på socialförvaltningen där det 
 förekommer eller har förekommit våld i nära relationer. 
 
att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), avge 
 ovanstående yttrande. 
______ 
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§ 70 
Extraordinära kostnader 
 
Bakgrund till framställan 
Socialförvaltningen  befinner sig till följd av den tragiska händelsen 
under Valborgshelgen, då en 8-årig flicka misstänks bragts om 
livet, i en akut krissituation inom barn- och ungdomsvården. 
 
Socialförvaltningen har redan innan denna händelse befunnit sig i 
en ansträngd situation och har haft svårigheter att hinna med att 
handlägga de orosanmälningar och barnavårdsutredningar som 
förvaltningen har att ansvara för. Socialförvaltningen har under 
lång tid befunnit sig i ett allvarligt ekonomiskt läge till följd av högt 
tryck på verksamheten, som nämnden kommunicerat med 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i samband med 
budgetuppföljningar. Efter händelsen är situationen än mer 
allvarlig och akut. De åtgärder förvaltningen själv haft möjlighet att 
vidta inom verksamheten anses av förvaltningen otillräckliga för att 
klara den uppkomna situationen, med fortsatt och ökande inflöde 
av anmälningar, och också en ökning av omhändertagande av 
barn. Socialnämnden gör därför till kommunstyrelsen/kommunfull-
mäktige en framställan om ekonomiska medel för att under 
resterande del av 2014 täcka de merkostnader som förvaltningen 
prognostiserar till följd av händelsen och dess därpå följande 
effekter. Socialförvaltningen gör också framställan till Social-
nämnden om att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilken 
socialtjänsten förvaltningen har möjligheter att leverera inom 
nuvarande ekonomisk ram, samt utreda vilket resursbehov som 
finns för att säkerställa en rättssäker barn och ungdomsvård 
långsiktigt. 
 
Analys 
Den stora utmaningen ligger i att såväl på kort som på lång sikt 
kunna hantera den kostnadsbild som blir följden av den utveckling 
som socialförvaltningen har befunnit sig i under en längre tid, men 
som nu i samband med den tragiska händelsen under 
Valborgshelgen har accelererat. Socialnämnden prognostiserade 
innan den tragiska händelsen ett underskott på -19 mnkr för 2014 
till följd av ett fortsatt stort behov av externa placeringar av barn 
och unga, men också vuxna med beroende.  
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forts § 70 
Utöver det underskottet prognostiseras de extraordinära 
insatserna kosta minst 3,6 mnkr. 
 
Det behövs ett vidgat samhällsekonomiskt perspektiv för att möta 
de sammantagna kostnaderna för människors behov av social-
tjänst och vad avsaknaden av vissa tjänster leder till. 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 förvaltningen är ansvarig för och 
för att fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med lagstift-
ningen och de politiska målen. Med utgångspunkt från fövaltning-
ens situation såväl på kort som på lång sikt krävs en politisk 
viljeinriktning för verksamheten och till den en relevant, långsiktig 
reseersättning för att skapa en socialtjänst för framtiden. Någon 
annan fungerande väg att gå kan inte förvaltningen för dagen se. 
 
Socialförvaltningen befinner sig, till följd av den tragiska händelsen 
under Valborgshelgen, i en akut situation och har av den anled-
ningen tvingats till extraordinära insatser, vilket innebär ökade 
kostnader förvaltningen. 
 
Förvaltningen befinner sig redan i ett allvarligt ekonomiska läge 
och har inte förutsättningar att klara dessa extraordinära 
kostnader. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till augusti 2014 utreda vilken 

socialtjänst förvaltningen har möjlighet att leverera inom 
nuvarande ekonomiska ram. 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till augusti 2014 utreda vilka 

resurser (personal, teknik, administration mm) som behövs 
tillföras och en kostnadskalkyl för att kunna säkerställa 
rättssäkerheten inom barn och ungdomsvården på lång sikt. 

 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att medge socialnämnden ekonomisk täckning för extraordinära 
 kostnader under 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att besluten omedelbart justeras. 
______ 
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Tid och Plats  Måndagen den 23 juni kl. 15.00-16.40, Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
   vice ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) gick 16.35 § 83-del av 87  
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
   
Övriga närvarande  Hanna Ekblad (M) 
  Camilla Karlman (SD)  
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C)  
 
Tjänstemän  Jesper Björnson, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
   Tore Svensson, utredningssekreterare § 86 
   Martin Håkansson, sekreterare  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Pernilla Cederholm (SD) 
 
Justerade paragrafer § 83-87  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Pernilla Cederholm (SD) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 83 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om när fältgruppen kan återgå till sina 
vanliga sysslor.  
 
Christine Held svarar att i nuläget finns ingen information att ge och att de 
personer som blivit överflyttade behövs där de är. 
______ 
 
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om hur det sett ut under 
skolavslutningen. 
 
Jesper Björnson svarar att enligt den informationen han fått har det varit 
relativt lugnt. 
 
______ 
 
 
Eva Strömqvist (S) frågar hur det ser ut med feriejobben. 
 
Christine Held svarar att de är i full gång. 
______  
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CR 
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Revisor 

 
 
 

 
§ 84 
Budgetuppföljning, maj 2014. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 maj 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, 
fördelat med –22,0 mnkr 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 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 
Vuxensektionen - beroende. De externa vårdkostnaderna ökade 
under senare hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå 
år 2013. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt 
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på 
ungefär samma höga nivå som snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 
mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om prognosen håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med 
ca -18,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en mycket hög nivå, och ökar, vi har för 
närvarande 29 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende 
familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -
0,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752, med +1,0 mnkr. 
Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen kommer  



  23 juni 2014 6 

 

 

Forts § 84 
 
dock att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, 
utredningar, handledning till personal, ev inhyrd personal med 
mera. Dessa extra kostnader är inte medräknade i denna prognos. 
För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och 
ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. 
  
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), 
har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv 
effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos 

per den 31 maj 2014. 
 
2. att översända budgetuppföljningen per den 31 maj till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en 
budget i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

 
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden  

inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommun- 
fullmäktige fastställda budgeten för verksamheten. 

 
4. att till Kommunfullmäktige hemställa om att medge  

socialnämnden täckning för prognostiserad budget- 
avvikelse 2014 . 

 
5. att till Kommunfullmäktige hemställa om tillskott till 

budgeten för att klara av ökat personalbehov 
inom barn- och ungdomsvården. 

 
6. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan 

nå budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 
______ 
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Kopia till:     Dnr: 2014.143.704 
BUN 
UN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 85 
Enkät, Karlskrona ungdomars drogvanor 
 
Sedan 1998 har Karlskrona kommun genomfört en 
drogvaneunder-sökning bland ungdomar i årskurs 9 i 
grundskolorna och år 2 på gymnasieskolan. Undersökningen har 
gjorts vartannat år och den senaste genomfördes 2011. Syftet 
med undersökningen är att ge en bild av Karlskrona ungdomars 
drogvanor avseende tobak, alkohol, narkotika, tobak, spel och 
sociala medier samt över tid jämföra utvecklingen. Genom att 
skaffa sig den lokala kunskapen om tobak-, alkohol- och 
drogbrukets omfattning bland ungdomarna i kommun- 
en, kan också rätt åtgärder sättas in. Drogvaneundersökningen 
genomfördes inte 2013 som planerat. Frågan var uppe på 
Kommun- styrelsens arbetsutskott maj 2013 då ansvaret för 
folkhälsofrågorna ligger under KS sedan 1 januari 2013. Ett stort 
arbete har pågått sedan hösten 2013 med att omarbeta enkäten 
som också utökats med frågor om spel och sociala medier. 
Undersökningen kommer att genomföras i början av höstterminen 
2014. Skolorna kommer då att kunna använda resultatet från 
undersökningen till ungdomarna som deltagit i 
enkätundersökningen under vårterminen 2015. 
Kostnaden för drogvaneundersökningen blir drygt 85 000 kr. som 
fördelas mellan socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvalt-
ningen, utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande: 
 
Socialförvaltningen                        25 000 kr 
Barn-ungdomsförvaltningen           25 000 kr 
Utbildningsförvaltningen                25 000 kr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     10 000 kr 
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forts. § 85 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  socialnämnden tar kostnaden 25 000 kr. för sin del av 

drogvaneenkäten.  
 
att  socialnämnden antar ovan skrivning som sin egen och att 

denna tillställs barn- och ungdomsnämnden, 
utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.     

 ______                     
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CR 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
§ 86 
Avtal om konsumentvägledning 
 
Tore Svensson redovisar upprättad skrivelse daterad den 2 juni 
2014 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun ingår sedan 2009 i samarbete med andra 
kommuner om en gemensam konsumentvägledning. Ljungby 
kommun fungerar som värdkommun för samverkan med namnet 
Konsument Södra Småland. Under 2014 omfattar samverkan 14 
kommuner. Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i 
Konsument Södra Småland. Därutöver ingår enskilda kommuner 
från näraliggande län.  
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna. 
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för 
kommunal konsumentvägledning för kommunerna i Sverige. 
Aktuell statistik från konsumentverket visar att 272 av landets 290 
kommuner erbjuder konsumentvägledning i någon form. 
Sammanlagt saknar 420 000 av landets innevånare kommunal 
konsumentvägledning. De som saknar konsumentvägledning finns 
företrädesvis i Stockholm län. Ett län som helt saknar 
konsumentvägledning är Gotlands län. Tendensen de senaste 
åren har varit att fler kommuner erbjuder konsument-vägledning i 
någon form. Antalet anställda som arbetar med 
konsumentvägledning har emellertid inte ökat. 
Kommuner som saknar konsumentvägledning hänvisar ofta sina 
innevånare till konsumentverket eller till allmänna reklamations- 
nämnden. Ingen av dessa aktörer erbjuder dock någon 
konsument- vägledning i enskilda ärenden. 
 
Övervägande 
Inför frågan om förnyat avtal efter den 1 januari 2014 förde 
Konsument Södra Småland diskussioner med medverkande 
kommuner om en verksamhet med högre ambitionsnivå än i dag. 
Skälet därtill var svårigheter för Konsument Södra Småland att 
kunna ge tillräcklig service till medborgarna på den tid som fanns 
tillgänglig. Emellertid fick Konsument Södra Småland inget gehör 
för en verksamhet med högre ambitionsgrad.  
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forts. § 86 
 
Kommunerna såg ingen möjlighet att öka finansieringen av 
konsumentverksamheten vid Konsument Södra Småland. 
 
Bakgrunden till Konsument Södra Smålands önskemål om en 
verksamhet med högre grad av ambitioner var svårigheter att 
hinna med att ge tillräcklig service med existerande verksamhet. 
 
Socialförvaltningen i Karlskrona har emellertid inte mottagit några 
klagomål mot konsumentvägledningen under åren 2012 – 2014. 
 
Konsument Södra Småland föreslog ett tvåårigt avtal med berörda 
kommuner om samverkan om konsumentvägledning. Avtal om 
samverkan i två år ingicks med samtliga kommuner som ingår i 
samverkan förutom med Karlskrona, som endast tecknade avtal 
för 2014. Socialnämnden i Karlskrona har nu att ta ställning till 
avtal om samverkan med Konsument Södra Småland för år 2015. 
 
Utgångspunkten för det avtal som föreligger är att två 
heltidstjänster som vägledare ska finnas vid Konsument Södra 
Småland.  
 
Socialförvaltningen ser konsumentvägledning som angelägen för 
medborgarna i kommunen. Socialförvaltningen har uppfattningen 
att den konsumentvägledning som erbjuds av Konsument Södra 
Småland håller god kvalité. Konsumentvägledarna vid konsument 
Södra Småland har god kompetens och är mycket engagerade.  
 
Enligt socialnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige 
den 27 januari 2011 ska socialnämnden ansvara för konsument – 
och budgetrådgivning i kommunen (socialnämndens reglemente § 
1).  
 
Konsumentvägledningen är en angelägen verksamhet som 
fungerar väl. I rådande ekonomiska situation är det emellertid 
nödvändigt för förvaltningen att föreslå minskade kostnader för 
Socialnämnden då det är möjligt. Socialförvaltningen bedömer för 
närvarande att resurser i första hand bör satsas på utredningar av 
och insatser för barn som kan fara illa samt till förebyggande 
arbete för barn. Socialförvaltningen föreslår därför att 
socialnämnden beslutar att ej teckna nytt avtal med Konsument 
Södra Småland då nuvarande avtal går ut vid årsskiftet. Beslutet 
föreslås gälla under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att ändring ska göras i social-nämndens reglemente beträffande 
skyldigheten att svara för konsumentvägledning.  
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forts. § 86 
 
I ett svårt ekonomiskt läge ser inte socialförvaltningen någon 
annan möjlighet än att föreslå att avtalet med Konsument Södra 
Småland upphör. Konsumentvägledning är ingen skyldighet för 
kommunerna.  Socialförvaltningen vill påpeka att det finns andra  
kommuner av jämförbar storlek som inte heller tillhandahåller 
konsumentvägledning för sina medborgare.  
Undertecknad föreslår att socialnämnden begär att kommunfull-
mäktige befriar social-nämnden från uppdraget att stå för 
konsumentvägledning i kommunen och att avtalet med 
Konsument Södra Småland sägs upp. 
 
Oaktat påpekandet från konsumentverket och SKL bör den 
nationella konsumentupplysning som startar under 2015 kunna ge 
kommun-medborgare viss hjälp. Förslag om att inrätta en nationell 
upplysningstjänst lanserades i utredningen ”Konsumenten i 
centrum” (SOU 2012:43). I utredningen konstaterades att det finns 
brister i den kommunala konsumentinformationen som till viss del 
ska åtgärdas genom inrättande av en nationell upplysningstjänst.  
 
Om kommunfullmäktige ej medger ändring av reglementet be-
träffande socialnämndens ansvar för konsumentvägledning 
föreslås nämnden ge ordförande i uppdrag att göra avtal med 
konsument Södra Småland om samverkan i konsumentvägledning 
2015 till en kostnad av högst 260 000 kronor. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  hos kommunfullmäktige begära att punkten “att svara för 
 konsumentvägledning” ej längre ska ingå i socialnämndens 
 reglemente 
 
att  under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om 
 ändring av socialnämndens  reglemente beträffande ansvaret 
 för konsumentvägledning meddela Konsument Södra 
 Småland att Karlskrona kommun säger upp avtalet om sam-
 verkan beträffande konsumentvägledning 
 
att  om kommunfullmäktige ej medger ändring av reglementet 
 beträffande socialnämndens  ansvar för konsumentvägledning 
 ge socialnämndens ordförande i uppdrag att göra avtal med 
 konsument Södra Småland om samverkan i konsumentväg-
 ledning 2015 till  en kostnad av högst 260 000 kronor. 
 ______ 
 
 
. 
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§ 87 
Dokumenthanteringsplan 
 
Kommunarkivarien har överlämnat förslag till dokument-
hanteringsplan. Förslaget består av två delar, dels en 
övergripande del för socialnämndens verksamhetsområde och 
dels en specifik om hur akter hanteras för socialnämndens och 
handikappnämndens verksamhetsområde. 
 
Dokumenthanteringsplan ska fastställas av respektive nämnd. 
 
Socialnämnden föreslås fastställa förslag till 
dokumenthanteringsplan för socialnämndens ansvarsområde. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fastställa förslag till dokumenthanteringsplan för social-
 nämndens ansvarsområden. 
 ______ 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 99 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara 
________ 
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Kopia till:    Dnr: 2014.013.042 

 CR 
 KS/KF 
 Revisor 

 
 
 

 
§ 100 
Budgetuppföljning - juli 2014. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 juli 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, 
fördelat med –22,0 mnkr 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 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 
Vuxensektionen - beroende. De externa vårdkostnaderna ökade 
under senare hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå 
år 2013. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt 
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på 
ungefär samma höga nivå som snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 
mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om prognosen håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med 
ca -18,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 
26 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende 
familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -
0,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
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forts § 100 
 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752, med +1,0 mnkr. 
Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen kommer 
dock att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, 
utredningar, handledning till personal, ev inhyrd personal med 
mera. Dessa extra kostnader är inte medräknade i denna prognos. 
För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och 
ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), 
har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv 
effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr.. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 

den 31 juli 2014. 
att översända budgetuppföljningen per den 31 juli till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

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

att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå 
budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 
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Kopia till:    Dnr: 2014.149.702 
CR 
Alkoholhandläggare  

 
 
 
 

§ 101 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Pensionat Stensvik, Kristianopelsvägen 52, 37045 
Fågelmara 

 
Café Sött & Salt i Kristianopel AB har hos Socialnämnden ansökt 
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 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. 

 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Café Sött & Salt sedan 2001 och Pensionat 
Stensvik sedan 2012. Peter Graucob har genomfört ett godkänt 
kunskapsprov, stadigvarande tillstånd till allmänheten hos 
Karlskrona kommun 2012-11-16.   

 
BEDÖMNING 

 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra.  
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget 
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos 
Skatteverket. Anläggningen är med inkommen anmälan 
registrerad enligt förordningen och beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 46 
personer får vistas samtidigt i lokalen. Verksamheten skall 
fortsätta att arbeta systematiskt med brandskyddet. 
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Forts § 61 
 

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 2014-08-06. 

 
 

Socialnämnden beslutar 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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Kopia till:    Dnr: 2010.101.752 
CR 

 
 
 
 
 
 

§ 102 
Stödboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn 

 
Socialnämndens beslutade i april 2013 att inrätta ett stödberoende för 
våldsutsatta kvinnor och deras barn. I socialnämndens beslut 2013- 04-22 
heter det att stödboendet ska ”tillhandahålla personal med rätt kompetens 
för att arbeta med att ovanstående målgrupps behov blir tillgodosedda 
enligt gällande lag och allmänna råd”. 

 
Bakgrunden till socialnämndens beslut var den ändring som gjorts i 
socialtjänstlagen kap 5 § 11. I paragrafen klargörs socialnämndens 
skyldigheter att ge stöd till brottsoffer, särskilt kvinnor som utsatts för våld 
eller andra övergrepp av närstående och barn som utsatts för brott eller 
bevittnat våld eller andra övergrepp. 

 
Socialförvaltningen har inte inrättat stödboende i enlighet med nämndens 
beslut i april 2013. Behovet av skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och 
deras barn tillgodoses istället genom kvinnojourens boende för kvinnor 
och barn med behov av skydd, genom boende och stöd på Roslunden 
eller genom andra individuella lösningar. 
Socialnämndens ekonomi är nu sådan att det inte finns några 
förutsättningar för socialnämnden att inrätta ett särskilt boende för 
våldsutsatta kvinnor och barn. Socialförvaltningen bedömer att behovet av 
skydd och stöd för kvinnor och barn kan tillgodoses genom kvinnojouren, 
Roslunden och i vissa falla andra lösningar. 

 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar återremiss av ärendet 
 
Ordförande yrkar bifall på förvaltningens förslag 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvists yrkande och 
förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
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forts § 102 
 
Omröstning 
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition 
godkändes: Den som stöder förvaltningens förslag röstar JA. 
Den som stöder Eva Strömqvists yrkande röstar NEJ. 
 
Vid omröstning avgavs 6 ja röster och 5 nej röster 
 
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M),  
Sture Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M), Camilla Karlman (SD) 
Ingrid Hermansson (C) 
 
Nej-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S), 
Walla Carlsson (S), Ingrid Trossmark (S), Hind-Abdul-Wahab (S) 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att för närvarande ej inrätta ett särskilt stödboende för 

våldsutsatta kvinnor och deras barn då behovet kan 
tillgodoses på annat sätt och då socialnämndens 
ekonomiska situation ej medger att ett särskilt stödboende 
inrättas 

________ 
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Kopia till:    Dnr: 2014.151.709 
CR 
KS 
 
 
 
 
 
§ 103 
Angående medborgarförslag om handlingsplan mot tiggeri 
 
Roland Thörnquist har lämnat ett medborgarförslag att Karlskrona 
kommun ska ta fram en handlingsplan mot ”det utbredda tiggeri som bl.a. 
sker i Karlskronas centrala delar”. Förslagsställaren menar att tiggeriet ger 
negativa signaler och upplevelser för kommuninnevånare och för 
besökare. Han menar att det måste finnas sätt att hjälpa människor som 
är i sådan ekonomisk nöd att de tvingas tigga ihop pengar för sitt 
livsuppehälle. 
 
Bakgrund 
En utländsk medborgare kan normalt vistas i Sverige högst tre månader. 
För medborgare i ett land som tillhör europeiska unionen gäller dock andra 
regler. EU-medborgare har under vissa förutsättningar uppehållsrätt i 
länder som tillhör unionen. Uppehållsrätt har en person som är 
arbetstagare eller egen företagare, arbetssökande med verklig möjlighet 
att få anställning, studerande med tillgångar till försörjning och 
heltäckande sjukförsäkring samt annan person med tillräckliga tillgångar 
till försörjning och med sjukförsäkring(UtlL 3 a kap 3 §). 
En unionsmedborgare kan enligt 8 kap. 9 § UtlL avvisas från Sverige 
under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig 
utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen. 
En del personer som kommit till Sverige från främst Rumänien har 
möjligen inte i första hand kommit till Sverige för att söka arbete. Dessa 
personer har därför inte rätt att stanna i Sverige mer än tre månader 
eftersom de inte är arbetssökande med verklig möjlighet att få arbete. 
 
Vistelsekommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för bistånd till 
personer som inte är bosatta i landet. Personer som inte har för avsikt att 
söka arbete har inte rätt till långvarigt försörjningsstöd, men kan ha rätt till 
akuta insatser om behov uppstår och personen vänder sig till 
socialtjänsten i vistelsekommunen. 
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om 
ekonomiskt understöd, är inte straffbart enligt svensk lag. 
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Forts § 103 
 
En kommun kan meddela ordningsföreskrifter om det behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. Ett beslut som 
en kommun fattade 2011 att på offentlig plats förbjuda tiggeri har upphävts 
av länsstyrelsen då beslutet inte ansågs motiverat med hänsyn till 
ordningen och säkerheten på offentlig plats. 
  
Situationen i Karlskrona 
Undertecknad har kontaktat polis, svenska kyrkan och socialtjänsten 
angående deras kontakt med personer som är tiggare. 
Polisen har vid enstaka tillfällen fått tips som kan tyda på att tiggeriet 
skulle vara organiserat. Det skulle kunna innebära att det personer som 
tigger är utsatta för tvång att tigga från andra personer. Polisen har 
emellertid inte fått fram konkreta uppgifter som tyder på att så kan vara 
fallet.  
Svenska kyrkan har inte haft kontakt med personer som tigger. Personer 
som tigger har inte vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp. 
Det finns inga uppgifter om att personer under 18 år har ägnat sig åt 
tiggeri i Karlskrona eller att de som tigger har ansvar för barn som vistas i 
kommunen. Socialförvaltningen har inte mottagit några anmälningar om 
barn till personer som tigger. 
  
Behovet av handlingsplan 
Under senare år har ett antal personer sökt sig till Sverige från främst 
Rumänien för att tigga på offentliga platser. Socialstyrelsen gjorde i 
november 2012 en kartläggning av hemlösa s.k. EU-migranter i Sverige 
(huvudsakligen personer från EU-länder). Kartläggningen visade då på att 
sammanlagt 370 hemlösa EU-migranter fanns i landet. De flesta hemlösa 
EU-migranter fanns i storstäderna.  
Uppgifter om antalet EU-migranter fick socialstyrelsen genom enkät till 
olika verksamheter som har kontakt med hemlösa och till kommuner. 
Verksamheter som har kontakt med hemlösa personer från EU-länder 
påpekade att antalet var mycket osäkert. Många trodde att siffran 
egentligen endast var ”toppen på ett isberg”. 
Andra uppskattningar har talat om omkring 2000 hemlösa tiggare från 
Rumänien i Sverige. 
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Forts § 103 
 
Förslagsställaren efterlyser initiativ från kommunen för att hjälpa 
människor som tvingas tigga ihop pengar till sitt uppehälle. Inställningen 
att samhället ska hjälpa personer som riskera att lida nöd är naturligtvis 
mycket tilltalande. Emellertid talar det mesta för att problemen med 
hemlösa personer från andra europeiska länder i Karlskrona är begränsat. 
Det stora flertalet av EU-migranter finns i eller i närheten av 
storstadsområden i Sverige. 
 
I Karlskrona finns endast enstaka personer som har tiggt i närheten av 
olika affärscentrum.  Socialtjänstens insatser bör i första hand rikta sig mot 
barn som kan fara illa. Fältgruppens arbete har den senaste tiden 
omdisponerats genom att resurser tagits i anspråk för utredningar om barn 
som kan fara illa. I en situation när fältgruppens förebyggande arbete 
bland barn och ungdomar har fått stå tillbaka för utredningar om barn kan 
det inte vara rimligt att avsätta särskilda resurser för vuxna personer som 
ägnar sig åt tiggeri. Situationen med hemlösa EU-migranter är ett 
nationellt problem som i första hand bör lösas på nationell nivå. Den 
svenska regeringen har tagit initiativ i EU för en lösning av tiggarnas 
situation. 
 
En handlingsplan mot tiggeriet kunde vara befogat om antalet tiggare i 
Karlskrona vore betydligt större än i dag. Det finns anledning att vara 
uppmärksam på hur situationen utvecklas. Emellertid föreslår jag att 
socialnämnden nu beslutar att avstyrka medborgarförslaget om en 
handlingsplan mot tiggeri då antalet tiggare i Karlskrona är begränsat och 
då socialtjänstens insatser i första hand bör rikta sig mot barn och 
ungdomar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
  
att  för närvarande avstyrka medborgarförslag om handlingsplan  

mot tiggeri då problemet med hemlösa personer som tigger är 
begränsat och då socialnämndens insatser i första hand bör rikta 
sig mot barn och ungdomar 

 
att  uppmärksamma hur situationen med hemlösa personer som  
 tigger fortsättningsvis utvecklas i Karlskrona 
________                    
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KS 
 
 
 
 
 
 
§ 104 
Angående hemställan om ökad medlemsavgift i 
Samordningsförbundet i Blekinge 
 
Inledning 
Samordningsförbundet i Blekinge har gjort en hemställan till 
samordningsförbundets medlemmar om en förhöjd 
medlemsavgift från 2015. Kommunstyrelsen har överlämnat 
ärendet för beredning till handikappförvaltningen och 
socialförvaltningen med svar senast den 1 september 2014. 
Samordningsförbundet i Blekinge föreslår en förhöjd 
medlemsavgift för samtliga medlemmar. För Karlskrona 
kommun innebär detta förslag att medlemsavgiften höjs från 
1350 000 kr till 1 600 000 kr. En höjning av 250 000 kr. 
Anledningen till förslaget om höjd medlemsavgift beskrivs från 
samordningsförbundet vara att det under 2013 har finansierats 
flera projekt än tidigare och att dessa varit framgångsrika då 
deltagare har fått sin arbetsförmåga tillbaka samt att behovet av 
att få fler i arbete och därmed minska offentlig försörjning 
fortfarande är stort. Förvaltningarna har efter diskussion i 
ärendet samsyn kring den hemställan som lämnats från 
Samordningsförbundet i Blekinge. 
 
Inställning till förslag 
Kostnaden för kommunens medlemsavgift är inte helt 
finansierad i kommunens budget. Det är således nödvändigt att 
kommunen genom de projekt som finansieras av 
Samordningsförbundet kan fortsätta att budgetera med 
schablonkostnad för producerade praktikplatser. 
 
Socialförvaltningen och handikappförvaltningen är överens om 
att det är aktuell projektägare som bär ansvaret för att budgetera 
för den överskjutande delen av medlemsavgiften i aktuell 
projektbudget. Den förhöjda medlemsavgiften kommer att kunna 
kompenseras genom att framtida genomförandeprojekt ökar i 
volym. 
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Forts § 104 
 
Det är angeläget att Samordningsförbundet framöver beviljar 
kommunen genomförandeprojekt som står i omfattning till den 
förhöjda medlemsavgiften samt att det även fortsatt fattas beslut 
att budget för kommande genomförandeprojekt omfattar 
schablonkostnad för producerade praktikplatser i kommunen. 
 
Det råder inga tvivel om att behovet av samordnade 
rehabiliteringsinsatser är stort. Verksamheterna inom 
kommunens förvaltningar, som möter personer med behov av 
sådana insatser för att komma i arbete och egen försörjning, ser 
stora möjligheter till fortsatta samverkansprojekt med 
finansiering genom Samordningsförbundet. I nuläget pågår en 
förstudie, finansierad av Samordningsförbundet, i samverkan. 
Denna kommer att följas av ett förslag om ansökan om ett 
genomförandeprojekt till Samordningsförbundet under hösten 
2014. 
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag 
 
att föreslå kommunstyrelsen 
 
att samtycka till samordningsförbundets förslag om en förhöjd 
medlemsavgift för 2015 med 250 000 kr 
 
att begära paragrafen omedelbart justerad 
________ 
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§ 105 
FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och Blekinges 
kommuner 
 
Historik 
Sedan flera år tillbaka finns ett avtal mellan Landstinget 
Blekinge och kommunerna i Blekinge om gemensam 
forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Under 2005 sas 
avtalet om Blekinge FoU-enhet upp av landstinget och sedan 
dess har inte Socialförvaltningen omfattats av det nya avtal som 
upprättades efter det att Blekinge FoU-enhets verksamhet 
upphörde. Sedan 2006 har Landstinget drivit ett forsknings-, 
kompetens- och utvecklingscentrum (BKC) där avtal har funnits 
med övriga länets kommuner kring områdena vård och omsorg 
för äldre personer och området funktionshinder. 
 
Socialförvaltningen har under flera års tid valt att inte ingå i 
FoU-avtalet med anledning av att kompetens och verksamhet 
inom området individ och familjeomsorg har saknats. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med 3KHV-kommunerna 
(Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjö) utrett förutsättningar 
och möjligheter att gemensamt inrätta ett FoU. Utredningen 
som färdigställdes under föregående år visar på flera fördelar 
och framgångsfaktorer med ett kommungemensamt FoU. 
Avgörande för att inte gå vidare med detta har varit 
kostnadsfrågan som vid utredningen visade sig uppgå till cirka 1 
miljon kr årligen för Karlskrona kommun. Bedömningen på 
ledningsnivå gjordes i samtliga kommuner att man såg 
svårigheter att i dagsläget klara en sådan investering.  
 
Aktuell situation 
Socialtjänstens individ och familjeomsorg har behov av ett 
långsiktigt utvecklingsarbete för att säkerställa kvalité, öka 
kompetens och kunskap inom rådande forskning, göra 
uppföljningar av vår verksamhet och utveckla brukarmedverkan. 
I dagsläget har förvaltningen själv inte tillräckliga resurser eller 
kunskaper att göra detta på egen hand.  
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Forts § 105 
 
Individ och familjeomsorgen behöver FoU för att bidra till att: 
 
• Säkra individ- och familjeomsorgens kvalitet  
• Synliggöra och utveckla kunskap i det sociala arbetet 
• Medverka till att tydliggöra för medborgare vilket stöd 

och hjälp som erbjuds och därmed öka rättssäkerheten 
– brukarmedverkan i forskningen 

• Tillvarata den samverkan som byggts upp mellan 
kommunerna 

• Tillvarata likheterna och skillnaderna mellan 
kommunerna 

• Genom samlade resurser möjliggöra en kraftfull 
basorganisation för forskning och utveckling samt 
samverkan med universitet och andra aktörer 

• Tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens 
genom att möjliggöra deltagande i forskning och 
utveckling 

• Bidra till att kommunernas individ och familjeomsorg är 
attraktiva arbetsplatser – för att göra ett gott arbete, 
underlätta rekrytering och arbetsuppgifter – för såväl 
nyutbildade som erfarna i socialt arbete 

• Möjliggöra återkommande lärande utvärdering för 
utveckling av det sociala arbetets metoder, arbetssätt 
och innehåll 

• Återföra resultatet av forskningen och utvecklingen till 
verksamheten 

• Utgöra en bas för att utveckla innovativa nya arbetssätt 
och idéer som kan prövas och implementeras samt 
kunskapsspridning mellan medarbetarna 

• Utgöra en plattform för samtal och möten mellan 
praktiker och forskare 

• Utgöra en bas för samverkan med 
universitetsinstitutioner som verkar inom ämnen som 
berör verksamheten 

• Utgöra en grund för att utveckla strategisk 
kompetensutveckling anpassad för verksamheten och 
kan uppgraderas i utbildningssystemet inom universitet 
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Forts § 105 
 
Förslag till nytt FoU-avtal 
Nuvarande avtal, där individ och familjeomsorg inte ingår, löper 
ut 31 december 2014 och nytt avtal ska tecknas. Det nya 
avtalet gäller från och med den 1 januari 2015 och till och med 
den 31 december 2019. I det nya avtalet ingår individ och 
familjeomsorgen, vilket innebär att kompetens kommer att 
framledes finnas inom FoU för att utveckla forskning och 
metoder också för området individ och familjeomsorgen. 
Förvaltningschefen kommer att ingå i det gemensamma FoU-
rådet som kommer att vara det organ som beslutar och 
ansvarar för inriktningen av FoU-arbetet. 
 
Undertecknade bedömer en nödvändighet i att individ och 
familjeomsorgen är delaktiga i ett FoU-avtal. Kostnaderna för 
avtalet för socialnämndens räkning bedöms i dagsläget att 
hamna på en summa av 160 000 kr/år. 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 
att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-

samarbete (enligt bilaga), samt 
 
att föreslå att Kommunstyrelsen hemställer åt 

Kommunfullmäktige att besluta om tecknande av FoU-
avtal för Karlskrona kommuns räkning. 

________ 
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Kopia till:    Dnr: 2014.151.709 
CR 
 
 
 
 
 
§ 106 
Förtydligande av riktlinjer för posthanteringen inom 
socialförvaltningen 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen omfattas av kommunens övergripande 
riktlinjer för posthantering, som finns i ”Riktlinjer för 
ärendehantering i Karlskrona kommuns samlade verksamhet”. 
Det dokumentet är en instruktion för hur diarieföring och 
ärendehantering ska skötas i normalfallet i Karlskrona kommun 
och i de kommunala bolagen. Syftet med dokumentet är att alla 
ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, 
effektivt och professionellt sätt. Riktlinjerna omfattar alla sorters 
inkommande handlingar, d v s inte enbart traditionell post, utan 
även e-post, fax, etc. 
 
Det har under våren uppdagats att det utifrån den mångfald av 
handlingar som inkommer till socialnämndens verksamhet, finns 
ett behov av förtydligande förvaltningsegna riktlinjer, så att vi kan 
säkerställa att inkommande handlingar inom socialförvaltningen 
hanteras i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer.  
 
Detta förtydligande ska ses som ett komplement till de 
kommunövergripande riktlinjerna, och samtliga anställda behöver 
ha kunskap om båda dessa dokument. 
 
Genom att dessa riktlinjer antas, upphör de skärpta och 
förtydligade rutiner som förvaltningschef Anette Gladher 
beslutade om den 1 maj 2014 att gälla. Även rutinerna som 
upprättades av dåvarande förvaltningschefen 31 januari 2006 
upphör. 
 
Grundregeln 
I de kommunövergripande riktlinjerna finns reglerat kring 
inkommande handlingar av vilket bl. a. framgår:  
 
Det är inte tillåtet att låta inkommande handlingar vara oöppnade 
mer än ett dygn utan åtgärd. Det är ansvarig arbetsledare som 
har ansvar för att post och e-post till personal inom enheten tas 
om hand vid sjukdom, ledighet och när anställningen upphör. 
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Forts § 106 
 
Principer för posthantering inom socialförvaltningen 
Registratorsfunktionen, som sköter diarieföring och sortering av 
posten så den kommer ut i verksamheten, ska inte åläggas något 
annat ansvar än just detta. Ingen form av bedömning av 
handlingars innehåll ska läggas på denna funktion. Handlingar 
ska bedömas av den som har rätt kompetens på området, d v s 
ute i verksamheten.  
 
En handling ska inte sändas till fler personer än nödvändigt. 
Detta för att minimera risken att missförstånd kring vem som ska 
hantera handlingen uppstår. I normalfallet innebär detta att 
enbart handläggare (om sådan finns) eller verksamhetsledare 
(om ärende inte finns) får handlingen. 
 
Detta ställer krav på att varje verksamhet säkrar posthanteringen 
inom sitt ansvarsområde självständigt och oberoende av andra 
verksamheters agerande. Varje verksamhetsledare har ansvar 
för att det skapas rutiner för hur post och andra inkommande 
handlingar hanteras på respektive arbetsgrupp, som passar 
gruppens arbetssituation. I dessa ska ingå beskrivning av: 
 
- Vem som tar emot och ’delar ut’ gruppens post varje dag 
- Hur man inom gruppen säkrar att innehållet i samtlig post (i 

förekommande fall även fax och e-post) kontrolleras 
dagligen, även under dagar då hela gruppen är på annan 
plats, exempelvis på utbildning. Ansvaret åvilar 
verksamhetsledaren, men kan delegeras, om det finns en 
tydlig ordning för det. 

- Hur man använder sig av de hänvisningsfunktioner som 
finns både inom telefoni och inom e-post för att enkelt visa, 
både inom arbetsgruppen och för andra på förvaltningen, 
om en person är på plats eller inte.  

 
Sektionscheferna har ansvar för att följa upp att arbetsgrupperna 
upprättar dessa rutiner i skriftlig form, och senast 2014-10-01. 
Om det är möjligt och lämpligt, kan sektionschefen efter samråd 
med verksamhetsledarna besluta att samma rutin ska gälla för 
flera eller samtliga grupper på respektive sektion.  
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Forts § 106 
 
Om en handling bedöms beröra även en annan arbetsgrupp på 
förvaltningen än den som först mottagit den (exempelvis Lagen 
om omhändertagande av berusade där den som blivit 
skyddsomhändertagen har barn), ska den som mottagit 
handlingen se till att den förmedlas även till den andra 
arbetsgruppen. 
 
Skulle en handling komma till fel mottagare, åligger det den som 
mottagit handlingen att se till att den kommer rätt, och påtala 
detta för verksamhetsledaren för den grupp som ska ha 
handlingen, så att handlingen alltjämt hanteras inom ett dygn. 
Händelsen ska även avvikelsehanteras enligt förvaltningens 
rutiner.  
 
Utifrån ovanstående blir det klart att förvaltningen behöver arbeta 
upp tydliga rutiner tillsammans med de samarbetsparter man har, 
för att i möjligaste mån eftersträva en enhetlighet i hur 
information kommer in till oss, för att minska riskerna för 
felhantering. 
 
Det får inte förekomma att det framarbetas gruppegna 
posthanteringsrutiner som strider mot de kommunala riktlinjerna, 
eller dessa förtydliganden.  
 
Socialnämnden beslutar enligt socialnämndens förslag 
 
att anta förvaltningens förslag till förtydligande av riktlinjer för 

posthantering, enligt ovan, 
 
att  ge socialchefen i uppdrag att löpande göra de justeringar i 

dessa rutiner som visar sig nödvändiga och meddela 
nämnden detta 

 
att förvaltningen vart tredje år ska presentera förslag på 

revidering av dessa rutiner till nämnden. 
________ 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Måndagen den 22 september 2014 kl.14.30–16.50 
 Sammanträdet ajourneras kl 15.25–15.35 
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Walla Carlsson (S) kl 13.00–16.00 §§ 112- del av §§ 118 
  Margareta Rodin (FP)  
     
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) 
  Hind Abdul-Wahab (S) 
  Jörgen Anehäll (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD) 
  Marie Klang (FP) 
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef   
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
  Bengt-Erik Eriksson, utredare 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 112-114 14.30-15.30 
  Tore Svensson, utredare §§ 115 15.35-15.45   
   
    
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 112-118  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Elisabeth Arebark 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Eva Strömqvist   
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      oktober 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 112 
Öppna frågor 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Vice ordförande Eva Strömqvist (S) hur arbetet fortgår, samt önskar en ny 
återkoppling snart. 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) svarar. 
 
________ 
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 CR 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
 Revisor 

 
 
 

 
§ 113  
Delårsbokslut augusti 2014 med personalnyckeltal  
per den 31 juli 2014 
 
Eva-Britt Norrman redovisade obligatoriska nyckeltal för mät-
perioden 131201–140731 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 augusti 2014. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -24,4 mnkr, 
fördelat med – 24,4 mnkr 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 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 
Vuxensektionen - beroende. De externa vårdkostnaderna ökade 
under senare hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå 
år 2013 och 2014. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats 
placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är 
just nu på ungefär samma nivå som snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 
mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten 
överskridas med ca -17,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att 
antalet externa placeringar är på en fortsatt mycket hög nivå, vi 
har för närvarande 24 placerade (19 i snitt föregående år).   Forts 
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§ 113 forts 
Delårsbokslut augusti 2014 med personalnyckeltal  
per den 31 juli 2014 
 
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad  
budgetavvikelse bli -1,5 mnkr. Detsamma gäller för 
verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad 
budgetavvikelse är -1,0 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu 
inte i drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse 
avseende främst personalkostnader gällande denna del. Men den 
tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen har dock krävt och 
kommer att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, 
utredningar, handledning till personal, inhyrd personal med mera. 
Därför prognostiseras en negativ budgetavvikelse om -1,9 mnkr 
avseende vht 752. För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de 
besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), 
har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv 
effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna delårsrapporten med prognos per den 31 

augusti 2014. 
2. att översända delårsrapporten per den 31 augusti till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

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

4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå 
budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 

      forts
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§ 113 forts 
Delårsbokslut augusti 2014 med personalnyckeltal  
per den 31 juli 2014 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
1. att godkänna delårsrapporten med prognos per den 31 

augusti 2014. 
2. att översända delårsrapporten per den 31 augusti till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

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

4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå 
budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål.  

________ 
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§ 114 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 15.25–15.35 
 
Lisas Sjökrog AB har Socialnämnden meddelats tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker  vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Socialnämnden har inlett utredning angående 
omprövning av socialnämndens beslut 2013-11-18 ”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 2014”.  Socialförvaltningen 
har på ovan angivna skäl fått anledning att utreda huruvida 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622).  
            
Bedömning: 
Lagtext m.m. 
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. Det framgår vidare att alkohollagstiftningen har 
tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och i 
första hand är en skyddslagstiftning.”              Forts 
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§ 114 forts 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
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 
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 utgör 
en särskild risk för människors hälsa som avses i 8 kap. 17 1§ i 
alkohollagen.                                                                      Forts 
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§ 114 forts 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
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. 
 
Utredarens uppfattning är att efter de kontakter som tagits med 
tillståndshavare och rektor i fastigheten Fängelset 4 så finns det 
inget intresse av samarbete kring de olika verksamheterna.  
         
Motivering till beslutet 
Enligt socialförvaltningen finns det inte stöd för att serveringen 
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. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2014-09-17. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta   
 
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.  Forts 
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§ 114 forts 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar 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 fram till 31 oktober 2014. 
 
Vice ordförande Eva Strömqvist (S) yrkar bifall på ordförandes 
förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på socialförvaltningens förslag mot 
Ordförandes m.fl. förslag och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Ordförandes förslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
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 fram till 31 oktober 2014. 
____ 
 
 

 
  



  22 september 2014 12 

 

 

Kopia till:    SN. 2008.285.750 
CR 

 
 
 
 
 
 

§ 115 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 

 
Tore Svensson, utredare föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutade 2008 om handlingsplan mot Våld i nära 
relationer. Handlingsplanen har nu reviderats. Socialnämnden föreslås 
besluta att anta förslag till handlingsplan för perioden 
2014 – 2016 
 
Varför handlingsplan 
Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och ett 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna av våld i nära 
relationer påverkar hela samhället. För att bekämpa våld i nära relationer 
behöver kvalitetssäkrade insatser riktas till både våldsutsatta och till 
våldsutövare. 
 
Enligt 5 kap 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp.  Socialnämnden ansvarar för att ett barn, 
som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp 
som de behöver. 
 
Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott. Socialnämnden 
har ansvar för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. 
 
Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är en viktig del i det 
förebyggande arbetet och kan indirekt även ses som en insats för att den 
som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att barn 
inte ska behöva bevittna våld. 
 
Handlingsplanen, som gäller åren 2014-2016, ska stärka stödet till 
personer som är utsatta för våld i nära relationer. Planen kommer att vara 
grunden för hur utvecklingsarbetet med våld i nära relationer kommer 
utformas under verksamhetsåren 2014-2016. 
 
Handlingsplanen har upprättats i enlighet med Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 2014:4) och Socialstyrelsens Handbok Våld från 2011.  
                                                                                                 Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Handboken är tillsammans med handlingsplanen ett grundläggande stöd i 
det dagliga arbetet med våldsutsatta. 
 
Genom socialnämndens handlingsprogram mot Våld i nära relationer som 
tillkom 2008 ville Karlskrona kommun uppmärksamma och motverka olika 
former av våld som kvinnor och barn utsätts för. Programmets 
grundvärdering var att det är samhällets ansvar att skydda våldsutsatta 
kvinnor och barn, att insatser behövs för samtliga inblandade parter samt 
att samverkan är nödvändig. Handlingsprogrammet från 2008 har 
reviderats genom denna handlingsplan. 
 
Inledning 
Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma 
mellan personer som har en nära relation till varandra. Våldet sker inom 
heterosexuella och samkönade relationer samt inom syskon- och andra 
familje- och släktrelationer. Vem som kan betraktas som närstående kan 
variera från fall till fall beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden 
som råder i det enskilda fallet. 
 
Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta har en 
nära relation till och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket 
försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis 
inomhus i offrets hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta 
blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår. Kontroll och maktbehov 
är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer. Våld i 
nära relationer kan drabba såväl kvinnor som män. Emellertid är det 
övervägande antalet av de drabbade kvinnorna. Det våld som män utövar 
mot kvinnor är grövre, mer frekvent och resulterar oftare i allvarliga skador 
eller i död. Det finns därför all anledning att i ett handlingsprogram mot 
våld i nära relationer särskilt uppehålla sig vid det våld som utövas av män 
mot kvinnor. Barn utsätts i hög grad för våld i nära relationer genom att 
själva misshandlas eller genom att bevittna våld mot en närstående. Våld 
mot kvinnor och barn är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och 
en viktig folkhälsofråga. Våldet medför stora individuella konsekvenser och 
höga kostnader för samhället.  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar psykiskt, fysiskt, 
materiellt, ekonomiskt, latent och sexuellt våld, hot om våld såväl som 
olika former av utnyttjanden och förtryck. Våldet förekommer i alla 
samhällsklasser och åldersgrupper. Det könsspecifika våldet inbegriper 
företeelser såsom kvinnofridsbrott och hedersrelaterat våld och i vidare 
bemärkelse även sexuella trakasserier, prostitution och könsstympning.  
Ansvarig för våldet är alltid den som utövar det. Våldet är ett hinder för den 
enskilda kvinnans och barnets säkerhet och rättstrygghet. Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
I takt med att arbetet vid socialförvaltningen i Karlskrona har utvecklats 
beträffande våld i nära relationer har antalet våldsutsatta personer som 
kan och vågar söka hjälp ökat. Behoven av stöd och skydd har därmed 
blivit större.  
 
Med de insatser som finns i programmet och som kopplas samman med 
insatser från andra myndigheter och från frivilliga krafter är ambitionen att 
misshandlade våldsutsatta personer och deras barn ska få hjälp och stöd.   
 
 Definition av våld i nära relationer 
Per Isdal definierar våld i sin bok ”Meningen med våld” (2001):  
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att 
göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill”. Isdals 
definition täcker in alla former av övergrepp när det gäller våld i nära 
relationer som t.ex. fysiska, psykiska, verbala, sexuella, ekonomiska, 
materiella och själsliga övergrepp samt försummelse 
 
 Övergripande mål mot våld i nära relationer 
– Alla personer som utsatts för våld och deras barn ska garanteras snabbt 
och säkert skydd. 
– Våldsutsatta personer ska få ett bra och kompetent bemötande. 
– Barnens situation ska alltid vara prioriterad. 
– Metoder och samverkansrutiner för arbetet med kvinnor, barn och män 
ska utvecklas 
– Utbildning inom området ska erbjudas alla arbetsgrupper på 
socialförvaltningen. 
– Utredning ska alltid inledas beträffande barn som varit utsatta för våld 
eller som bevittnat våld 
– En utredning enligt 11 kap 1 § So ska alltid inledas när en våldsutsatt 
person kontaktar socialtjänsten för att få skydd och stöd  
– Kartläggning av förekomsten av våld i nära relationer ska göras 
– Personer som utövar våld ska erbjudas insatser som syftar till att våldet 
ska upphöra 
– Ett förebyggande arbete för att motverka våld i nära relationer ska 
utvecklas. 
 
 FN:s handlingsprogram och Barnkonventionen 
FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 slog fast att våld mot kvinnor är ett 
uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män vilka 
har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor.  Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. I FN:s 
Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna framhålls alla 
människors lika värde och rättigheter samt allas rätt till liv, frihet och 
personliga säkerhet. I förklaringen uttrycks att fri- och rättigheterna gäller 
oavsett ”ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.  
 
Barn har ett omfattande behov av skydd då de är i beroendeställning till 
vuxna. Med Barnkonventionen har barnets perspektiv lyfts fram. I 
konventionen betonas att vid alla beslut som rör barnet ska barnets bästa 
vara vägledande och sättas främst. I frågor som rör barnet ska barnet ges 
möjlighet att framföra sina åsikter och dessa åsikter ska respekteras av 
vuxna. Det finns också artiklar som betonar barnets rätt till utbildning och 
fritid samt rätt att inte utsättas för fysiskt eller sexuellt våld.  
 
Initiativ från regering och riksdag 
Regeringen lämnade 1997 förslag om en ”Kvinnofridsproposition” 
(1997/98:55). Den förändring av lagstiftningen som skedde efter 
propositionen innebar bl.a. att Sverige förbjöd köp av sexuella tjänster. 
 
Regeringen beslutade i april 2012 att tillkalla en nationell samordnare med 
uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära 
relationer. Till samordnare utsågs länspolismästaren Carin Götblad. 
Betänkandet från Götblad presenterades i juni 2014. Betänkandet Våld i 
nära relation – en folkhälsofråga poängterar att våldet i hög grad är en 
folkhälsofråga. Fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland 
personer som har utsatts för allvarligt våld. Betänkandet innehåller förslag 
till regeringen om lagändringar och uppdrag. Det innehåller också ett stort 
antal förslag, råd och uppmaningar riktade till beslutsfattare och andra i 
olika verksamheter. Regeringen beslutade i februari 2014 att utse en 
särskild utredare som ska föreslå en samlad nationell strategi för att nå det 
jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Utredaren ska bland annat utvärdera i vilken utsträckning de insatser som 
gjorts inneburit ny kunskap och nya metoder, utarbeta mål på lång och 
kort sikt samt analysera och bedöma hur kunskap om att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor ska kunna spridas. 
 
Uppdraget ska slutredovisas 29 maj 2015. 
 
                                                                                          Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Socialtjänstlagen  
Brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen (Sol kap 5 § 11) har skärpts 2007 
och 2013. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov 
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska 
ansvara för att ett barn som utsatts för brott och barnets närstående får 
det stöd och den hjälp de behöver. 
 
I brottsofferparagrafen betonas också att ett barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott. Socialnämnden 
ansvarar för att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp får det stöd 
eller hjälp som barnet behöver. 
 
Socialnämnden är den myndighet som har det yttersta ansvaret när det 
gäller barn. Anmälan ska genast göras om myndigheter eller verksamma 
inom yrkesmässigt bedriven verksamhet som berör barn får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd.  
 
Brottsbalken 
Brottsbalkens bestämmelse om grov kvinnofridskränkning fokuserar på 
upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott som en man 
begår mot en kvinna i en nära relation. De handlingar som avses är 
exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat 
ofredande samt sexuellt utnyttjande. Den 1 juli 2013 ändrades lagen om 
grov kvinnofridskränkning till att också omfatta skadegörelsebrott och 
överträdelse av kontaktförbud. Lagen är utformad för att underlätta åtal av 
gärningsmän som upprepat kränkt en närstående kvinna. 
 
En skärpts sexualbrottslagstiftning infördes från 1 juli 2013. Den 
förändrade lagstiftningen innebar att begreppet våldtäkt utvidgades genom 
att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersattes med det vidare begreppet 
”särskilt utsatt situation”. Det blev därmed tydligt att även sådana 
situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet omfattas av 
våldtäktsbrottet. 
 
 Hedersrelaterade brott 
”Hedersvåld är något som drabbar individer som lever i Sverige, som 
ibland fötts och vuxit upp här och som måste garanteras samma 
rättigheter som alla andra. Hedersvåld är med andra ord ett svenskt 
problem” (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007) 
                                                                                       Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central när det gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck. I hederstänkandet står föreställningar om 
oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som 
avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta 
förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig 
från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som 
berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som 
utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form 
resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. 
 
Föräldrabalken ger vårdnadshavaren rätt att bestämma var barnet ska bo. 
Det förekommer att föräldrar med utländsk härkomst vill skicka tillbaka 
sina barn till hemlandet för att de t.ex. ska ingå äktenskap där. För alla 
som vistas i Sverige gäller svensk lag. Om ett barn eller ungdom riskerar 
att bli skickad till hemlandet eller något annat land för att ingå äktenskap 
mot sin vilja, kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU (1990:52) vara tillämplig.  
 
Riksdagen har beslutat om stärkt skydd mot barnäktenskap och 
tvångsäktenskap genom lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2014. 
Riksdagens beslut innebar att inget barn ska kunna gifta sig enligt svensk 
lag och att utländska barnäktenskap ytterst sällan ska kunna erkännas i 
Sverige. 
 
Utöver det våld som handlar om den grundläggande obalans som råder i 
maktförhållandet mellan kvinnor och män lever ungdomar, främst flickor 
men även pojkar, under speciellt utsatta förhållanden. Ofta står de 
ensamma utan stöd då den närmsta familjen eller släkten aktivt och/eller 
passivt understödjer ofriheten, hoten samt våldet. 
 
Kvinnlig könsstympning är en form av hedersbrott och en kontroll av 
flickans/kvinnans sexualitet. Könsstympning av flickor blir vanligtvis aktuell 
någon gång mellan fem och tio års ålder. Såväl yngre som äldre flickor 
kan också drabbas. Könsstympning utövas i de flesta länder i ett bälte i 
och strax söder om Sahara. Varken Bibeln eller Koranen stödjer 
könsstympning. Ändå förekommer den bland anhängare till alla religioner.  
 
Det finns i Karlskrona en samverkansgrupp om hedersrelaterat våld som 
träffas regelbundet och som kan sammankallas vid behov. I gruppen 
deltar representanter för grundskola, gymnasieskola, polis och olika delar 
av socialförvaltningen.                                                            Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Samverkansgruppen har utarbetat en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och tagit fram en särskild handbok som fokuserar på metoder och 
resurser när det gäller hedersrelaterat våld. Handboken kom 2008 och 
reviderades 2011. 
 
Samverkan i Karlskrona 
I det gemensamma arbetet mot våld i nära relationer är det av stor vikt att 
det finns ett väl utvecklat och fungerande samarbete mellan olika 
myndigheter och frivilligorganisationer.  
En avgörande faktor för att stärka stödet till våldsutsatta personer och 
deras barn är att det är allmänt känt vart de kan vända sig för hjälp och 
stöd, att det finns en tydlig ingång till respektive aktör och att det är lätt att 
ta kontakt. Broschyrer med telefonnummer till olika myndigheter ska finnas 
lättillgängligt på olika institutioner och mötesplatser i samhället. I 
Karlskrona kommun finns ett Nätverk mot våld i nära relationer med 
representanter från kvinnojour, tjejjour, landsting, polis- och 
åklagarmyndighet och tre olika förvaltningar i kommunen (Handikapp- 
Äldre och Socialförvaltningen). Från landstinget är akutsjukvården, 
barnkliniken och vuxen- och barnpsykiatrin representerade. Målsättningen 
är att nätverket ska träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte.  
 
Det finns dessutom ett länsövergripande nätverk som träffas under ledning 
av länsstyrelsen med två representanter för socialförvaltningen i 
Karlskrona.  
 
Samverkan med landstinget sker bland annat i verksamheten Utsikt, som 
är socialförvaltningens särskilda verksamhet för våld i nära relationer. Ett 
barnahus tillkom i Karlskrona 2012. Barnahuset har bland annat som 
målsättning att utredningar som görs när barn utsatts för brott ska 
förbättras, och att barn inte i onödan ska utsättas för upprepade förhör. 
Barnahuset är samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare, 
barnpsykiatriska kliniken och barnkliniken. Målgruppen är barn som varit 
utsatta för olika typer av övergrepp eller som bevittnat brott. Barnahuset 
har en fast tid för samverkan en gång per vecka. Verksamheten utgår från 
ett barnperspektiv och sätter barnens bästa i fokus. 
 
Socialtjänsten i Blekinge har ingått överenskommelse om samverkan med 
Hälso- och sjukvården om samverkan beträffande samordnad individuell 
planering (SIP). Överenskommelsen anknyter till bestämmelserna i Sol 2 
kap 7.  Enligt paragrafen ska en individuell plan upprättas när den enskilde 
har behov av insatser från socialtjänsten och från hälso-och sjukvården 
under förutsättning att den enskilde samtycker till att planen upprättas.  
                                                                                                   Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
 Ansvarig för att kalla till samordnad individuell planering är den som 
uppmärksammar behovet av nya eller förändrade insatser, vård eller 
omsorgsbehov. Det finns en intern samverkansgrupp på 
socialförvaltningen för frågor om våld i nära relationer under ledning av 
sektionschefen för BUS. I gruppen ingår en förste socialsekreterare från 
vardera sektionen. 
 
 Information och förebyggande arbete 
För att en förändring på lång sikt gällande våld ska bli möjlig måste man 
börja arbeta redan med de små barnen. Värderingar kring våld bör finnas 
med som en röd tråd genom förskola och skola. Det är viktigt att vuxna 
kring barn och ungdomar har kunskap om våld i nära relationer och tar ett 
tydligt ställningstagande mot alla former av våld. Ökad kunskap hos 
personal bidrar även till att fler barn, som lever i miljöer där våld 
förekommer i hemmet, upptäcks och erbjuds hjälp. Socialtjänstens 
Fältgrupp genomför ett antivåldsprogram ”SKRUV” för grundskolans 
elever i årskurs sju till nio. Inom ramen för programmet träffar fältgruppen 
en klass vid tre tillfällen. Varje tillfälle har ett tema: skol-, gatu- och 
familjevåld. Broschyrer om våld i nära relationer ska finnas på flera språk 
och finnas tillgängliga på offentliga platser i kommunen. Kommunens 
hemsida ska vara uppdaterad med aktuell information på flera språk om 
våld i nära relationer. 
 
 Utbildning och metodutveckling 
Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden 
som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om 
våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att 
omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 
Det är nödvändigt att personal som i sina olika yrkesroller möter 
våldsutsatta eller förövare har tillgång till adekvat kunskap. Gemensamma 
attityder och förhållningssätt ger bättre förutsättningar för ett konstruktivt 
samarbete. Vinsten med gemensamma utbildningar och studiebesök är 
också mötet mellan olika personalkategorier.  
 
Det är även nödvändigt att personal kontinuerligt får möjlighet till 
vidareutbildning och fördjupad kunskap. Det är viktigt att det finns en 
öppenhet från personal som möter våldsproblematik att pröva och granska 
de egna arbetssätten utifrån nya forskningsrön. Metodutveckling leder till 
att vi blir bättre på att upptäcka våldet och ge stöd som leder till förändring 
och bättre uppväxtvillkor för barn. 
Arbetet med våldsutsatta personer och deras barn kan vara tungt för 
personal som ser att de mår mycket dåligt och far illa.  Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Vuxna och barn som är utsatta för våld behöver ofta mycket stöd för att 
bearbeta vad de varit med om för att kunna förändra sitt liv och själva ta 
makten över tillvaron. Det händer att en våldsutsatt väljer att stanna kvar 
eller återvända till förhållandet trots att situationen är farlig för den som 
varit utsatt för våld och för barnen. Personalens frustration får inte läggas 
över på den som varit utsatt och därmed öka känslor av skuld. Arbetet 
med förövaren är också krävande och förutsätter att man kan bemöta 
personen respektfullt trots de allvarliga handlingar som begåtts. Personal 
som möter våldsutsatta och förövare behöver kontinuerlig handledning i 
arbetet.    
En genomgång av Handlingsprogrammet mot Våld i nära relationer ska 
ges till alla vid introduktion av nyanställda. 
 
 Då en våldsutsatt person kontaktar socialtjänsten 
All personal på socialförvaltningen har ett ansvar att ge våldsutsatta 
personer nödvändig hjälp. En person som blivit utsatt för misshandel ska 
prioriteras och erbjudas tid omedelbart. Det är av största vikt att en 
våldsutsatt person möts med respekt, empati och förståelse. Det är 
nödvändigt att socialtjänsten är lyhörd för vad kvinnor eller män som 
befinner sig i ett utsatt läge kan vara i behov av. Många gånger vet inte 
personen själv om vilka möjligheter hon har att få hjälp och stöd. 
Socialtjänsten måste därför aktivt erbjuda hjälp av olika slag, t.ex. skyddat 
boende, rådgivning, kontaktperson, hjälp att kontakta andra myndigheter. 
Helhetssituationen för den som är våldsutsatt måste utredas för att 
personen ska kunna erbjudas de insatser som det finns behov av. Den 
handläggare som först får kontakt med en våldsutsatt person har ansvaret 
att ge nödvändig hjälp i den akuta situationen. Familjestöds 
mottagningstelefon kan ta emot samtal från den som utsatts för våld. På 
vuxensektionen finns jourtid varje dag och utrymme för akuta besök. Om 
en kvinna eller man vänder sig till kommunen för att söka stöd och hjälp 
och det framkommer att personen är våldsutsatt har socialnämnden ett 
ansvar för att personen får det stöd och den hjälp som det finns behov av. 
Hon eller han behöver uppmärksammas på sin rätt att få sina behov 
utredda, att erbjudas insatser till stöd och hjälp och att få ett beslut som 
kan överklagas. 
 
En utredning enligt 11 kap 1 § So ska alltid inledas när en våldsutsatt 
person kontaktar socialtjänsten för att få skydd och stöd. Om det inte är 
uppenbart att personen enbart efterfrågar information, ska en förfrågan 
hanteras som en ansökan om stöd eller hjälp.  Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Socialförvaltningen ska till våldsutsatta vuxna erbjuda insatser akut och på 
kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. 
Socialnämndens utredning, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund 
för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas. Standardiserad 
bedömningsmetod, t ex Freda, ska om möjligt användas vid bedömning av 
den våldsutsattas behov av hjälp och skydd. Socialförvaltningen bör, med 
samtycke från den som blivit utsatt, ta del av polisens bedömning av 
risken för fortsatt våld. Förvaltningen bör vidare delge polisen sin 
riskbedömning, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
 Utredning om barn 
Socialstyrelsen har lämnat nya föreskrifter om våld i nära relationer som 
gäller från 2014-10-01. Enligt dessa ska utredning beträffande barnet 
göras då barn bevittnat våld mot närstående. Socialnämnden ska, när 
nämnden får kännedom om att ett barn kan ha varit utsatt för våld eller 
annat övergrepp från en närstående eller bevittnat våld eller annat 
övergrepp av eller mot en närstående, utan dröjsmål inleda utredning om 
barnets behov av stöd och hjälp.  
I samband med utredning om barn ska en bedömning av risken att barnet 
kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld göras. 
Standardiserad bedömningsmetod, t ex Freda, ska om möjligt användas 
vid bedömning av barnets behov av hjälp och skydd. 
Följande bör belysas i den utredning som görs beträffande barn: 
– barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett 
annat hem än det egna,  
– våldets karaktär och omfattning,  
– våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,  
– barnets egen uppfattning om våldet,  
– vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och  
– barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 
 
 Insatser 
 
15.1. Skyddat boende 
Termen skyddat boende har definierats på följande sätt av socialstyrelsen: 
– boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse 
avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld 
eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser 
                                                                                                Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att personer som utsatts för 
brott får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten ansvarar för att 
utifrån en utredning av den våldsutsattas och eventuella barns behov, 
bedöma vilken insats som är lämplig, till exempel i form av skyddat 
boende (prop. 2006/07:38 s.12). 
 
Socialnämnden har ingått avtal med kvinnojouren Frideborg i Karlskrona 
om samverkan vad gäller stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
Enligt avtalet åtar sig kvinnojouren att ge jourboende och stöd av god 
kvalité till kvinnor och barn bosatta i Karlskrona som utsatts för psykiskt-, 
fysiskt, hedersrelaterat och/eller sexuellt våld. Kvinnojouren hjälper utsatta 
personer och barn med jourboende om plats finns vid kvinnojourens 
boende. 
 
Enligt avtal med socialnämnden ska kvinnojourens personal göra anmälan 
till socialtjänsten vid misstanke om att medföljande barn kan fara illa. 
Anmälan ska göras så snart misstanke uppstår om att ett barn kan fara 
illa. 
 
Om plats inte finns på kvinnojourens boende eller om det finns särskilda 
behov hos den utsatta kvinnan och/eller hennes barn kan socialnämndens 
eget boende Roslunden eller annan individuell lösning användas. 
Detsamma gäller för våldsutsatta män med barn. 
 
15.2. Utsikt 
Utsikt är socialnämndens verksamhet för våld i nära relationer som 
erbjuder råd, stöd och behandling i ärenden med våld i nära relationer. 
Utsikt är en del av familjestöds verksamhet. Utsikts främsta uppgift att 
hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar 
att bearbeta sina upplevelser. Utsikt hjälper våldsutsatta och våldsutövare 
och erbjuder krissamtal, rådgivning, motiverande och stödjande samtal, 
terapisamtal samt föräldrasamtal. Barn och unga som upplevt och utsatts 
för våld erbjuds också insatser av Utsikt. 
 
Genom samarbete med Landstinget finns en förmiddag i veckan två 
terapeuter vid Utsikt som erbjuder långvarig terapeutisk hjälp till 
våldsutsatta och förövare. 
  
För närvarande arbetar två socialsekreterare halvtid vid Utsikt. Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
15.3. Ekonomiskt bistånd 
Då en våldsutsatt person kontaktar socialtjänsten efter att ha blivit utsatt 
för våld i nära relation är behovet av skydd det primära. Ekonomiskt 
bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den skyddsbehövandes 
egna förutsättningar. Den ekonomiska situationen för familjen eller den 
som utsatts för våld ska inte avgöra om bistånd till exempel skyddat 
boende ska beviljas i en akut situation. 
 
15.4. Insatser till barn 
Ett barn som varit utsatt för våld eller som bevittnat våld och som efter 
utredning visar sig ha behov av insatser ska erbjudas insatser i form av 
skydd, råd och stöd och/eller vård och behandling. 
 
Socialförvaltningen ska erbjuda barnets föräldrar och andra till barnet 
närstående råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov. 
 
Utsikt erbjuder s.k. Trappansamtal till barn. Trappansamtal är en metod 
som vänder sig till barn som upplevt våld. 
 
15.5. Insatser för våldsutövare 
Utsikt erbjuder insatser för våldsutövare, t ex rådgivning, individuell 
behandling och krisbearbetning. Målet för insatserna är att våld, kontroll 
och förtryck ska upphöra.  Utgångspunkten för behandlingen är att 
förövaren erkänner våldet, tar ansvar för våldet och ser våldets 
sammanhang och konsekvenser. Målsättningen är att förövaren ska 
kunna förstå och försöka hitta andra alternativ till våld. En utgångspunkt är 
också att våld utgör en säkerhetsrisk för partner och barn. 
 
Våld i nära relationer i familjerättens arbete 
Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att det som är bäst för barnet ska 
vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barn har 
rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med 
aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling (FB 6 kap § 1).  
 
Socialnämnden och domstolen ska i alla beslut vid bedömningen av 
barnets bästa fästa särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon 
annan i familjen utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller 
annars far illa (FB 6 kap. 2 a § andra stycket). 
 
Strukturerade risk- och hotbedömningar för att utreda behovet av skydd 
för brottsoffret, både vad gäller vuxna och barn, ska användas vid risk för 
våld från en part mot barn eller mot den andra parten.  Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Uppföljningsbara mål 
Målet är att våldsutsatta vuxna och deras barn får ett professionellt stöd 
från Socialnämndens verksamheter. Målet kommer att följas upp genom 
uppföljning av följande: 
– Hur våldsutsatta kvinnor och män ser på det stöd och det bemötande de 
fått från socialtjänsten 
– Hur många barn har deltagit i samtal enligt Trappan-modellen. 
– Hur personer som kontaktat Utsikt för att få hjälp med sin aggressivitet 
ser på den hjälp de fått 
 
 Skyddade personuppgifter 
Det finns tre grader av skyddade personuppgifter: Sekretessmarkering, 
Kvarskrivning och Fingerade personuppgifter 
Sekretessmarkering är en varningssignal som sätts in på en eller flera 
uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Den signalerar att det ska göras en 
noggrann prövning innan uppgiften lämnas ut. Skatteverket beslutar. 
Kvarskrivning innebär att en persons verkliga bostadsort och adress hålls 
hemlig. En person med kvarskrivning är efter flyttning skriven på 
församlingen på den gamla folkbokföringsorten och med adress hos 
Skatteverket. Skatteverket eftersänder all post. Kravet för att få 
kvarskrivning är att man "av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, 
förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt". Skatteverket 
beslutar. Fingerade personuppgifter innebär att en person får byta identitet 
genom att använda andra personuppgifter än de verkliga. Denna möjlighet 
finns vid särskilt allvarliga hot. Den som vill ha fingerade personuppgifter 
begär detta hos Rikspolisstyrelsen som sedan ansöker hos Tingsrätten. 
En person med skyddad personuppgift får en markering i ISOX. Endast 
användare med särskild åtkomstbehörighet kan se adress för den som har 
skyddad personuppgift. 
 
Kartläggning 
Socialförvaltningen ska fortlöpande analysera om utbudet av insatser och 
andra sociala tjänster som erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat 
våld svarar mot behovet i kommunen. 
Förvaltningen ska fortlöpande kartlägga förekomsten i kommunen av 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att bl.a.  
 
– gå igenom dokumentationen i pågående ärenden,  
– hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik 
– hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn som 
bevittnat våld från hälso- och sjukvården och andra myndigheter samt 
organisationer.                                                                       Forts 
 
 
 



  22 september 2014 25 

 

 

 
 
 
§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet den 8 
september 2014, §§ 70  att avvakta med beslut till socialnämndens 
sammanträde den 22 september 2014 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förslag till handlingsplan Våld i nära relationer för perioden 2014 – 
2016. 
______ 
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Kopia till:    SN: 2014.150.022 
CR 
 
 
 
 
 
§ 116 
Personalförsörjning 
 
Det är fortfarande en mycket besvärlig situation på barn- och 
ungdomssektionen. Antalet inkommande anmälningar är fortfarande 
mycket högt och trots att flera konsulter är igång samt hjälp av fältgruppen 
är det inte möjligt att hinna med de barnavårdsutredningar som måste 
göras. Det är svårt att få tag i tillräckligt med konsulter, det kommer 
ytterligare en under september månad, men det räcker inte. Förfrågan 
ligger ute hos flera bemanningsföretag, men just nu har man inget att 
erbjuda. 
 
Den ordinarie personalen som arbetar med utredningar och uppföljning av 
placeringar är mycket pressad och två stycken är sjukskrivna på grund av 
arbetssituationen. Åtgärder tillsammans med kommunhälsan är vidtagna 
både för de som är sjukskrivna och för de som är kvar. 
 
För att kunna göra de lagstadgade utredningar om barn som far illa är det i 
dagsläget en nödvändig åtgärd att personal från familjestöd gör ett antal 
utredningar. Detta innebär att möjligheten till att ge barn och familjer stöd i 
öppenvård på hemmaplan kommer att bli mycket mindre. Det är en åtgärd 
som får konsekvenser när behovet av insatser ökar och resurserna för att 
utföra denna uppgift minskar. 
 
Det som prioriteras på familjestöd är ankargrupp (gruppverksamhet för 
barn till missbrukande föräldrar), unga föräldragrupp och insatser till 
familjer med mindre barn i behov av omfattande stöd och familjer med 
tonåringar i klar riskzon. 
 
Några av konsekvenserna blir 
Planerade föräldragrupper i höst kommer att skjutas på framtiden 
Familjestödsgruppen kommer inte att hinna med att ge insatser till alla de 
familjer som har behov av detta eller att man får vänta på en insats eller 
att man får ett stöd som inte motsvarar behovet. Risken finns att vi hamnar 
i en situation med icke verkställda beslut. Familjer som redan har en 
stödkontakt får minskat stöd. Att man belastar en redan ansträngd 
arbetsgrupp ytterligare.       Forts 
 
 
 
 
 



  22 september 2014 27 

 

 

 
§ 116 forts 
Personalförsörjning 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att omfördela personalresurser från familjestöd till att göra 

barnavårdsutredningar under den tid som är nödvändig 
 
2. att göra uppföljningar till nämnden varje månad  
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
 
1. att omfördela personalresurser från familjestöd till att göra 

barnavårdsutredningar under den tid som är nödvändig 
 
2. att göra uppföljningar till nämnden varje månad 

 
_________ 
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CR 
 
 
 
 
 
 
§ 117 
Fortsättning av IHF-team 
 
Christine Held, sektionschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutade den 7 december 2012 att under två 
års tid i projektform implementera och använda den 
evidensbaserade metoden IHF (intensiv hemmabaserad 
familjebehandling) som ett alternativ till externa placeringar. I de 
förbättringsåtgärder som socialnämnden beslutade om inför 
2014 fanns ytterligare ett IHF-team med. 
 
Utbildning och rekrytering av det första IHF-teamet blev klart i 
juni 2013 och IHF-team nummer 2 var klart i juni 2014. Vår 
bedömning är att det kommer att finnas underlag för två IHF-
team särskilt med anledning av den stora tillströmningen av 
anmälningar som också kommer generera behov av fler 
insatser. 
 
I den utvärdering av IHF-team 1 som redovisades i februari i år 
på socialnämnden, framkom svårigheter med rekryteringen av 
familjer. Detta innebär framöver att vi kommer att vara 
uppmärksamma på och följa upp att IHF-teamen används fullt 
ut. 
 
För att kunna möta detta behov av familjebehandling vill vi under 
ytterligare två år ha kvar IHF-team nummer 1 och att fullt ut 
kunna arbeta med två team.  
 
Utvärdering av båda IHF-teamen kommer att göras enligt den 
utvärderingsplan som socialnämnden godkände i mars 2013. 
Handledning till teamen blir gemensam, vilket innebär att det 
inte blir någon extra kostnad för detta. 
 
Kostnaden för att behålla IHF-team nummer 1 blir kostnaden för 
3 tjänster som beräknas till 1 500 000 kronor. Forts 
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§ 117 forts 
Fortsättning av IHF-team 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet den 8 
september, §§ 71  att avvakta med beslut till socialnämndens 
sammanträde den 22 september 2014 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att medel från externa HVB-kontot förs över till konto 752 med 
1 500 000 kronor/år för 2015 och 2016. 
____ 
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Kopia till:   SN. 2014.013.042 
CR 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
§ 118 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Utredningen ger vid handen att socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun inte lever upp till lagstiftningens eller socialnämndens 
mål, i synnerhet vad gäller barn- och ungdomsvården, men 
även inom det ekonomiska biståndet. Anledningen till detta 
bedöms vara att utvecklingen av personalresurserna inte följt 
utvecklingen av ärendeinflöde och skärpta lagstiftningskrav 
under en rad av år.  
 
Ärendeinflödet vad gäller barn- och ungdomsvården har tidigare 
år varit lägre än genom-snittet för en kommun av Karlskronas 
storlek, och slutsatsen är att Karlskrona nu hamnat på en nivå 
som är att förvänta utifrån kommunens storlek.  
 
Ett ökat inflöde på utredningssidan leder till ett ökat behov av 
insatser, och även placeringar. Detta är ett problem som 
Karlskrona delar med övriga landet. Detta har lett till svårigheter 
att hitta behandlingshem med god kvalitet i sin verksamhet, inte 
ens Statens institutionsstyrelse klarar nu av detta. Behovet av 
att ha en egen öppenvård och egen rekrytering av familjehem 
är därför starkare än någonsin. 
 
Därtill har individ- och familjeomsorgen i Karlskrona lägre 
budget både jämfört med våra nätverkskommuner (KKKHV) 
samt utifrån de beräkningar som staten har till grund för sin 
kostnadsutjämning (Strukturårsbaserad standardkostnad) 
mellan kommunerna. 
 
Utredningens slutsats är att om socialnämnden ska bedriva 
verksamheten i enlighet med den tilldelade budgetramen, 
behöver nämnden göra en omfattande revidering av de politiska 
målen för verksamheten med därtill sänkt ambitionsnivå.  
                                                                                          Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
En sådan justering innebär en allvarlig risk avseende 
rättssäkerheten för de enskilda socialförvaltningen ska möta, 
särskilt inom barn- och ungdomsvården, där arbetsbelastningen 
är som störst. 
 
Alternativet bedöms vara att socialnämnden får utökade 
ekonomiska ramar för att kunna säkerställa en rättssäker och 
kvalitetssäkrad verksamhet som har en reell chans att uppnå de 
politiska målen. Beräkningarna i utredningen visar att det för 
detta behövs 10 socialsekreterartjänster inom det ekonomiska 
biståndet, 16 socialsekreterartjänster inom barn- och 
ungdomsvårdens myndighetsutövning, samt 2 
socialsekreterartjänster för det uppsökande och förebyggande 
arbetet med mindre barn i utsatta miljöer.  
  
Därtill har socialnämnden haft fleråriga underskott avseende 
externa placeringar och prognosen för 2014 på denna post är -
18 mnkr för barn och unga samt -4,5 mnkr för vuxna. 
Socialförvaltningen har även ofinansierad verksamhet 
motsvarande 3 mnkr. Den samman-tagna kostnaden för att 
täcka dessa behov är 39,5 mnkr.   
 
Bakgrund 
Förvaltningen fick vid Socialnämndens sammanträde 2014-05-
21 i uppdrag:  
 
att till augusti 2014 utreda vilken verksamhet förvaltningen har 
möjlighet att leverera inom nuvarande ekonomisk ram, 
 
att till augusti 2014 utreda vilka resurser (personal, teknik, 
administration mm) som behövs tillföras och en kostnadskalkyl 
för att kunna säkerställa rättssäkerheten inom barn och 
ungdomsvården på lång sikt. 
 
Denna utredning utgör redovisningen av ovanstående uppdrag. 
Socialnämndens ordförande beslutade 140804 att flytta fram 
ärendet till socialnämndens septembersammanträde. Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Analys 
Läget i socialförvaltningen är fortsatt allvarligt och rör sig i en 
oroande riktning, inte bara ekonomiskt utan även sett till de 
tydligt ökande behoven av våra insatser.  
 
Socialförvaltningens prognostiserade budgetunderskott för 
2014 med -22,0 mnkr (inkl. extra kostnader ca 25,6 mnk) visar 
med all tydlighet att förvaltningen inte klarar av sitt uppdrag 
inom befintliga ekonomiska ramar. Förvaltningen har under flera 
års tid haft en underfinansierad budget främst avseende 
externa placeringar och inget utrymme att satsa på och utveckla 
lösningar på hemmaplan. Detta förhållande har under ett flertal 
år genererat att kostnaderna för externa placeringar varit högre 
än tilldelade medel, samt att förvaltningen bedrivit flera 
verksamheter som varit ofinansierade, vilket har påverkat 
budgeten negativt.  
 
I nuvarande budget medgavs förvaltningen en utökad 
kostnadsram för att, såsom nämnden tolkat det, möjliggöra att 
finansiera verksamhet som tidigare varit ofinansierad, och att 
satsa på de hemmaplanslösningar som nämnden tidigare fattat 
beslut om under 2013, men som inte hade varit möjliga utan 
extra medel.  
 
Däremot är budgeten för de externa placeringarna oförändrad 
och har legat kvar på samma låga nivå i flera års tid, samtidigt 
som kostnaderna för denna insats har ökat.  
 
Förvaltningens bedömning med bakgrund av ovanstående är 
att förvaltningen inte klarar av att inom budget klara 
kostnaderna för de externa placeringarna under 2014. 
Förvaltningens satsningar på hemmaplanslösningar och 
effektiviseringar inom organisationen beräknas först under 2015 
få effekt. Därtill har förvaltningen under 2013 sett ökning av 
inflödet av ärenden och sedan maj 2014 har inflödet kraftigt 
accelererat, vilket försatt en redan ansträngd verksamhet i en 
akut kris.  
 
Socialtjänsten har dessutom under senare år erfarit ett flertal 
nya lagförändringar som är resurskrävande, som vår 
socialförvaltning har tagit ansvar för inom befintliga ramar. Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
För att förvaltningen ska klara uppdraget att säkerställa 
rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården kommer det 
framledes att krävas betydligt fler resurser än vad som är 
tilldelat. 
 
Förvaltningen vill understryka att det under lång tid har varit 
uppenbart i budgetuppföljningar och bokslut att kostnaderna för 
externa placeringar är underbudgeterade och har så varit under 
flera års tid.  
 
Uppenbar har också den ansträngda arbetssituationen varit, 
vilket är ett förhållande som vår kommun delar med övriga 
Sverige.  
 
Senare års inflöde av anmälningar om barn som far illa har ökat 
för att under innevarande år öka explosionsartat. Som 
redovisats i utredningen medför detta att verksamheten inte 
med nuvarande resurser klarar av att på ett rättssäkert sätt 
handlägga ärenden, hålla förhandsbedömnings- och 
utredningstider, sköta dokumentation, etc. Förvaltningen gör 
också antagandet med hänvisning till hur det ser ut nationellt i 
jämförbara kommuner att nivåerna på inflödet vi nu har och som 
för oss är höga, är att anse som normala vid jämförelse. 
Förvaltningen drar därför slutsatsen att anmälnings-
benägenheten har varit låg i vår kommun tidigare.  
 
Förvaltningen ser nu en ökning av anmälningar från främst 
skola/förskola men också från allmänheten efter den tragiska 
händelsen. Det finns ett stort behov av socialnämndens insatser 
i vår kommun. Andelen medborgare som söker vår hjälp eller 
kommer i kontakt med oss utifrån en anmälan ökar ständigt. 
Socialförvaltningen har påbörjat ett effektiviseringsarbete som 
innebär både ”att göra rätt saker” och ”att göra dem på rätt sätt”. 
Verksamheten ska bedrivas enligt målen och resurserna 
användas på bästa sätt, givet dessa mål. Förvaltningens 
effektiviseringsarbete ska leda till att verksamheten förbättras. 
Det behövs dock ett långsiktigt perspektiv på effektiviserings-
arbetet. Det tar tid och kräver resurser att förändra 
verksamheter. Oaktat att socialnämnden beslutat om 
förändringar i organisationen så står vi inför det faktumet att de 
politiska målen och de lagkrav som finns, inte är förenliga med 
de ekonomiska resurser vi har att tillgå.                           Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Det är förvaltningens bedömning att socialnämnden behöver 
vidta åtgärder avseende ambitionssänkningar och förändra de 
politiska målen för att ha en verksamhet som överensstämmer 
med de tilldelade ekonomiska ramarna. Påtalas skall också att 
en sådan ambitionssänkning skulle allvarligt äventyra 
rättssäkerheten och risken är hög att medborgare inte skulle få 
den socialtjänst de har rätt till, speciellt inom barn och 
ungdomsvården där belastningen är som hårdast. Alternativt 
behöver kommunens politiska ledning besluta om att tillskjuta 
medel till nämnden så att den sociala välfärden i Karlskrona 
säkerställs.  
Därmed vinnlägger sig beslutsfattarna om att skapa en stabil 
socialtjänst som klarar av att säkerställa en rättssäker och 
kvalitetssäkrad verksamhet, såväl på kort som på lång sikt. 
 
I ovanstående utredning har vi preciserat behov av sammanlagt 
28 nya heltidstjänster som behövs för att säkerställa 
myndighetsutövningen och de politiska målen för 
verksamheten. Utredarna ser också ett behov av att i budgeten 
få täckning för de ofinansierade verksam-heter som 
socialnämnden beslutat om. Utöver resursbehovet avseende 
personal och verksamhet finns också behov av att erhålla en 
rimlig budget avseende externa placeringar, särskilt för barn 
och unga  
  
Det material som här presenterats visar att det behövs 10 
heltidstjänster inom Vuxensektionen avseende ekonomiskt 
bistånd för att aktivt arbeta med att personer kommer i syssel-
sättning, 16 heltidstjänster inom Barn och Ungdomssektionen 
för att säkerställa myndig-hetsutövningen och 2 ytterligare 
heltidstjänster för att säkerställa det förebyggande och 
uppsökande arbetet avseende yngre barn i utsatta miljöer och 
samverkan kring barn och unga. Prognosen avseende  
placeringar visar en budgetavvikelse med -18 mnkr avseende 
barn och unga och för vuxna prognostiseras en 
budgetavvikelse med - 4,5 mnkr. Eftersom dessa kostnader 
varit likartade för de externa placeringarna under en lång rad år 
bedömer vi att budgetramen behöver stärkas även avseende 
dessa. De ofinansierade verksamheterna motsvarar en kostnad 
av drygt 3 mnkr.    forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Resursbehovet för att förvaltningen ska kunna säkerställa en 
verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och de politiska 
målen uppskattas till en sammantagen kostnad på 39,5 mnkr.                                                                    
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
1. att till protokollet notera att nämnden tagit del av 
ovanstående utredning och anta den som sin egen, 
 
2. att tillsända kommunens revisorer utredningen och 
socialnämndens ställningstagande, samt 
 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder och 
ambitionssänkningar så att verksamheten överensstämmer 
med de ekonomiska resurser som nämnden förfogar över,  
 
Alternativt för att-sats 3 
 
4 att översända utredningen till Kommunfullmäktige då 
socialnämnden inför budget 2015 hemställer om en utökad 
ekonomisk ram i den omfattningen (39,5 mnkr) som redovisas i 
utredningen för att kunna fullfölja sitt uppdrag enligt lag och 
politiska mål. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) och Vice ordförande Eva 
Strömqvist (S) yrkar bifall på attsats 1,2 och 4, samt avslag på 
attsats 3. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer propositions på förvaltningens förslag på 
attsats 3 mot Ordförande m.fl. avslagsyrkande på attsats 3 och 
finner att socialnämnden beslutar att avslå attsats 3.  

  forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att till protokollet notera att nämnden tagit del av 
ovanstående utredning och anta den som sin egen, 
 
2. att tillsända kommunens revisorer utredningen och 
socialnämndens ställningstagande, samt 
 
3. att översända utredningen till Kommunfullmäktige då 
socialnämnden inför budget 2015 hemställer om en utökad 
ekonomisk ram i den omfattningen (39,5 mnkr) som redovisas i 
utredningen för att kunna fullfölja sitt uppdrag enligt lag och 
politiska mål. 
___ 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Måndagen den 20 oktober 2014 kl.15.00–16.15 
  
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)  
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) 
  Hanna Ekblad (M) 
  Camilla Karlman (SD) 
  Marie Klang (FP) 
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef   
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, controller   
  Tore Svensson, utredare §§ 126-127 15.00-15.35  
  Martin Håkansson, sekreterare  
   
    
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 125-130  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Björn Olsson  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       oktober 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 125 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara 
 
________ 
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§ 126  
Social beredskap i Karlskrona 
 
Socialnämnden i Karlskrona beslutade att införa en ny 
organisation för den sociala beredskapen i Karlskrona från januari 
2008. I gruppens uppgifter ligger att i aktuella ärenden ta kontakt 
med behörig nämndsledamot och föreslå dessa att fatta beslut jml 
LVU och LVM. Socialförvaltningen har meddelat 
samarbetspartner, företrädesvis polis och sjukvård vad som är den 
sociala beredskapens uppgifter 
 
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att ha social jour 
eller motsvarande. Skyldigheten upprätthålls i Karlskrona genom 
tjänstemannaberedskap. Under helger upprätthålls beredskapen 
av en beredskapsgrupp med åtta socialsekreterare. Vardagar efter 
kontorstid svarar HVB Roslunden för den sociala beredskapen 
med uppbackning från arbetsledare eller handläggare. 
 
När det är aktuellt med beslut jml LVU och LVM tar beredskapen 
kontakt med utsedd nämndsledamot. I övrigt finns ingen 
beredskap för politiker i Karlskrona. 
 
Arbetssituationen för den sociala beredskapen har under året blivit 
mer ansträngd än tidigare. Statistik visar att antalet ärenden som 
aktualiserats för den sociala beredskapen under helger har ökat 
kraftigt. Särskilt anmärkningsvärt är det stora antalet ärenden med 
beslut om omhändertagande av barn under 2014.  
 
Det har inte framkommit något annat än att den sociala 
beredskapen i Karlskrona fungerar bra. Socialsekreterarna i 
beredskapsgruppen är kunniga och kompetenta för sin uppgift. 
Personalen vid Roslunden sköter den sociala beredskapen på 
vardagar på ett fullgott sätt. Det har varit möjligt för dem att nå 
kontakt med arbetsledare eller ordinarie handläggare då det 
funnits behov av det. 
 
Socialsekreterarna i beredskapsgruppen aktualiserade under 
våren arbetssituationen med förvaltningsledningen.  forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
T f socialchef beslutade om en tillfällig förstärkning av den 
ersättning som personalen i beredskapsgruppen erhåller i 
avvaktan på utredning av beredskapen. Frågan är nu hur 
beredskapen ska organiseras framöver.  
  
Budgeten för nuvarande social beredskap 2014 uppgår till 332 000 
kronor och utgörs huvudsakligen av lönekostnader inklusive 
personalomkostnader. Budgeten är beräknad på ersättningen 2 
500 kronor per månad.   
 
Ersättningen höjdes i maj 2014 till 5 500kronor per månad till 
socialsekreterarna i beredskapsgruppen. Det innebär en kostnad 
per på 528 000 kronor per år exklusive personalomkostnader. 
Utredningen har jämfört storleken på den ersättning som utgår till 
socialsekreterarna i beredskapsgruppen enligt den 
överenskommelse som gjorts med gruppen med den ersättning 
som skulle ha utgått enligt avtal för beredskapstjänstgöring och 
övertid. Ersättningarna hamnar mycket nära varandra med 
utgångspunkt av den belastning som beredskapen hade första 
halvåret 2014.  
 
Socialtjänsten ska i enlighet med bestämmelserna i 
socialtjänstlagen bedrivas med god kvalité. Ett system som kan 
övervägas är att ett större antal socialsekreterare som arbetat en 
viss tid skulle dela på beredskapen.  Jag ifrågasätter emellertid om 
kvalitén med social beredskap skulle vara lika god som i dag om 
fler socialsekreterare delar på beredskapen. Med nuvarande 
system har man en mindre grupp socialsekreterare som är 
positiva till att ha beredskap och som får kompetens och vana att 
hantera de frågeställningar som kan dyka upp på beredskapen. Ett 
system med flera socialsekreterare som delar på beredskapen 
skulle innebära att socialsekreterare som känner obehag inför 
beredskapen ändå skulle åläggas att ha beredskap, vilket skulle 
påverka arbetsmiljön negativt. Genom att socialsekreterarna skulle 
ha beredskap endast ett par gånger per ett år skulle det vara svårt 
att få tillräcklig vana att hantera de frågeställningar som kan bli 
aktuella. 
 
Beräkningar visar dessutom att det inte skulle innebära någon 
vinst att ersätta nuvarande beredskap under helger med en 
beredskap som omfattar fler socialsekreterare. Det finns emellertid 
anledning att känna oro för arbetsmiljön hos socialsekreterarna i 
beredskaps-gruppen. Arbetsmiljön överhuvudtaget på 
socialförvaltningen är mycket ansträngd.   forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
Det innebär naturligtvis en extra press att utöver en ansträngd 
arbetssituation på vardagar också ha tjänstgöring på helger.
    
Vid kontakter med beredskapsgruppen har det framkommit 
synpunkter på att det kunde vara en fördel om beredskapen under  
helger kan delas med ytterligare ett par eller några 
socialsekreterare.  
 
Var och en skulle då ha beredskap något mindre ofta. Jag menar 
att det kan vara fullt möjligt att ta in ytterligare några social-
sekreterare i beredskapsgruppen. Den sammanlagda ersättning 
som utgår till gruppen kan då delas med fler socialsekreterare. 
Diskussion om detta kan föras med beredskapsgruppen framöver. 
 
Ett problem i sig är beredskapen vardagskvällar. Utredaren har 
samtalat med beredskapsgruppen och personalen vid Roslunden 
om vilka åtgärder som kan göras för att personalen vid Roslunden 
ska känna större säkerhet inför beredskapen på vardagar. Ett 
alternativ som diskuterats är att förbättra kontakterna mellan 
beredskapsgruppen och Roslunden. Ett erfarenhetsutbyte skulle 
ge Roslunden större säkerhet. Personal från beredskapsgruppen 
skulle till exempel kunna delta vid personalmöten på Roslunden. 
Andra åtgärder som kan bli aktuella är att undersöka om det går 
att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan personalen vid 
Roskunden och arbetsledare/handläggare som Roslunden 
kontaktar vid beredskap och att göra utbildningsinsatser för 
personalen vid Roslunden. Särskilt angeläget kan det vara med 
utbildningsinsatser inför sommaren då Roslunden tar emot 
sommarvikarier. 
 
Ovan framgår att personalen vid Roslunden känner obehag då 
samtal koppas till Roslunden direkt från polisen utan att polisen 
ber personalen ringa upp. Det har framkommit att också 
beredskapsgruppen upplever detta som ett obehag. Frågan har 
aktualiserats med polisen vid ett antal tillfällen. Undertecknad 
menar att förvaltningsledningen på nytt bör aktualisera frågan om 
hur polisen förmedla kontakt med beredskapen till allmänheten. 
 
Det framgick också ovan att personalen vid Roslunden gärna 
skulle vilja ha en bestämd person som de kan ringa till och lämna 
över de ärenden som blir aktuella. Utredaren har fört diskussioner 
med beredskapsgruppen om att utsträcka ansvaret för 
beredskapen till att också gälla under vardagar.  forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
Emellertid såg medlemmarna i beredskapsgruppen ingen 
möjlighet att utsträcka ansvaret för beredskapsgruppen eftersom 
arbetsmiljön skulle påverkas negativt i för stor utsträckning. 
      
Det har inte gått att gå Roslundens önskning om att kunna 
kontakta en bestämd person till mötes. Förhoppningen är istället 
att andra åtgärder som görs för att förbättra situationen för 
Roslunden ska vara tillräckliga. 
 
Jag ser det system med social beredskapsgrupp som Karlskrona 
för närvarande har som det bästa alternativet för beredskap. 
Antalet ärenden som aktualiserats har som framgått ökat kraftigt 
under året. Det är omöjligt att säga om ökningen av ärenden 
kommer att hålla i sig eller om den är tillfällig. Man kan emellertid 
ha förhoppningen att den sociala beredskapen inte kommer att få 
handlägga ärenden med omhändertagande av barn i samma 
utsträckning som under första halvåret 2014. 
 
Omfattningen av ärenden till den sociala beredskapen bör 
emellertid fortsättningsvis följas upp. 
 
Socialnämnden föreslås godkänna nuvarande organisation av 
beredskapen och att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in 
kostnaderna för beredskapen i kommande internbudget. 
 
Förvaltningen kommer inom kort att ha kontakt med Kalmar, 
Torsås och Emmaboda kommuner angående eventuell samverkan 
vad gäller social beredskap/social jour. Resultatet av dessa 
kontakter kommer naturligtvis att delges socialnämnden. 
 
Det förutsätts att socialnämnden kommer att följa utvecklingen av 
den sociala beredskapen framöver. Det postulerar rimligt att 
besluta att uppföljning av den sociala beredskapen ska ske under 
förslagsvis hösten 2015. Samverkan med andra kommuner 
kommer att övervägas under tiden.  forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1. att godkänna utredning om den sociala beredskapen i 
Karlskrona 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till internbudget för 
2015 lägga in kostnaderna för beredskapen 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att senast i oktober 2015 redovisa 
uppföljning av den sociala beredskapen 
4. att ge förvaltningen i uppdrag att vidtaga åtgärder för att 
tillgodose Roslundens behov av stöd för att hantera social 
beredskap under vardagar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
1. att godkänna utredning om den sociala beredskapen i 
Karlskrona 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till internbudget för 
2015 lägga in kostnaderna för beredskapen 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att senast i oktober 2015 redovisa 
uppföljning av den sociala beredskapen 
4. att ge förvaltningen i uppdrag att vidtaga åtgärder för att 
tillgodose Roslundens behov av stöd för att hantera social 
beredskap under vardagar. 
________ 
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§ 127 
Betänkande privat införsel av alkoholdrycker 
 
Socialdepartementet har skickat remiss till Karlskrona kommun 
angående betänkandet privat införsel av alkoholdrycker 
 
Remissen har överlämnats till socialnämnden för handläggning. 
Socialnämnden föreslås anta förslag till yttrande. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta förslag till yttrande över betänkandet privat införsel av 
alkoholdrycker 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag  
 
att anta förslag till yttrande över betänkandet privat införsel av 
alkoholdrycker 
____ 
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§ 128 
Budgetuppföljning – september 2014 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per 30 
september 2014. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, fördelat 
med –22,0 mnkr 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 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 Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 
2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013 och 2014. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. 
Antalet placeringar är just nu på ungefär samma nivå som snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -16,0 mnkr. 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 26 placerade (19 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -1,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna 
Roslunden och Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu inte i 
drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende främst 
personalkostnader gällande denna del. Men den tragiska händelsen på 
Valborgsmässoaftonen har dock krävt och kommer att kräva extra insatser 
gällande t.ex. anmälningar, utredningar, handledning till personal, inhyrd 
personal med mera.     forts 
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§ 128 forts 
Budgetuppföljning – september 2014 
 
Därför prognostiseras en budgetavvikelse om -0,5 mnkr avseende vht 
752. För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget.   
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått 
en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 mnkr. 
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med 
år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och 
förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 2013. Senare års 
satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det 
riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
(Resurshusmodellen), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis 
att ge positiv effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten 
bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 

september 2014. 
 

2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 september till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå, 
  
3.  att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
 
4.  att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i 
balans, ej heller nå samtliga fastställda mål.  forts 
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§ 128 forts 
Budgetuppföljning – september 2014 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 

september 2014. 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 september till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå, 
  
3.  att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
 
4.  att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i 
balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 
__________  
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§ 129 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Förstudie 2014 
Under perioden maj-oktober 2014 har vi med medel beviljade från 
samordningsförbundet i Blekinge genomfört en förstudie. Arbetet i 
förstudien har baserats på att representanter från de berörda aktörerna på 
olika sätt har inhämtat kunskap om målgruppens behov och sedan 
gemensamt arbeta med frågan. I förstudien har även ingått att belysa 
möjligheten att genomföra en etablering av en ny aktör som kan verka 
tillsammans med näringslivet. Förstudien fick namnet KomIn och KomUt. 
Förstudien har också haft sin utgångspunkt i de resultat som 
åstadkommits i det nuvarande projektet (ROCKSAM). Arbetssättet i 
ROCKSAM som visat sig vara framgångsrikt kommer vid årsskiftet 2014-
2015 att implementeras i den ordinarie verksamheten. 
 
Till grund för diskussionerna och som utgångspunkt för ansökan har också 
legat det systematiska kartläggnings och uppföljningsarbete på individ och 
gruppnivå som har genomförts på socialförvaltningen 2014.  
 
Förstudien avslutades med en gemensam workshop och ett studiebesök 
hos ett nu implementerat projekt som drivits av samordningsförbundet i 
Huddinge-Salem-Botkyrka. Nuvarande FINSAM projekts styrgrupp deltog i 
workshop och studiebesök tillsammans med konsulterna som arbetat med 
näringslivkopplingen. Flera av de representanter från FINSAMs 
medlemmar som sitter i beredningsgruppen och styrgruppen har deltagit i 
arbetet med båda projekten. Nya representanter har tillkommit utifrån 
behov av nära samverkan. De har alla varit ett stort stöd och en god 
resurs för projekten.   
 
När det gäller etableringen av en ny aktör kopplad till näringslivet kan det 
bli möjligt med en framtida koppling och samarbete även för målgruppen 
med rehabiliteringsbehov. Grundtanken och den i förstudien studerade 
konstruktionen med en ny aktör var att vända sig i första hand till personer 
som inte har arbetshinder men som idag är beroende av ekonomiskt 
bistånd.  
 
Det nya projektet som ansökan avser är ett i hög grad gemensamt 
kommunalt projekt som planerats tillsammans med samverkansparterna 
inom FINSAM.     forts 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Projektet skapar ett stort mervärde eftersom utgångspunkten för arbetet i 
projektet är de verksamheter som redan finns i kommunen hos 
handikappförvaltningen, arbetsmarknadsavdelningen och 
socialförvaltningen.  Utgångspunkten är att arbetssättet ska kunna 
implementeras i de ordinarie verksamheterna.  
 
Erfarenheter från tidigare projekt 
De projekt som genomförts i Karlskrona kommun med stöd av FINSAM, 
(RoCK 2009-2011 och ROCKSAM 2012-2014) har visat att med ett 
genomtänkt arbetssätt och med bra arbetsmetoder så går det att göra 
betydande skillnader för de personer som har behov av förberedande 
samordnad rehabilitering. De riskerar annars riskerar ett långt utanförskap 
och att under en längre tid vara i fortsatt behov av offentlig försörjning.  
 
När denna ansökan skrivs har drygt 200 personer avslutat det nuvarande 
projektet. ROCKSAM har precis som det tidigare FINSAM projektet 
uppvisat goda resultat och kontinuerligt under projekttiden har ca 45 % 
gått till arbete, studier eller fått en insats (oftast utbildning) av 
Arbetsförmedlingen. Resten av deltagarna har på olika sätt närmat sig 
arbetsmarknaden, till exempel genom fortsatta rehabiliteringsinsatser av 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin eller Socialtjänsten. 
Det saknas dock ännu bra resultatindikatorer för att kunna mäta det 
resultatet. De flesta som påbörjat projektet har också fullföljt sitt 
deltagande. Detta får tillskrivas det genomtänkta motivationsskapande 
arbetssättet som använts i projektet och deltagarnas egen önskan om att 
få ett bättre liv.   
 
ROCKSAM har under projekttiden utvecklat samverkan med närliggande 
rehabiliteringsinsatser t.ex. har vi haft gemensam beredningsgrupp med 
ett projekt som finansierats av Socialstyrelsen för att på bästa sätt kunna 
hjälpa personer som behöver olika grad av stöd för att komma in på 
arbetsmarknaden. Beredningsgrupp och styrgrupp har varit en viktig del i 
projektets arbete. Ett exempel på en annan samverkansform som initierats 
av ROCKSAM är Rehabforum som innebär att alla de olika rehab-
projekten som är verksamma i Karlskrona kontinuerligt träffas och utbyter 
information och erfarenheter. ROCKSAM har också haft en medveten 
strategi att justera i projektet för att kunna bli en del av en 
rehabiliteringskedja i förhållande till andra projekt och samverkansparter.  
     forts 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Beskrivning av genomförandeprojekt Bron 2015-2016 
 
Syfte 
Att i aktiv samverkan inom FINSAM Blekinge/Karlskrona erbjuda 
professionellt samordnad förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering till 
personer, 18 år och uppåt som har behov av samordnad rehabilitering. 
Prioritering görs av de yngre i målgruppen, 18-30 år. Arena för de 
förberedande rehabiliterande insatser som erbjuds är de resurser som 
finns inom befintliga verksamheter för målgruppen.  
 
Målgrupp 
Personer från 18 år och uppåt. Prioriterade i projektet är personer i 
åldersgruppen 18-30 år.  
Den som remitteras till projektet ska stå i beredskap att närma sig 
arbetsmarknaden men som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser innan personen kan anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 
 
Beskrivning av målgruppen 
En stor grupp unga mellan 18-30 år och även i äldre åldersgrupper har 
svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. Många av dessa 
bedöms inte omedelbart stå till arbetsmarknadens förfogande och är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd inför 
en arbetsmarknadsetablering. Gruppen återfinns hos arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, landstinget och inom de kommunala verksamheter 
som har till uppgift att på olika sätt stödja dessa personer. De olika 
myndigheterna och landstinget behöver samverka om personerna ska få 
möjlighet till ett självständigt liv med egen försörjning. 
 
Personer med behov av förberedande rehabilitering har synliggjorts i de 
systematiska uppföljningar som görs årligen på socialförvaltningens 
vuxensektion. Vi har under oktober månad följt upp personer som ingick i 
kartläggningen i januari 2014. När det gäller personerna som har 
ekonomiskt bistånd i åldern 18-25 år och som har behov av 
rehabiliteringsinsatser före de kan ta ett arbete är det tydligt att är få (ca 
15 % av 121 personer) som har fått en egen försörjning baserad på egen 
aktivitet (studier eller arbete). Den vanligaste anledningen till avslut genom 
egen försörjning är i stället att personen beviljats aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan. Många av dessa personer lider av psykisk ohälsa.  
 
Det är också tydligt att personer med andra svårigheter/hinder är särskilt 
utsatta när det gäller att få tillgång till hjälp för att närma sig 
arbetsmarknaden.    forts  
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Som exempel på detta kan nämnas att i den kartläggning som gjordes 
parallellt inom kommunens beroendevård framkom tydligt att när det gäller 
personer med missbruk/beroendeproblematik, så är det mycket få som har 
någon form av anställning eller som får del av någon reguljär 
arbetsmarknadsåtgärd. 
 
Andra svårigheter som uppmärksammades var personer som inte har 
kunnat tillgodogöra sig den traditionella SFI-undervisningen och att detta i 
sin tur har blivit ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden.  
 
Målsättning 
• Att på ett tydligt och konkret sätt flytta ut den rehabiliteringskunskap som 
har byggts upp i de tidigare projekten till de redan befintliga 
verksamheterna. 
• Att genom koordinatorerna säkerställa tillgången till dessa resurser för 
deltagarna från FINSAM 
• Att medverka till att deltagarna i projektet blir självständiga och 
självförsörjande. 
• Att 50 % vid utskrivning från projektet går till arbete/studier eller skrivs in 
vid arbetsförmedlingen för annan åtgärd. Att resterande 50 % antingen har 
en strukturerad sysselsättning eller att projektet bidragit till att synliggöra 
problematik eller vårdbehov hos deltagaren som möjliggör fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  
• Att verka för att implementera den kunskap/metod som projektet tillför i 
de olika ordinarie kommunala verksamheterna  
• Att genom projektet skapa en samordnad arena för samordnad 
förberedande rehabilitering av nuvarande befintliga verksamheter.  
• Att medverka till utbyte och kunskap om och emellan olika verksamheter 
inom den ”gemensamma arenan” 
• Att projektet har tillgång till 80 platser varav 50 är praktikplatser och 
inskrivningstiden är i genomsnitt upp till 6 månader. Vi beräknar att ha en 
genomströmning på 120 personer/år. 
 
Genomförande 
I det kommande projektet Bron vill vi vidga och fördjupa perspektivet på 
samverkan och arenan för de resurser som används i arbetet med de 
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 
Målgruppen ska komma i åtnjutande av befintliga resurser på den 
”gemensamma” arenan av insatser/verktyg som på individnivå bedöms 
relevanta.    forts  
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Ansökan görs för två projektår då det bedöms nödvändigt att utöver 
uppbyggnaden av strukturer och arbetsmetoder är viktigt att ha möjlighet 
att under en sammanhängande period få pröva arbetsmetoderna för att 
sedan kunna utvärdera hur de har fungerat. (skapa evidens) 
 
Vi vill vi på ett tydligt och konkret sätt flytta ut den rehabiliteringskunskap 
som har byggts upp i tidigare projekt till de befintliga verksamheter som i 
dag arbetar med att förbereda personer för ett arbete eller studier. Det 
nuvarande projektets (ROCKSAM) arbetssätt och arbetsmetoder kommer 
vi att få möjlighet att implementera i det nya Vuxenstödsteamet i samband 
med en organisationsförändring på socialförvaltningen. Projekt Bron 
planeras bestå av fyra koordinatorer som får rollen av att vara 
”brobyggare” när det gäller att ge personer med behov av 
rehabiliteringsinsatser stöd i redan befintliga verksamheter. De ska 
erbjuda individanpassad förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för 
målgruppen. De skall till största delen av sin arbetstid befinna sig i den 
befintliga ordinarie verksamheten. Genom samordning och koordinering 
av projektet ska de fungera som inslussning till verksamheterna och 
säkerställa tillgången till insatserna för FINSAMS målgrupper. 
Brobyggarna/koordinatorerna ska tillföra rehabiliteringskunskap och vara 
ett stöd för de personer som ingår i den ordinarie verksamheten. De 
insatser vi förfogar över och skapar ska komplettera varandra för att på så 
sätt uppnå maximal synergieffekt. 
 
De enheter som det finns ett särskilt värde att koppla ”Brobyggarnas 
”rehabiliteringskunskap till är Arbetsmarknadsavdelningens nystartade 
Navigatorscentrum för ungdomar och verksamheten vid Bubbetorps gård. 
En annan verksamhet där det går att få en stark synergieffekt för 
deltagarna från FINSAM är en koppling till handikappförvaltningens IPS-
verksamhet som ligger långt framme när det gäller att systematiskt arbeta 
med metoden individual placement and support (IPS). Metoden har av 
socialstyrelsen bedömts ha evidensgrad 1 när det gäller 
arbetsrehabilitering för personer som har psykiska funktionshinder. För 
personer med missbruk/beroendeproblematik skapas i projektet en 
särskild strukturerad samverkan som bygger på en samtidig kombination 
av boendestöd, behandling och sysselsättning/arbete. Detta är av särskilt 
intresse att följa då det är ett outforskat område när det gäller evidens för 
fungerande arbetsmetoder som leder till bra resultat för målgruppen. 
 
Projektledningen knyts operativt till en av verksamhetsledarna i 
socialförvaltningens nya Vuxenstödsteam. Till projektet knyts en 
beredningsgrupp och en styrgrupp med deltagare från FINSAMs 
medlemmar.     forts 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
I samband med inskrivning görs en individuell plan tillsammans med den 
sökande och remittenten som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. 
Planen följs upp var tredje månad av deltagaren, koordinatorn och den 
tjänsteman som remitterat deltagaren till projektet. Vid avslut skall det 
även göras en ny planering/handlingsplan för deltagaren. Kommunens 
handikappförvaltning, arbetsmarknadsavdelning, socialtjänsten, 
landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan aktualisera 
personer till projektet. Projektledaren och koordinatorerna gör tillsammans 
med berörda aktörer en bedömning inför inskrivning till projektet. Inom 
projektet skall det finnas minst 50 praktikplatser. 
 
Styrgrupp 
Styrgrupp för projektet utgörs av projektägaren, projektledare, 
representanter från samtliga samverkansparter inom ramen för FINSAM 
samt förbundschefen inom samordningsförbundet. 
 
Tidsplan 
Projektet pågår under perioden 2015-01-01  - 2016-12-31. Förnyad 
ansökan om förlängning av projektet efter 2016 kan aktualiseras. 
 
Uppföljning, utvärdering och redovisning 
Skriftlig information och statistik om hur projektet utvecklas skall lämnas 
kontinuerligt till FINSAM i Blekinge. Halvårsredovisning och 
slutredovisning enligt upprättat uppdragsavtal. Brukarundersökning riktad 
till deltagarna ska genomföras årligen.    
 
Projektorganisation 
Projektansvaret ligger under Socialförvaltningens Vuxensektion. 
Sektionschefen har personalansvar för anställda i projektet och leder och 
sammankallar styrgruppen. Projektledare är Verksamhetsledare för 
Vuxenstödsteamet på socialförvaltningen. I projektet finns 4,0 
koordinatorer.  
 
Budget  

Budget Bron 
2015/2016 

Projektår 1 
2015 

 Projektår 2 
2016 

Totalt 
2015/2016 

Koordinatorer 
4,0  4x500 000 

2 000 000 2 000 000 4 000 000 

Praktikplatser        
50x22 000 

1 100 000 1 100 000 2 200 000 

Drift    100 000    100 000 200 000 

Hyra      50 000      50 000 100 000 

Totalt 3 250 000 kr 3 250 000 kr  6 500 000 
kr 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att hos Samordningförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
projektmedel med 6 500 000 till ovanstående projekt under perioden 2015-
01-01-2016-12-31 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
att hos Samordningförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
projektmedel med 6 500 000 till ovanstående projekt under perioden 2015-
01-01-2016-12-31 
______ 
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Kopia till:    SN. 2009.031.751 
CR 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
§ 130 
Uppsägning av BBIC ordinarie licens 
 
Uppsägning avser Karlskrona Kommun, socialförvaltningens 
barn och ungdomssektion. 
 
Villkoren för att inneha BBIC ordinarie licens kan inte uppfyllas 
av licensinnehavaren under nuvarande omständigheter. Social-
nämndens verksamhet i Karlskrona kan inte tillfyllest arbeta med 
grundprinciperna, triangeln och formulären på det sätt som 
stipuleras i BBIC-konceptet och de strikta åtaganden som det 
innebär att inneha en ordinarie licens jämfört med en licens med 
prövotid. 
 
Till följd av ökad arbetsbelastning inom barn- och 
ungdomsvården i Karlskrona är det idag omöjligt att klara BBIC-
kraven. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta 
 
1. att hos Socialstyrelsen säga upp socialnämndens 

 ordinarie BBIC licens, 
 

2. att hos Socialstyrelsen ansöka om licens med prövotid 
 till och med den 31 december 2015 

 
3. att beslutet omedelbart justeras. 

 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 november 
2014 
 
§  141 Öppna frågor sid 4  
§  142 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
  vid Babord Café sid 5  
§  143 Handläggningsrutiner barn- och unga sid 7  
§  144 Budgetuppföljning oktober 2014 samt personalnyckeltal  
  131201-140930 sid 8 
§ 145 Fördelning av socialnämndens reserv sid 10  
§  146 Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen  
  avseende åtagandet kring integration av flyktingar/nyanlända sid 11  
§ 147 Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb med  
  integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats  
  av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 2 sid 15 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Måndagen den 17 november 2014 kl. 14.50–17.20 
  
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)  
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande ersättare  Hind Abdul-Wahab (S)  
  Sattar Zad (S) 
  Marie Klang (FP) 
 
Övriga närvarande Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD) 
   
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef   
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, controller 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 141-142 
  Martin Håkansson, sekreterare  
   
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 141-147  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Walla Carlsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       oktober 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 141 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) samt Mai-Kathe Westberg (M) frågar om det 
lönepåslag om 5 000 kronor som utgår till vissa socialsekreterare på barn- 
och ungdomssektionen. 
 
Ingrid Hermansson (C) samt Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
 
---------------------------------------------------- 
 
Anna Månsson (M) undrar om socialförvaltningen i och med detta 
lönepåslag per definition också har höjt ingångslönen för 
socialsekreterare. 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
 
---------------------------------------------------- 
 
Walla Carlsson (S) och Camilla Karlman (SD) frågar hur situationen ser ut 
i Karlskrona vad gäller drogen Spice. 
 
Margareta Jansson, sektionschef, svarar 
 
---------------------------------------------------- 
 
Ingrid Hermansson (C) undrar om det finns ett intresse bland ledamöterna 
att ägna en halvdag mellan 9-12  den 1 december åt internbudgeten. 
Detta i samband med allmänna utskottets sammanträde samma dag 
 
__________ 
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§ 142 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
vid Babord Café  
 
Ärendet 
Konsultsmedjan AB, org.nr. 556737-2248  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 är året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Babord Café är beläget i Karlskrona gästhamn, Skeppsbrokajen 
10. Babord Café har haft ett tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten under perioden 2014-07-01 – 2014-08-31. 
Fastigheten är byggd 2014. Förutom Babord Café så inryms 
fastigheten av serviceutrymmen, gästhamnskontor och 
konferensrum. Serveringsstället består av matsal för cirka 49 
sittande gäster och en uteservering med plats för 50 sittande 
gäster. Uteserveringen är väl avgränsad mot omkringliggande 
område. 
 
Miljö och byggnadsnämnden i Karlskrona har i bifogat 
registreringsbeslut, registrerat Babord café, tillhörande företaget 
Konsultsmedjan AB, för beredning, behandling och bearbetning av 
kött-, fisk- och kallskänksrätter ur råvarubaserade produkter. 
Fiskrätter tillagas från grunden i samband med beställningar. 
Ingen hantering av jordiga grönsaker eller rotfrukter. 
Färdigskalade potatisar användes. Köket uppfyller kraven för 
verksamhetens ändamål. Toaletter finns i nära anslutning till 
serveringsstället. Besök har gjorts på serveringsstället. 
 
Remissyttranden 
Uteserveringen skall vara klart avgränsad mot omkringliggande 
områden. I övrigt har polismyndigheten har inget att erinra i 
ärendet.     forts 
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§ 142 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Babord Café, Skeppsbrokajen 10, 37133 Karlskrona 
 
 
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 samhällsbyggnads-förvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att man 
arbetar fortlöpande med det systematiska brandskyddsarbetet och 
att max 49 personer inte överskrids 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 2014-10-27. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå 
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 
 klockan 11.00 - 01.00. 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
________ 
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§ 143 
Handläggningsrutiner barn- och unga  
 
Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2009 att godkänna 
handläggningsrutiner för socialförvaltningens utrednings- och 
familjehemsgrupp. Rutinerna har nu reviderats. 
 
Socialnämnden föreslås godkänna förslag till rutiner för ärenden 
med barn. Socialnämnden föreslås besluta att ge social-
förvaltningen i uppdrag att revidera rutiner för ärenden med barn 
senast 2017. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta 
 
1. att godkänna förslag till rutiner för ärenden med barn 
 
2. att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera 

handläggningsrutiner för ärenden med barn senast 2017 
 

Yrkande 
Camilla Karlman (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 
socialförvaltningen för vidare beredning. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Camilla 
Karlmans (SD) yrkande om återremiss av ärendet mot allmänna 
utskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag 

 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att godkänna förslag till rutiner för ärenden med barn 
 
2. att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera 

handläggningsrutiner för ärenden med barn senast 2017 
__________  
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§ 144 
Budgetuppföljning oktober 2014 samt personalnyckeltal  
131201–140930 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -21,0 mnkr, fördelat 
med –21,5 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,5 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 Vuxensektionen - beroende. De 
externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012, och 
fortsatte på denna höga nivå år 2013 och 2014. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. 
Antalet placeringar är just nu på ungefär samma nivå som snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -16,0 mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 26 placerade (19 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -1,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna 
Roslunden och Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu inte i 
drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende främst 
personalkostnader gällande denna del. Men den tragiska händelsen på 
Valborgsmässoaftonen har dock krävt och kommer att kräva extra insatser 
gällande tex anmälningar, utredningar, handledning till personal, inhyrd 
personal med mera.    forts 
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§ 144 forts 
Budgetuppföljning oktober 2014 samt personalnyckeltal  
131201–140930 
 
För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget. Sammantaget prognostiseras  
+-0 gällande övriga kostnader. 
 
Ekonomiskt bistånd:  
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 3 mnkr. Prognosen baseras 
på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2013. Läget på 
arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras nämnvärt i 
år jämfört med 2012 och 2013. Senare års satsningar i form av framförallt 
”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett 
positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
+0,5 mnkr. 
 
Socialnämnden godkände 2014-10-20 upprättad budgetuppföljning med 
prognos, per 30 september 2014, som utvisade en budgetavvikelse om -
12,0 Mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
oktober 2014. 
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 oktober till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå,  
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i balans, 
ej heller nå samtliga fastställda mål. 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag  
_________  
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§ 145 
Fördelning av socialnämndens reserv  
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv. 
 
 
 
Socialnämndens  Justering Budgetavvikelse 
Reserv  -1 080 000 Budget 2014-10-31 
       
 
Vht 755, HVB barn o ungdom 500 000 - 13 180 823 
Vht 754 Familjehem  300 000 - 1 222 749 
Vht 756, HVB vuxna  100 000 - 2 785 562 
Vht 752, Barn-och ungdomssektionen 100 000 - 990 072 
Vht 752, Kansliet  80 000 - 86 273 
 
 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
______ 
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§ 146 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen  
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Bakgrund 
Riksdagen tog i mars 2010 beslut om att anta ny lag avseende 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar 
med professionellt stöd, proposition 2009/10:60. I anslutning till 
att reformen började gälla i december 2010 beslutade 
kommunfullmäktige att den dåvarande kommunala flykting-
introduktionen skulle överföras från arbetsmarknadsenheten till 
socialförvaltningen och ekonomisektionen.  
 
Socialnämnden förfogar över den statliga ersättning som utgår 
från Migrationsverket för att finansiera integrationsinsatser för 
individer enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar. Uppdraget gällande 
nyanländas behov av bosättning, försörjningsstöd och övrigt 
socialt stöd på individnivå enligt Socialtjänstlagen åligger 
socialförvaltningen sedan reformens ikraftträdande och 
fortfarande. I nuläget finansieras 4,0 tjänster för det åtagande 
som SF har för gruppen nyanlända. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetsrelaterade 
insatser för gruppen nyanlända i förhållande till Arbets-
förmedlingen och socialförvaltningen. Gruppen personer med 
behov av riktade integrationsinsatser och då speciellt 
svenskasvaga deltagare inom arbetsmarknadsavdelningens 
verksamheter har ökat och det krävs nu förstärkning av personal 
med specifik kompetens för att möta dessa personer för ett 
framgångsrikt integrationsarbete. Arbetsmarknadsavdelningen 
har hittills ingen del av den ersättning som utgår till kommunen 
då arbetsmarknadsetablering i huvudsak är Arbets-
förmedlingens uppdrag enligt Etableringsreformen. forts 
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§ 146 forts 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen 
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Under 2014 har en förstudie gällande ”Förbättrade insatser för 
nyanlända kvinnor och mäns etablering i samhället och på 
arbetsmarknaden” genomförts på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Förstudien har använts som underlag för det 
fortsatta arbetet med integration som ska bedrivas i det samlade 
kommunala perspektivet i nära samarbete med övriga berörda 
myndigheter. Förbättrings-områden har i nämnda förstudie blivit 
belysta och föreslagna.   
                                                                                           
Kommunala ansvaret för flyktingar/nyetablerade 
Kommunen har ett reglerat ansvar för de personer som anländer 
till kommunen inom ramen för etableringsreformen. 
Länsstyrelsen har samordningsansvar kring nyanlända i Länet 
och Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för 
arbetsmarknadsetableringen av nyanlända. Samarbete mellan 
Arbetsförmedling, kommun och landsting ska ske och är tänkt 
att regleras genom lokala överenskommelser kring nyanländas 
etablering. Staten ersätter kommunen enligt schablonersättning; 
 
Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar .  
 
Schablonersättning till en kommun avser kostnader för  
• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning  
• särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, 
fritidshem och barnomsorg m.m.  
• utbildning i svenska för invandrare  
• samhällsorientering  
• tolk  
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 
samhället  
• kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och 
administration  

 
Utöver de nyanlända som kommer till kommunen inom det 
reglerade ansvaret i överenskommelsen om kommunalt 
mottagande så tillkommer personer, med behov av 
integrationsinsatser, som på egen hand väljer att bosätta sig i 
Karlskrona.     forts 
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§ 146 forts 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen 
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Dessa är ofta så kallade anhöriginvandrare och/eller 
egenbosättare som väljer att flytta till Karlskrona under 
pågående etablering eller lämnar Migrationsverkets 
anläggningar innan kommunplacering kunnat erbjudas. 
Dessa personer kan omfattas av rätt till etableringsinsatser från 
staten eller inte. 

 
 Förslag till bemanning inom arbetsmarknadsavdelningen 
 Förslaget har arbetats fram i dialog mellan SF och 

Kommunledningsförvaltningen. Kommunens möjligheter att 
erbjuda insatser till alla nyanlända behöver utvecklas liksom 
formerna för samverkan inom kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Många nyanlända personer behöver 
förstärkt stöd. Integrationsarbetet behöver överbryggas i de 
delar som berör arbetsmarknads-etablering mellan kommunen 
och Arbetsförmedlingen likt det Navigatorcentrum som i nuläget 
bedrivs för gruppen ungdomar.   
                                

 Förslaget innebär att två tjänster som Integrationskoordinatorer 
inrättas under perioden 2015 och 2016. Innehållet i tjänsterna 
sker i nära samarbete inom ordinarie verksamhet inom 
arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen tillsammans 
med Arbetsförmedlingen då syftet är att förstärka och 
överbrygga nuvarande strukturer. Finansieringen av dessa 
föreslås ske med de medel i form av schablonersättning som 
utgår från staten till kommunen för att underlätta etablering i 
samhället. 

 
 Uppdraget för dessa blir initialt att; 
 • Utgöra och skapa ett ”Navigatorcentrum” för personer med 

integrationsbehov 
 • Förstärka arbetet inom arbetsmarknadsavdelningen till de 

personer som har behov av integrationsinsatser kopplat till 
arbete. 

 • Fungera som matchare till lediga arbeten 
 • Anskaffa praktikplatser anpassade för målgruppen 
 • Vara kommunal kontaktyta/”informationskanal” till flyktingar på 

de anläggningar som Migrationsverket har i kommunen.  
      forts 
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§ 146 forts 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen 
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända. 
 
Kostnad 
2,0 tjänst Integrationskoordinator med placering 
arbetsmarknadsavdelningen 
2015    2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
2016    2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
                     2 000 000 kr  
                                                                                                                
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens allmänna 
utskott besluta föreslå socialnämnden besluta 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra arbetsmarknadsavdelningen 

medel till 2,0 Integrationskoordinatorer avseende integration 
av nyanlända enligt förslag 

 
2. att kostnaden motsvarande 2 mkr finansieras via de statliga 

schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar. 

 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att avvakta med beslut till socialnämndens sammanträde den 17 
november 2014 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra arbetsmarknadsavdelningen 

medel till 2,0 Integrationskoordinatorer avseende integration 
av nyanlända enligt förslag 

 
2. att kostnaden motsvarande 2 mkr finansieras via de statliga 

schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar. 

__________ 
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§ 147 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
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 utbildnings-
bakgrund och har svag eller ingen förankring på arbets-
marknaden. I gruppen nyanlända personer som har omfattats 
eller omfattas av etableringsuppdraget finns det flera personer 
som är arbetslösa och riskerar att fastna i bidragsberoende.  
 
Aktiva åtgärder riktat till bidragstagare inrättades första gången 
2012 i form av 40 kommunala anställningar med stöd från 
arbetsförmedlingen i så kallade nystartsjobb. Denna åtgärd har 
utökats under 2013 och 2014. Hösten 2014 inrättades en första 
omgång med 20 kommunala beredskapsjobb med inriktning på 
arbetslösa som omfattas eller har omfattats av etablerings-
uppdraget. Dessa arbetstillfällen har tydligt varit lyckosamma då 
dessa personer har fått/får 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 
proaktiva åtgärder. Nivån är fortsatt hög på uttaget av 
ekonomiskt bistånd i kommunen. Fortsatta proaktiva åtgärder 
krävs inom Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis 
dämpa utvecklingen av antal hushåll beroende av ekonomiskt 
bistånd för sin försörjning.    forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Det finns nu ett behov av att fortsatt vidga insatsen med 
kommunala beredskapsjobb till att personer som är nyetablerade 
inom ramen för etableringsreformen för att undvika ingång i 
behov av och långvarigt framtida behov av försörjningsstöd.                                                                 
       
Inledning 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av 
långvarigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med 
utländsk bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet 
och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
  
Vuxna personer som omfattas av ekonomiskt bistånd kan grovt 
indelas i två grupper. De som har hinder för att arbeta och de 
som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessa 
bedömningar är, på individnivå, i ständig rörelse och förändring. 
Arbetet med personer med hinder är ett mångfasetterat arbete 
och sker efter samtycke från individen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan andra myndigheter och 
aktörer. I arbetet med de personer som står till arbets-
marknadens förfogande är utgångspunkten att individen är 
inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är 
Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsuppdraget riktat 
till nyanlända och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Eventuella insatser från kommunen sker alltid i samråd med 
Arbetsförmedlingen. För gruppen personer som omfattas av 
etableringsuppdraget så ansvarar Arbetsförmedlingen för den 
nyanländes arbetsmarknadsetablering och huvudsakliga 
försörjning. I vissa fall har dessa personer rätt till ekonomiskt 
bistånd och är då aktuella inom socialförvaltningens 
vuxensektion/ekonomiskt bistånd. 
 
Det framgår av de årliga kartläggningar som genomförs inom 
vuxensektionen, funktionen ekonomiskt bistånd att personer som 
bedöms kunna arbeta i många fall har en låg utbildning och 
långvarig mångårig arbetslöshet eller ingen arbetslivserfarenhet. 
Arbetsmarknaden i Karlskrona erbjuder få arbetstillfällen till 
personer med låg utbildningsbakgrund och ringa 
arbetslivserfarenhet.     forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Ungdomar och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta 
för att hänvisas till ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 
Enligt uppgifter från arbetsförmedlingen inför höstens första 
omgång av 20 platser så omfattade hela gruppen nyanlända i 
Karlskrona kommun då 339 sökande varav 261 sökande är 
öppet arbetslösa eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program.  
Av dessa 339 nyanlända omfattas 176 sökande av etablerings-
uppdraget. Antalet sökande med mindre än 9 års skola inom 
gruppen nyanlända var 97 sökande som är berättigade till 
nystartsjobb eller instegsjobb. Av dessa 98 omfattades 85 av 
etableringsuppdraget.  
 
Åldern på de nyanlända som har mindre än 9 års skolgång i 
Karlskrona kommun 
20-25 år eller yngre: 20 sökande 
25-30 år: 14 sökande 
30-40 år: 37 sökande 
 
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”beredskapsjobb 
integration” 
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etablerings-
uppdraget och 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 
under 2014 för personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd 
samt 20 platser för gruppen nyetablerade. 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. En utvidgad åtgärd enligt denna modell 
kan enligt förslaget erbjudas för ytterligare 20 personer som 
omfattas av/eller har omfattats av etableringsuppdraget.  
 
Upplägget för dessa personers anställning är tänkt att innehålla 
arbete på arbetsplats i kommunal förvaltning och språkträning. 
En kombinerad vägledare/resursperson är sedan tidigare 
omgång av beredskapsjobb med integration anställd för 
uppdraget.  
      forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Denna vägledares arbete kommer även att omfatta grupp 
nummer två. Vi vet av erfarenhet från tidigare grupper att många 
personer är så kallat svensksvaga. En kombination av arbete och 
språkträning bedöms vara en framgångsfaktor för att underlätta 
fortsatt arbetsmarknadsetablering för dessa personer. En åtgärd 
enligt denna modell med integrationsfokus ger ytterligare 20 
personer en ingång på arbetsmarknaden och en egen försörjning 
och utvecklingen av behovet av framtida ekonomiskt bistånd i 
kommunen dämpas. 
 
Dessa anställningar genomförs 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. Med fokus på svenskträning i 
kombination med arbete kan kommunen påskynda 
arbetsmarknadsetableringen i kommunen för dessa personer. 
 
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 redan välfungerande rutiner och 
erfarenheter som krävs för att genomföra åtgärden med hög 
kvalitet och gott resultat.  
 
Samarbetspartners på Arbetsförmedlingen är vidtalad och ställer 
sig mycket positiva den denna möjlighet att påskynda 
arbetsmarknadsetableringen för de personer som kan erbjudas 
föreslagna åtgärd. Förslaget är finansierat med befintliga intäkter 
från migrationsverket avsedda för att underlätta integration för 
personer som tillhör gruppen nyanlända i Karlskrona kommun. 
 
Kommunala beredskapsarbeten integration 
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så 
kallad kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en 
snittlön baserad på befintliga likvärdiga anställningar.  
Socialförvaltningens vuxensektion funktion/ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsavdelningen gör tillsammans med 
Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga för 
åtgärden.    forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
En person anställs som vägledare/resursperson är sedan tidigare 
redan anställd för att vägleda gruppen med det utvidgade 
introduktionsuppdrag med språkträning som ingår i konceptet 
”beredskapsjobb integration”. Personerna kommer som tidigare 
att anställas på arbetsmarknadsavdelningen som i sin tur 
placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona kommun. 
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen har 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 2014 års 
arbetsgivar- och sociala avgifter Bruttolön per 
beredskapsanställd är beräknad till 17600 kr 
 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 
beredskapsanställda med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.   
      forts 
 
 
 
 

Kostnad 12 månader 20 

kommunala beredskapsjobb 

med bidrag från personer 
2014/2015 

3 200 000 kr 

Summa 2014/2015 3 200 000 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
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 kostnader för 
dessa beredskapsarbeten i form av löner men åtgärden är helt 
finansierad av ackumulerade intäkter från migrationsverket för de 
personer som omfattas av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun.     
                                                                                       
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens allmänna utskott 
besluta föreslå socialnämnden besluta 
 
1. att medge inrättandet av 20 kommunala  beredskapsarbeten, 
 2015, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i 
 så kallade nystartsjobb 
 
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen och att kostnaden 
 finansieras av socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 200 000   
 
3. 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 20 
 arbetsplatser 

 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
 att avvakta med beslut till socialnämndens sammanträde den 
 17 november 2014   forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2015, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen och att kostnaden 
 finansieras av Socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 200 000   
 
3. 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 20 
 arbetsplatser 
__________ 
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Plats och tid Wämöparken lokal Kaffestugan 
 Måndagen den 15 december 2014 kl. 15.10–16.45 
  
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)  
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande ersättare  Hind Abdul-Wahab (S) 
  Sattar Zad (S) 
 
Övriga närvarande Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD) §§ 158-166 del av 15.10-16.30 
  Marie Klang (FP)   
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, controller 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 158-159 
  Martin Håkansson, sekreterare   
Justering: 
Justerare  Ingrid Trossmark (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 158-168  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Ingrid Trossmark 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       december 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 158 
Öppna frågor 
 
Under paragrafen fördes en dialog kring internbudgeten mellan nämndens 
ledamöter och Anette Gladher, förvaltningschef, Christine Held, 
sektionschef samt Lill Körling, controller. Det gavs en möjlighet att ställa 
frågor inför budgetarbetet 2015. 
__________ 
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Kopia till:    SN. 2014.225.702 

 CR 
Alkoholhandläggare 
 
 

 
 
 
 
§ 159 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd 
att servera alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona 
 
Lisas Sjökrog AB har meddelats tillstånd enligt 8 kap. 2 § 
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning 
utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 
reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av 
erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
Vidtagna åtgärder 
Lisas Sjökrogs ägare tillskrevs 2014-10-20 via brev om skulderna 
och att Socialnämnden ser allvarligt på att ägaren inte fullgör sina 
skyldigheter mot det allmänna på ett sådant sätt som Alkohollagen 
föreskriver. 
 
Enligt Alkohollagen kan sanktion utdelas mot tillståndet om någon 
brister i att hålla ordning eller att inte redovisa och betala sina 
avgifter till det allmänna. 
      
Ägaren har ombetts att skriftligen lämna kommentarer till varför 
han häftar i skuld och om skulden inte är reglerad, vilken plan som 
diskuterats med Skattemyndigheten och Kronofogden för att 
reglera skulden. 
Ägaren har per mail och via telefonsamtal uppgivit varför han 
häftar i skuld och att skulden kommer att bli reglerad. 
 
Tillståndshavarens inställning 
Yttrande inkom via mail 2014-10-28 från Nicklas Platow, Lisas 
Sjökrog AB att företaget släpat efter men kommer att återställa 
underskottet dels med nytt kapital från aktieägarna samt det 
faktum att bolaget inväntar utbetalning av lönebidrag för 
månaderna augusti, september samt oktober. 
     forts 
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§ 159 forts 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd 
att servera alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona 
 
Telefonsamtal med Nicklas Platow 2014-11-14 som är väl 
medveten om skulden till KF men har inte gjort upp någon 
avbetalningsplan. Lisas Sjökrog AB försöker utifrån de 
förutsättningar som finns att reglera skulden. Nicklas Platow 
uppger att den uppkomna situationen beror på att han numera inte 
har sitt serveringstillstånd kvar på The Rock.  
 
Motivering till beslutet 
Lisas Sjökrog AB har under de senaste åren haft 7 st. restföringar 
avseende belopp på skattekontot. Inga av de restföringarna har 
gått vidare till Kronofogdemyndigheten. Lisas Sjökrog AB menar 
nu att skulderna till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har 
varit orsakade av det numera återkallade serveringstillståndet på 
The Rock. Ekonomiska problem som drabbat företaget är 
uteblivna intäkter på The Rock och kostnader för inventeringar. 
 
Även med beaktande av vad Lisas Sjökrog AB har anfört kan det 
vid bedömningen avseende lämplighetskravet inte bortses från att 
bolaget under en två-årsperiod och till betydande belopp inte har 
gjort rätt för sig. Vid ett par tillfällen har inte avgifterna gällande 
tillsynsavgifter kommit in i tid utan avgiften betalas in efter kontakt 
med tillståndshavaren. Vidare har det påförts två kontrollavgifter 
(2012,2013) med anledning av felaktig registrering av 
kontrollenhet och brister i personalliggare. 
 
Företaget genom tillståndshavaren har vid sina kontakter med 
socialförvaltningen utryckt en vilja att seriöst sköta den 
tillståndspliktiga rörelsen men trots detta har han inte fullgjort sina 
skyldigheter.    
     
Socialförvaltningen finner dock att Lisas Sjökrog AB, Nicklas 
Platow har uppvisat ekonomisk misskötsamhet och obenägenhet 
att fullgöra sina skyldigheter gentemot det allmänna. Inga åtgärder 
har företaget vidtagit för att komma till rätta med den ekonomiska 
situationen och skulderna. Några tidigare sanktioner mot företaget 
från socialnämnden sida finns inte.   forts 
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§ 159 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd 
att servera alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona 
 
Kommunicering och delgivning 
Sökanden har delgivits utredning och förslag till beslut, informerats 
om möjligheten att yttra sig däröver, om möjligheten att få 
företräde inför socialnämnden, samt om rätten att anlita biträde. I 
det fall ombud anlitas skall fullmakt uppvisas. 
      
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt alkohollagens 9 kap.18 kap. återkalla Lisas Sjökrog 
AB:s stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.  
 
Socialnämndens beslutar således enligt förvaltningens 
förslag 
________ 
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CR 
Landstinget i Blekinge 

 
 
 

 
§ 160 
Sprutbytesprogram Landstinget Blekinge 
 
Landstingsstyrelsen har gett sjukhusdirektören i uppdrag att 
presentera ett förslag på organisering och kostnader för ett 
Sprutbytesprogram i Blekinge. I Landstingets ansökan till 
Socialstyrelsen om att bedriva sprutbytesverksamhet skall 
berörda kommuners ställningstagande framgå. Med anledning av 
detta har en förfrågan inkommit från Landstinget Blekinge där 
Socialnämndens ställningstagande efterfrågas. 
 
Sprutbytesprogrammet startade för 25 år sedan i Lund och är 
sanktionerat av Socialstyrelsen. Programmet har utvecklats från 
att vara ett rent HIV-förebyggande initiativ, till att bli ett brett 
forum för medicinska och psykosociala insatser. 
Patienterna testas för HIV och hepatit, samt erbjuds vaccination 
av hepatit A och B. Många medicinska problem åtgärdas i 
öppenvård. Ett övergripande mål är att etablera kontakt mellan 
personer med missbruks/beroendeproblematik och 
socialtjänst/landstingets beroendevård. 
Sprutbytet är till för att bl.a. motverka smittsamma sjukdomar, 
framförallt hepatit C och HIV. 
Landstinget Blekinge har tillsammans med Polismyndigheten 
bedömt att det finns 200 personer i länet som har ett intravenöst 
missbruk. 
 
Sedan 2006 är det åter tillåtet att bedriva sprutbytesverksamhet i 
syfte att förebygga HIV-infektion och andra blodburna infektioner 
bland personer som missbrukar narkotika (SFS 2006:323, 
SOSFS 2007:2). Förutom Lund/Malmö bedrivs numera 
sprutbytesverksamhet även i Stockholm, Helsingborg, 
Kristianstad och Kalmar. Landstingen ansöker hos 
Socialstyrelsen om att bedriva sprutbytesverksamhet. I ansökan 
skall framgå huruvida berörda kommuner biträtt ansökan. 
Landstinget i Blekinge planerar att ansöka om att bedriva 
sprutbytesverksamhet då de krav som ställs av Socialstyrelsen 
för att kunna bedriva sprutbytesverksamhet uppfylls genom 
inrättandet av Beroendeenheten.   forts 
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§ 160 forts 
Sprutbytesprogram Landstinget Blekinge 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att ställa sig bakom förslaget att införa sprutbytesprogram i 
Landstinget Blekinge. 
 
2. att beslutet omedelbart justeras 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
§ 161 
Budgetuppföljning per den 30 november 2014 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, fördelat 
med –22,5 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,5 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 Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 
2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013 och 2014. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. 
Antalet placeringar är just nu på ungefär samma nivå som snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,4 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -16,0 mnkr. 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 25 placerade (19 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna 
Roslunden och Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -1,5 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu inte i 
drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende främst 
personalkostnader gällande denna del.  
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§ 161 forts 
Budgetuppföljning per den 30 november 2014 
 
Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen har dock krävt och 
kommer att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, utredningar, 
handledning till personal, inhyrd personal med mera. För övrigt klarar 
förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är 
utlagda i årets budget. Sammantaget prognostiseras +-0 gällande övriga 
kostnader. 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått 
en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 mnkr. 
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med 
år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och 
förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 2013. Senare års 
satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det 
riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
(Resurshusmodellen), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis 
att ge positiv effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten 
bedöms i nuläget bli +0,5 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 
november 2014, 
 
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 november till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå,  
 
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
 
4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i balans, 
ej heller nå samtliga fastställda mål. 
_________  
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Kopia till:    SN. 2014: 2014.277.133 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen     
Migrationsverket 
Tekniska nämnden 
CR 
 
 
 
 
 
§ 162 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn 
 
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal 
avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen ser utifrån det 
behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om 
mottagande av ensamkommande barn, samt att för ändamålet inrätta 
nya hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den 
lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora 
ökning av ensamkommande barn som nu kommer till riket. 
 
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i 
linje med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en avsevärt 
mindre ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom 
bedöms det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga, 
alternativet för de ensamkommande barnens integration i samhället. 
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin 
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn med  
 
Migrationsverket till en nivå av 27 asylplatser (8 idag) och 78 platser 
för barn med permanent uppehållstillstånd (27 idag). För att på bästa 
sätt utnyttja kommunens möjligheter på bostadsmarknaden, bör 
tekniska nämndens (blivande drift- och servicenämnden) verksamhet 
ges ett prioriterat uppdrag att hitta flexibla lösningar till det lokalbehov 
som finns, i samråd med socialförvaltningen 
     forts 
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§ 162 forts 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta 
 
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med 
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 105 
platser totalt, varav 27 asylplatser.  
 
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för 
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den 
utökade överenskommelsen ska täckas.    

 
3. att ge tekniska nämnden (blivande drift- och servicenämnden) i uppdrag 
att med prioritet eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens 
behov av HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling 
även kan användas som studentbostäder, i samråd med 
socialförvaltningen.  
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag  
__________ 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden för egen del besluta 
  
att förklara punkten omedelbart justerad. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kopia till:    SN: 2014.280.047 
CR 
Kunskapsnämnden 
 
 
 
 
 
§ 163 

 Förslag om fördelning av schablonbidrag avseende 
integration av nyanlända/flyktingar till verksamhet 
Välkomsten, Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Aktuellt förslag om förstärkning på Välkomsten har arbetats fram i 
dialog/samråd mellan socialförvaltningen och barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
Välkomsten är en verksamhet som startades inom barn- och 
ungdomsnämnden hösten 2013. Verksamheten fungerar som 
mottagningscenter för nyanlända barnfamiljer och 
ensamkommande barn. På Välkomsten får familjerna hjälp med 
att lära sig mer om hur främst den svenska skolan, men också 
samhället i stort, fungerar. Välkomsten är en viktig del i helheten 
kring de integrationsinsatser som bedrivs i samverkan mellan 
kommunens olika verksamhetsdelar med ansvar inom 
integrationsområdet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 
Barn- och ungdomsnämnden finansierar delvis Välkomsten genom 
statlig ersättning från Migrationsverket. I nuläget arbetar 2,0 
Koordinatorer med pedagogisk kompetens på Välkomsten. 
Verksamheten har nu behov av förstärkning av 1,0 Koordinator 
med beteendevetenskaplig kompetens. Verksamheten har initialt 
varit dimensionerad efter de förhållanden som var rådande 2013. 
Under 2014 har antalet flyktingar/nyanlända ökat vilket gör att 
verksamheten nu behöver expandera för att tillgodose behovet av 
introduktion till skola/förskola. Nyanlända med kommunplacering 
är prioriterade. Det är angeläget att integrationsprocessen inte 
stoppas upp genom onödig köbildning till Välkomsten.  
 
Kostnad 
1,0 tjänst Koordinator med placering Välkomsten 
2015     500 000 kr    
2016     500 000 kr  
1 000 000 kr   forts  
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§ 163 forts 
Förslag om fördelning av schablonbidrag avseende 
integration av nyanlända/flyktingar till verksamhet 
Välkomsten, Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra kunskapsnämnden medel till 
1,0 Koordinatorer avseende integration av nyanlända vid 
verksamheten Välkomsten enligt förslag 
 
2. att kostnaden motsvarande 1 mkr finansieras via de statliga 
schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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CR 
 
 
 
 
 
 
§ 164 
Förslag om förstärkning inom socialförvaltningens 
vuxensektion avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Antalet mottagna flyktingar/nyanlända har ökat under 2014 och 
ökningen förväntas bli större under 2015-2016. Denna ökning 
kommer att ställa större krav på den verksamhet och de insatser 
som vuxensektionen ansvarar för inom integrationsområdet. Det är 
av stor betydelse att verksamhetens omfattning dimensioneras efter 
dessa ökade behov. Behovet kan komma att öka ytterligare men i 
nuläget bedöms verksamheten behöva en förstärkning av 2,0 
socialsekreterare.  
Finansieringen av dessa föreslås ske med de medel i form av 
schablonersättning som utgår från staten till kommunen för att 
underlätta etablering i samhället. 
 
Kostnad 
2,0 tjänst socialsekreterare med placering vuxensektionen 
2015     2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
2016     2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
                      2 000 000 kr  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra vuxensektionen 2,0 
socialsekreterare avseende integration av nyanlända enligt förslag 
 
2. att kostnaden motsvarande 2 mkr finansieras via de statliga 
schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Kopia till   SN: 2014.282.005 
CR 
 
 
 
 
 
 
 
§ 165 
Ändring av personuppgiftsombud  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden har 
som personuppgiftsansvarig möjlighet att utse ett personuppgiftsombud 
enligt personuppgiftslagen (PuL). Nuvarande personuppgiftsombud 
avsäger sig uppdraget. Socialförvaltningen förslår Katarina Lindell som 
nytt personuppgiftsombud fr.o.m. den 1 januari 2015  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att utse Katarina Lindell till nytt personuppgiftsombud från och med den 1 
januari 2015 
__________  
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Kopia till   SN: 2014.283.004 
CR 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 166 
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 
2015 för socialnämnden 
 
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till 
sammanträdestider för socialnämnden 2015. 
 
Med på planen finns även förslag till datum för 
ärendegenomgång och sammanträdestider för allmänna 
utskottet. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta 
 
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2015 
__________  
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§ 167 
Tillfällig extra hyreskostnad  
 
Lokalerna på Ekliden räcker inte till när vi behöver nyanställa för att klara 
av våra arbetsuppgifter. Efter kontakter med kommunens 
fastighetsavdelning har vi erbjudits möjligheten att hyra en kontorslokal i 
Lyckeby. Denna kontorslokal har tidigare använts av äldreförvaltningen 
och är därför klar att flytta in i omgående. 
 
Vi har försökt hitta lösningar för att alla ska kunna vara kvar på Ekliden 
men det är en omöjlighet och därför önskar vi att tillfälligt få hyra lokalen i 
Lyckeby. En del av sektionens Utrednings och uppföljningsteam som 
arbetar med familjehem och kontaktfamiljer skulle under 2015 flytta till 
Lyckeby. 
 
När Handikappförvaltningen i början av 2016 flyttar ut till Ekliden kommer 
vi att få tillgång till ytterligare 8 kontorsrum med nuvarande hyreskostnad.  
 
Kostnaden för att under 2015 hyra kontorslokalen i Lyckeby är 176 885 
kronor 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att under 2015 hyra extra kontorslokal i Lyckeby för 176 885 kronor/år 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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§ 168 
Avtackning 
 
Ordförande, Ingrid Hermansson, tackar nämndens ledamöter för 
den gångna mandatperioden. Avgående ledamöter är Mai-Kathe 
Westberg (M), Ingrid Trossmark (S), Camilla Karlman (SD), 
Anna Månsson (M), Hind Abdul Wahab (S), Jörgen Anehäll (S), 
Ghaleb Zeaiter (S) och Hanna Ekblad (M) 
 
Vice ordförande, Eva Strömqvist, tackar ordförande Ingrid 
Hermansson för gott samarbete samt förvaltningens tjänstemän 
för väl utfört arbete. 
__________ 
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Plats och tid: måndagen den 26 januari 2015 kl. 15.05 – 16.30 Vuxensektionen, Östra 
Vittusgatan 9 B Lokal Viborg 1.  
 
Beslutande: 
Ordförande    Ingrid Hermansson (C) 
1:e vice ordf  Eva Strömqvist (S) 
2:e vice ordf  Morgan Kullberg (M) 
  
 
Ledamöter  Sattar Zad (S) 
  Selma Björk Matthiasdottir (S) 
  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S)  
  Ann-Marie Branje (M) 
  Sophia Ahlin (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Göran Eklund (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
   
     
Tjänstgörande ersättare  Marianne Andersson (MP) 
   
 
Övriga närvarande Lars Brissmalm (S) 
  Maja Sandberg (S) 
  Malin Tingelholm (S) 
  Sven Wallfors (M) 
  Katarina Nordin (M) 
  Robert Andersson (SD) 
  Sture Nilsson (C) 
  Marie Klang (FP) 
   
Tjänstemän  Anette Gladher, förvaltningschef 
  Jesper Björnson, utvecklingschef 
  Christine Held, sektionschef   
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 15-17 
  Lill Körling, controller 
  Tore Svensson, utredningssekreterare §§ 15-20 
  Katarina Lindell, utredningssekreterare §§ 15-21 
  Martin Håkansson, sekreterare   
 
 
 
 
 
 
 
 



  26 januari 2015 3 

 

 

 
 
Justering: 
Justerare  Sattar Zad (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 15-28   
 
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Sattar Zad 
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       januari  2015 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 15 
Öppna frågor 
 
Margareta Jansson, sektionschef, följer upp frågan från allmänna 
utskottets sammanträde den 12 januari om mopeder som står utanför 
stödboendet Rosenbom om nätterna. 
…………………………………… 
 
Christine Held, sektionschef, följer upp frågan från allmänna utskottets 
sammanträde den 12 januari om hur beredskapen varit under storhelgerna 
när Fältgruppens verksamhet inte varit igång. 
…………………………………… 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, följer upp frågan från allmänna utskottets 
sammanträde den 12 januari om supermandrogen fått fäste i Karlskrona. 
Anette Gladher säger att enligt polisen har inga beslag av drogen gjorts i 
Karlskrona. 
__________ 
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Akten SN: 2014.046.705 
Alkoholhandläggare 
 
 
 
 
 
 
§ 16 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. Staten, 
genom Folkhälsomyndigheten (FHM) 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. 
 
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 alkohol-lagens bestämmelser följs. 
  forts 
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§ 16 forts 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
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 tillståndshavaren, 
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 tillståndshavaren 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 fortlöpande 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. 
  forts 
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§ 16 forts 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
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. Antal 
försäljningsställen av folköl per datum 2014-12-31, 52 st. 
Register ska föras över de butiker som säljer folköl. Registret 
ska uppdateras årligen och stämmas av mot 
samhällsbyggnads-förvaltningens förteckning över godkända 
livsmedelslokaler. 
 
Antalet serveringstillstånd 
I Karlskrona kommun fanns det 2014-12-31 
67 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. 43 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. Tillsynsplanen godkändes av 
socialnämnden 2014-02-24 
 forts. 
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§ 16 forts 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna tillsynsplan för 2015 gällande kontroll av 
serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl i 
Karlskrona kommun. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
________ 
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Akten     SN. 2014.233.702 
Alkoholhandläggare 

 
 
 

 
 
 
 
 
§ 17 
Utredning och beslut om tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid First Hotel Ja 
 
Ärendet 
Tribe Hotel Management 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 till allmänheten och slutna sällskap vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är 
mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
First Hotel Ja är beläget på Borgmästaregatan i centrala 
Karlskrona. Serveringsstället utgörs av hotellrum, 
konferensrum, hotellobby, kök, matsal, relax rum samt 
uteservering. Serveringstillstånd för slutet sällskap har funnits 
sedan 2001-12-18. Serveringslokalerna utgörs av matsal, 
hotellobby, relax rum samt konferensrum, vilka är belägna på 
entréplanet. Köket är beläget bakom receptionen och tillåter 
begränsad mathantering med viss beredning i köket.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Efter en grundlig renovering av lobby, korridor, 
konferenslounge samt alla rum hälsar First Hotell JA i 
Karlskrona välkommen. Vi har inrett våra 88 rum och 
familjesviter med mörkläggningsgardiner, specialdesignade 
sängar och mjuk belysning för att skapa e mysig atmosfär som 
garanterar bästa möjliga sömn, oberoende av årstid eller tid 
på dygnet. 
Vi har en lobbybar, med ett stort utbud av drycker och snacks. 
Vår möteslokal har plats för 8 personer. Under årens lopp har 
First Hotell JA utvecklat atmosfären och charmen i hotellet och 
byggnaden som har långa traditioner i Karlskrona. 
  
 forts 
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§ 17 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid First Hotel Ja 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
First Hotell JA är ett fyrstjärnigt hotell i centrala Karlskrona. 
Hotellets höga standard och personliga service, med bland 
annat tillgång till ett trådlöst höghastighetsbredband på 10 
megabit och flatscreen TV i alla rum, befäster JA sin ställning 
som ett av södra Sveriges självklara hotellval för våra affärs- 
och semestergäster. Välj att slappna av i vår härliga lobby 
med att i lugn titta på TV och läsa tidningar, eller aktivera dig 
med att utmana familj och affärskollegor i sällskapsspel. I 
lobbyn hittar du också vår laptop med internetuppkoppling och 
här kan du även njuta av vår välsmakande bistromeny. 
Självklart är First Hotell JA anpassat till gäster med 
rörelsehinder. First Hotell JA ger ett boende och en vistelse 
med hemkänsla, som gör att du känner dig välkommen hem 
även när du är på bortaplan. Vår reception står alltid redo att 
ge svar på dina frågor, som rör din vistelse i 
världskulturarvstaden. 
  
Inkommit ett förtydligande 2014-12-18 gällande det sökta 
serveringstillståndet. Idag har vi ett slutet tillstånd med 
servering klockan 11.00 – 01.00 (enbart till inskrivna 
hotellgäster). 
Med ett tillstånd till allmänheten har vi inte för avsikt att sälja 
mat och därtill alkohol mellan klockan 11.00 – 16.00. Då vi i 
dagsläget inte kan erbjuda någon lunchservering under denna 
tid. Önskvärd serveringstid skulle kunna vara klockan 16.00 – 
01.00. Konferensrum ska användas till slutna sällskap mellan 
klockan 12.00 – 01.00. Frukostservering mellan klockan 06.30 
– 10.00.  
Kvällsmenyn kommer att bestå av kvälls – meny (rullande 
med fyra rätter i veckan) för/huvudrätter. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Bakom Sökanden Tribe Hotell Management AB ingår 
styrelseledamöterna, ordförande Asmund Haare, ledamöterna 
Lennart Johansson och John Killengren  Övriga personer med 
betydelsefullt inflytande är Annette Levfert.  
 forts. 
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§ 17 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid First Hotel Ja 
 
Ovan personer har t prövats hos skatteverket och polisen i 
Norge och Sverige. 
Hotellchefen Ida- Maria Rigoll är den som är platschef och 
driftansvarig varför dennes kunskaper i alkohollagen (intyg om 
genomfört kunskapsprov 2012-10-11) och branscherfarenhet 
har prövats och motsvarat alkohollagens krav.   
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Hotellet ägs av Tribe Hotel Management AB med säte i 
Stockholm. Bolaget ingår i den norska koncernen Den 
Flyvende Elefant AS. Förändring i styrelsen har skett och de 
nya i styrelsen har prövats i samband med den ansökan. 
Hyresavtal finns med Clausen och Andersen Fastighets AB 
som inte har något att erinra gällande servering av 
alkoholdrycker.  
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar 
registrerade hos Skatteverket. Anläggningen är med 
inkommen anmälan registrerad enligt förordningen och beslut 
om registrering av livsmedelsanläggning är taget av 
samhällsbyggnads-förvaltningen. 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning  
•Att man arbetar fortlöpande med det systematiska 
brandskyddsarbetet. 
•Att max antal personer 50 inte överskrids. 
 
Eftersom relax-rummet som ligger i anslutning till bastun inte 
kan överblickas från hotellets restaurang görs bedömningen 
att servering av alkoholdrycker ska ske genom 
bordsservering. 
 forts. 
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§ 17 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid First Hotel Ja 
 
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 2015-01-07.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 
alkohollagen 8 kap 2 §. 
 
1. 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 16.00 - 01.00. 
 
2. att servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till slutet sällskap i hotellets konferensrum alla 
dagar året runt mellan klockan 12.00 -  01.00   
 
3. att servering av alkoholdrycker i hotellets relax-rum ska ske 
genom bordsservering 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  



  26 januari 2015 13 

 

 

      
 
Akten    SN. 2014.272.702 
Alkoholhandläggare 
 
 
 
 
 
 
§ 18 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
vid Tre G  
 

Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Gylles Konditori 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 
Café 3 G är beläget på Landbrogatan 9 i de centrala delarna av 
Karlskrona. Bolaget har sedan 1993 tidigare serveringstillstånd 
till slutna sällskap s.k. festvåningstillstånd på Tre G och sedan 
2014 ett stadigvarande tillstånd gällande cateringverksamhet till 
slutna sällskap. Gylles Konditori AB driver sedan 2013-12-19 
Aromo, Karlskrona med ett stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och har ett tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten fr.o.m. 2014-11-01 – 2015-01-31 på Café 3 G. 
 
Serveringslokalerna utgörs av tre matsalar med plats för 95 
sittande gäster. Serveringsstället har ett tillräckligt antal 
sittplatser för sittande gäster. Köket är beläget i direkt anslutning 
till matsalarna och är tidigare godkänd som 
livsmedelsanläggning. Enligt registrering av 
livsmedelsanläggning så är verksamhetens ändamål, café 
verksamhet med beredning, bearbetning och behandling av råa 
animaliska livsmedel. Menyn består av förrätter, huvudrätter och 
efterrätter.   
Besök har gjorts på serveringsstället. Lokalerna uppfyller 
alkohollagens krav om ändamålsenlighet 
 forts
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§ 18 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid café Tre G 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Café Tre G är ett café med en växande bistro. Där vi har ett brett 
sortiment allt från minsta småkakan till varm mat. Vi har alltså 
hela registret för förrätt, huvudrätt och efterrätt. Vi har ett varmt 
kök där vi tillagar all catering. Vi kommer att köra en afterwork 
på Tre G med alla våra svenska och kontinentala influenser, och 
vi vill kunna servera t.ex. vin till en räksallad, räkmacka o.s.v. för 
våra gäster. Våra öppettider är vardagar kl.07.00 – 22.00, 
fredagar 07.00- under afterworken kl.22.00, lördagar och 
söndagar kl.08.00 – 18.00. Vi ämnar också ha en trubadur på 
afterworken på fredagar. En trevlig familjebistro där alla åldrar är 
välkomna. För alkoholförsäljningen gäller givetvis 18 års gräns. 
Bordsservering kommer att användas. 
   
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har driver sedan många år tillbaka Konditori Tre G 
som har ett stadigvarande tillstånd till slutet sällskap sedan 1993 
och sedan 2014 finns ett serveringstillstånd, cateringverksamhet 
till slutna sällskap. Gylles Konditori AB driver Aromo, Karlskrona 
med ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Ägare 
Tobias Lundström har genomfört kunskapsprov 2013-11-18 hos 
Karlskrona kommun gällande ”stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten” med ett godkänt resultat.  
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-
skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot 
bolaget finns anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Betalnings-uppmaningar på skattekontot under 2014 finns 
registrerade vid fyra tillfällen. Underskottet på skattekontot i 
december 2014 betalades in 2014-12-20. Anläggningen är med 
inkommen anmälan registrerad enligt förordningen och beslut 
om registrering av livsmedelsanläggning är taget av 
samhällsbyggnads-förvaltningen. 
 forts. 
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§ 18 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid café Tre G 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning: 
•att man arbetar fortlöpande med det systematiska 
brandskyddsarbetet 
•att tjänsteanteckningarna med Dnr. 2014000834 
•att max antal personer 95 inte överskrids.   
 
Utredarens överväganden 
Av 8 kap 12 § första stycket i alkohollagen framgår ”att 
serverings-tillstånd endast får meddelas den som visar att han 
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 
enlighet med de krav som ställs i denna lag.” 
 
I Regeringens proposition till den tidigare alkohollagen 
(prop.1994/95:89 – Förslag till Alkohollag), framhålls följande: 
”För att tillstånd ska få meddelas eller behållas krävs ekonomisk 
skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på 
ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det 
svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en 
för branschen osund utveckling. Detta kan medföra risker att 
bl.a. servering av alkoholdrycker missköts. 
 
Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett 
betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot 
det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt 
lagen. Som exempel kan nämnas misskötta skatte- och avgifts-
inbetalningar och allvarligt åsidosättande av bokförings- och 
uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han 
självmant fullgör sina åligganden när det gäller bl.a. skatter och 
avgifter och att han reglerar uppkomna skulder.” 
 
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (prop. 1994/95:89) 
uttalas bl.a. följande; ”Avslutningsvis bör framhållas att det är 
tillståndshavarens beteende innan en omprövning inletts eller en 
ansökan ingivits som främst han betydelse vid bedömningen av 
lämpligheten. Detta medför bl.a. att om en skuld betalas efter det 
att tillståndsmyndigheten inlett sin omprövning, bör detta inte 
annat än i undantagsfall påverka lämplighetsbedömningen. Ett 
sådant fall kan vara att tillståndshavaren övertygande visar att 
han har vilja eller förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga 
rörelsen i fortsättningen.”  
  forts 
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§ 18 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid café Tre G 
 
”Sökanden uppger några faktorer att ta hänsyn till. Dels har 
Gylles Konditori AB haft väldigt mycket inköp i december där det 
är en hel som faktureras, som t.ex. julbord. Bolaget har 
genomgått en rekonstruktion och inte lyckats fullt ut med de mål 
vi har haft utan några månader har varit bra och några månader 
har varit ett stort fall och november var en sådan månad. Därför 
kunde vi inte betala in all skatt i december utan drog på den tills 
nu. Den otroligt ökade konkurrensen är givetvis en bidragande 
orsak och då vi redan har haft det svårt och vi har inte hunnit 
anpassa oss riktigt. Vi tror att vi gör det nu med ändrade 
öppettider och personalnedskärningar”. 
 
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 2015 -01-07. 
 
Socialförvaltningen 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. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
_________  
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Akten     SN. 2014.293.002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 19 
Delegationslista 2015 
 
Tore Svensson, utredare föredrar ärendet. Angående 
delegationsordning överlämnar socialförvaltningen förslag till 
delegationsordning samt socialchefens beslut om 
delegationsnivåer enligt bifogad delegationsordning 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå 
socialnämnden besluta  
 
1. att delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt 
delegationsordningen ligger på tjänstemän med rätt att 
vidaredelegera till lämplig nivå 
 
2. att till protokollet anteckna socialchefens beslut om 
delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag 
__________ 
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Akten    SN. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 20 
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete med Sydost-
jouren 
 

Tore Svensson, utredare föredrar ärendet. Emmaboda, Torsås, 
Karlskrona och Kalmar kommuner har hittills haft olika lokala 
lösningar, för att kunna tillgodose behovet av en bemannad 
socialtjänstverksamhet inom myndighetsdelen för individ- och 
familjeomsorg. Karlskrona tillgodoser behovet av bemannad 
verksamhet via ett internt HVB-hem under vardagar men 
därutöver bygger organisationen denna uppgift kring (mer eller 
mindre) reglerade beredskapslösningar för tjänstemän. I 
samtliga kommuner har denna typ av lösning alltmer kommit 
att visa sig vara otillräcklig. 
 
En idé om samarbete över kommun- och länsgränserna ledde 
fram till att en tjänsteman från vardera Karlskrona och Kalmar 
kommuner fick i uppdrag att ta fram förslag till ett organiserat 
samarbete kring social jour. Företrädare för Emmaboda och 
Torsås kommuners socialtjänst har kontinuerligt hållits 
informerade om uppdragets utförande. 
 
Här föreliggande rapport innehåller förslag om uppbyggnad av 
en bemannad social jour, som ska kunna tillhandahålla vissa 
sociala tjänster efter kontorstid (vardagskvällar och helger). 
Sena nätter har en lösning med beredskap bedömts vara 
tillräcklig men denna beredskap föreslås vara inbyggd i den 
nya socialjouren. Social jour ska kunna verka inom 
huvudsakligen två områden: bedömning av akuta 
socialtjänstärenden (skydd för barn, ungdomar, missbrukare 
och brottsoffer) och tillhandahållande av råd och stöd till 
jourhem/familjehem. Undantagsvis kan även uppdrag gällande 
tillsyn i redan pågående ärenden komma ifråga. 
 
Socialjouren föreslås vara bemannad av fyra socialsekreterare 
(socionomer) och en enhetschef och jouren ska, av 
geografiska skäl, utgå från Torsås kommun.  
 forts. 
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§ 20 forts 
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren 
 
Jouren kommer därmed att ingå i socialtjänstorganisationen i 
Torsås kommun men kommer därutöver att kontinuerligt följas 
av en referensgrupp, med representanter för även Emmaboda, 
Karlskrona och Kalmar kommuner.  
 
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, beräknas 
social jour – som föreslås få namnet Sydostjouren – kunna 
inleda arbetet 1 september 2015. 
 
Tidplan 
Följande tidplan föreslås för det fortsatta utvecklingsarbetet: 
 
•Presentation för socialchefer 141217. Ställningstagande till 
upprättat förslag (genomfört). 
•Facklig samverkan i respektive kommun januari 2015. 
•Beslut i socialnämnder respektive kommun januari-februari 
2015. 
•Rekrytering av enhetschef påbörjas februari 2015. Preliminär 
start EC 1 juni 2015. 
•Annonsering socialsekreterare maj 2015.  
•Utarbetande av system för tillvaratagande av kunskaper 
(verksamhetsstatistik) innan igångsättande. 
•Utarbetande av grafisk profil för Sydostjouren innan 
igångsättande. 
•Urvalsmöte socialsekreterare med ny EC i juni 2015 och 
anställningsintervjuer klara under samma månad. 
•Start Sydostjouren 1 september 2015. 
 
Avtal 
Ett ömsesidigt bindande avtal föreslås upprättas, gällande drift 
av Sydostjouren. Avtalet ska gälla för fyra år, med ett års 
uppsägning. Ifall en kommun säger upp avtalet, ska 
uppsägning gälla för samtliga samverkande kommuner. Om 
avtalet inte sägs upp, ska det automatiskt förlängas ett år åt 
gången. Avtalet föreslås förvaltas av socialnämnden i Torsås 
kommun.  
 
 forts. 
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§ 20 forts 
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden Karlskrona 
besluta  
 
1. att förslag till deltagande i gemensam socialjour, benämnd 
Sydostjouren, antas i sin helhet enligt upprättat förslag. 
 
2. att åt förvaltningschefen uppdra att teckna avtal om medverkan, 
enligt förutsättningar i förslaget. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att titta 
ytterligare på verksamhetstid, uppsägningstid, utvärdering, 
konsekvensanalys och eventuellt samarbete med Nybro kommun 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att ärendet återremitteras i syfte att titta ytterligare på 
verksamhetstid, uppsägningstid, utvärdering, konsekvensanalys 
och eventuellt samarbete med Nybro kommun   
__________   
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Akten    SN. 2014.005.008 
 
 
 
 
 
 
 
§ 21 
Rapport över inkomna synpunkter och klagomål  
till socialförvaltningen 2014 
 
Katarina Lindell, utredningssekreterare föredrar ärendet 
 
Syftet med synpunkter/klagomålshantering 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
finns riktlinjer för hur synpunkter och klagomål ska hanteras och 
följas upp. De ska sammanställas och analyseras får att se om det 
finns några mönster eller trender som indikerar på brister i 
verksamheten. 
 
Synpunkts- och klagomåls-hanteringen är en del i förvaltningens 
kvalitetssystem för att ständigt förbättra verksam-heten och 
erbjuda den enskilde bästa möjliga stöd och hjälp.  
 
Under 2014 har det kommit in 27 synpunkter/klagomål till 
socialförvaltningen, 14 lämnade av kvinnor och 8 lämnade av män 
samt 5 anonyma. Detta är 15 fler än året innan. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna rapporten över inkomna synpunkter/klagomål till 
socialförvaltningen under 2014 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Akten    SN. 2015.013.042 
 
 
 
 
 
 
§ 22 
Attestlista 
 
Lill Körling, controller föredrar ärendet 
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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 
gransknings-attesten. I den mån en viss person är ansvarig för 
ett visst projekt eller aktivitet ska detta tydligt framgå i 
attestlistan. Attestlistan ska uppdateras så fort någon 
förändring inträffar. Socialchefen tar beslut i ärendet enligt 
delegation. Till attestlistan hör också namnteckningsprov för 
samtliga attestanter. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
Socialnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
__________ 
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Akten    SN. 2015.013.042 
 
 
 
 
 
 
§ 23 
Uppföljning budget och mål socialnämnden 2015 
 
Lill Körling, controller föredrar ärendet. I dokumentet ”Ekonomi- 
och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” kapitel 5.2, som 
beslutades av kommunfullmäktige i maj 2011, framgår att 
uppföljning och utvärdering är centrala delar i styrprocessen. 
Resultat ska systematiskt följas upp och vid behov närmare 
analyseras och utvärderas. Det är lika viktigt att systematiskt följa 
upp hur målen nås för de olika verksamheterna, som att följa upp 
det ekonomiska resultatet. Det anges också i dokumentet att 
detaljerade anvisningar med tidplan skall utfärdas av 
Kommunledningsförvaltningen och beslutas av kommun-styrelsen.  
 
Under budgetåret upprättas två delårsrapporter (april respektive 
augusti) och två ekonomiuppföljningar (februari och oktober) som 
underlag till prognos av ekonomi och måluppfyllelse. De här 
rapporterna och uppföljningarna ska redovisas till 
kommunfullmäktige. Nämnd kan besluta om ytterligare 
uppföljningar. 
 
De senaste fyra åren har socialnämnden följt upp det ekonomiska 
resultatet med prognos för helåret månatligen, förutom januari och 
juni. Målen, som är beslutade av kommunfullmäktige, har följts 
upp i delårsrapporterna (april och augusti), och målen beslutade 
av nämnden, har följts upp årligen (årsbokslut). 
Då socialnämndens resultat de senaste 4 åren visat stora 
budgetavvikelser, har det varit nödvändigt att följa upp det 
ekonomiska resultatet månatligen. 
 
Socialförvaltningen föreslår därför att även fortsättningsvis följa 
upp det ekonomiska resultatet jämfört med budget, med prognos 
för helåret, månatligen (förutom januari och juni). 
Socialförvaltningen föreslår även att måluppfyllelse av, de av 
kommunfullmäktige beslutade målen, ska följas upp i 
delårsrapporterna (april och augusti) och att socialnämndens egna 
mål följs upp årsvis (årsbokslut). 
     forts. 
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§ 23 
Uppföljning budget och mål socialnämnden 2015 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna socialförvaltningens förslag till uppföljning av budget 
och mål 2015 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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§ 24 
Uppföljning internkontroll 2014 
 
Ärendet utgick 
__________ 
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§ 25 
Internkontrollplan 2015 
 
Ärendet utgick 
__________ 
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§ 26 
Verksamhetsplan 2015 
 
Ärendet utgick 
__________ 
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§ 27 
Uppföljning IHF 
 
Ärendet utgick 
__________ 
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§ 28 
Framtida POSOM 
 
Ärendet utgick 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 23 februari 
2015 
 
§ 37 Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns 
 POSOM (psykosocialt omhändertagande vid kriser och katastrofer) 
 
§ 38 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
 Landbron 
 
§ 39 Curas förslag till kommungemensamma jourhem i Blekinge 
 
§ 40 Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren 
 
§ 41 Uppföljning internkontroll 2014 
 
§ 42 Socialnämndens plan för intern kontroll 2015 
 
§ 43 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2014 
 
§ 44 Socialnämndens verksamhetsspecifika mål 2015 
 
§ 45 Förslag till budget samt planer för 2015-2016  
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

Måndagen den 23 februari 2015 kl. 14.30 – 17.45  
 Ajournering 15.10–15.40, 17.30–17.35 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 

1:e v ordf. Eva Strömqvist (S)  
2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Björn Olsson (S) §§ 37-44 14.30-16.55  
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) §§ 37-44 14.30-16.55 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) §§ 37-44 14.30-16.55 

Björn Fries (V) 
 
Ersättare Maja Sandberg (S) 
 Malin Tingelholm (S) 
 Sven Wallfors (M) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD) 
     

 
Övriga Tjänstgörande ersättare Maja Sandberg (S) § 45 16.55-17.45  
  Sven Wallfors (M) § 45 16.55-17.45   

 Marie Klang (FP) § 45 16.55-17.45   
 

Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher  
Utvecklingschef Jesper Björnson 
Sektionschef Margaretha Jansson 
Sektionschef Christine Held 
Controller Lill Körling 
HR-specialist Eva-Britt Norrman 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 37-38 
Utredare Tore Svensson §§ 38-40 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 37-45  
 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Selma Björk Matthiasdottir 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunfullmäktige Dnr. 2015.057.015 
Kommunstyrelsen 
Räddningstjänsten östra Blekinge 
Kunskapsförvaltningen 
Äldreförvaltningen 
Akten 
 
 
 

§ 37 
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona 
kommuns POSOM (psykosocialt omhändertagande vid kriser och 
katastrofer) 
 
I Karlskrona kommun har det, ända sedan 1995, varit de 
socialsekreterare som utgjort Socialförvaltningens fältgrupp som också 
varit den operativa POSOM-gruppen. Det har varit ett sätt att 
organisera arbetet som gett såväl kvalitativa vinster som effektiva 
resultat.  
 
En hög ambitionsnivå som man nu inte klarar. I den hårt ansträngda 
arbetssituation som socialförvaltning befinner sig i så har de tjänstemän 
som tidigare utgjort Fältgruppen blivit omfördelade till utredningsarbetet 
och finns därmed inte tillgängliga. I samband med händelser under det 
senaste året har det också visat sig att Socialförvaltningen inte själva 
kan leverera POSOM-insatser när förvaltningen själva är utsatta för en 
kris. I följande utredning avges förslag på framtida organisering av 
POSOM. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå 
Kommunfullmäktige besluta  
 
1. att det inrättas en styrgrupp för POSOM-samordning enligt förslaget, 
 
2.  att det inrättas en operativ POSOM-grupp enligt förslaget,  
 
3.  att socialchefen är sammankallande för POSOM-styrgrupp 
 
4.  att räddningschefen leder POSOM:s operativa arbete 
 
5. att förslaget sänds på remiss till kunskapsförvaltningen, 
 äldreförvaltningen och räddningstjänsten i östra Blekinge 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Dnr. 2015.035.702 
Sökanden 
Alkoholhandläggare  
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 38 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Restaurang Landbron 
 
Landbron AB, org.nr.556988–5543 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 till 
allmänheten och cateringverksamhet till slutna sällskap Sökta 
serveringstider är året runt mellan klockan 11.00 och 01.00.       
 
Utredning 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Landbron är beläget vid Kungsplan och kommer att 
öppnas i mitten av mars. Serveringsstället består av matsal och 
bar med platser för cirka 70 personer. Uteserveringen mot 
innergården har platser för cirka 70 personer och är väl 
avgränsad. Toaletter finns i nära anslutning till serveringsstället. 
Köket är registrerad som anläggningstyp – storhushåll, 
produktionsanläggning med tillagning från grunden, 
lunchservering och a la carté (kväll), café, bar och catering. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Sökanden uppger att när man som ”karlskronit”, affärsresande 
eller mat turist kommer till Karlskrona ska Restaurang Landbron 
vara det enda självklara alternativet. Här skapar vi en 
välkomnande och familjär miljö. Där målet är att gästen ska välja 
restaurangen framför sitt egna köksbord eller hotellet. För oss är 
det viktigt, att vår personal är ”enkla” personer. Vi är inte där för 
att visa upp oss eller skriva någon på näsan, utan för att se 
gästen och dess behov. Detta speglas genom vår trevliga och 
opretentiösa personal, men också genom deras klädsel. Genom 
att personalen är klädd på samma sätt vill vi att det skall bli tydligt 
för gästen vem som är där för vem. Fasta öppettider och mat 
serveras alltid när vi har öppet. 
  forts. 
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§ 38 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Restaurang Landbron 
 
Viktigt för oss är att vi ska servera enkel och god mat med 
fantastiska drycker till. Mat som är lagad med kärlek och som 
smakar mat. Mat som lagas från grunden, där en viktig 
beståndsdel är det närproducerade så långt det går och i annat 
fall ekologiskt. 
 
Utöver den mat som serveras på restaurangen ska man gäst 
kunna ta med sig mat hem från restaurangen. Även catering 
kommer att vara våra stora inkomstkällor. Att ”catera” ett helt 
bröllop med allt från förrätt till dessert, där vår personal är på 
plats under festkvällen eller bara att ”catera” det lilla sällskapet. 
Menyn uppfyller kraven enligt alkohollagen. Det är viktigt med 
musik. Varje dag spelas det något ur högtalarna. Kanske har vi 
ett tema. Ibland anordnas musikkvällar med livemusik inne på 
restaurangen. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden, Sofie Karlsson som äger 50 % av Landbron AB har 
erfarenhet från restaurangbranschen och varit verksam på 
restauranger med serveringstillstånd. Sofie Karlsson har 
genomfört ett kunskapsprov, stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten 2014 -12-16 med ett godkänt resultat hos Karlskrona 
kommun. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Landbron AB drivs som aktiebolag av Sofie Karlsson och Oskar 
Appelqvist. Hyreskontrakt finns mellan Michano Business Center 
AB, org.nr. 556693-9178 och Landbron AB. Hyresvärden har 
inget att erinra avseende servering av alkoholdrycker på 
serveringsstället. 
  
Finansiering 
Egen insättning samt rörelsekapital i form av checkkredit har 
gjorts i verksamheten i samband med ansökan om 
serveringstillstånd. 
 
Budget och omsättning 
Första årets omsättning gällande maten 2015 beräknas till 3,3 
mkr. Omsättning av alkoholdrycker, starköl 280 tkr. vin 180 tkr. 
sprit 85 tkr. och andra jästa alkoholdrycker 80 tkr.  
 forts. 
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§ 38 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Restaurang Landbron 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget 
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos 
Skatteverket. 
 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnads-förvaltningen. Beträffande 
eventuellt förekommande bullerstörningar gäller 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning  
 
•att man arbetar fortlöpande med Systematiskt 
brandskyddsarbetet. 
•att max antal 70 personer i byggnaden ej överskrids. 
•att tillstånd för brandfarlig vara finns om verksamheten skall 
använda gasol m.m. 
•att slutbevis finns för att bedriva verksamheten i byggnaden. 
•att skriftlig redogörelse lämnas till räddningstjänsten. 
•att tillsyn av lokalen kommer att göras innan verksamheten tas i 
bruk. 
 
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. 
Besök kommer att genomföras på serveringsstället. 
Slutbesiktning av Restaurang Landbron 2015-03-01. 
Öppning till allmänheten 2015-03-19 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
 forts. 
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§ 38 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Restaurang Landbron 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2015-02-03. 
 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta enligt 8 kap 2 § alkohollagen  
 
1.  att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
 alkoholdrycker till allmänheten och cateringverksamhet till 
 slutna sällskap alla dagar året runt mellan klockan  
 11.00 -01.00 under förutsättning. 
 
2.  att slutbesked är taget av miljö- och 
 samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
__________ 
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Kommunalförbundet Cura Dnr. 2015.058.040 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 39 
Curas förslag till kommungemensamma jourhem i Blekinge 
 
Direktion på Kommunalförbundet Cura har väckt en fråga om 
kommungemensamma jourhem i Blekinge. 
 
Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges samtliga 
kommuner som medlemmar. Curas huvudsakliga uppdrag är att i nära 
samarbete med medlemskommunerna, erbjuda olika kvalitativa former 
av institutionsvård inom de psykosociala och neuropsykiatriska 
områdena.  
 
Curas har tagit fram ett underlag för att kommunerna ska kunna ta 
ställning till om de är intresserade av att ingå i en samverkan kring 
jourhem som i så fall samordnas av Cura. 
Rekrytering och stöd till jourhemmen sköter Cura med befintlig 
organisation. Kostnaderna för jourhemmen ska enligt förslaget delas 
mellan kommunerna.  
 
Detta första underlag föreslår två jourhem ett i västra Blekinge och ett i 
östra regionen. Ett av hemmen ska vara för barn under 13 år och det 
andra för barn över 13 år. 
 
Ekonomi 
Cura beräknar en fast kostnad för båda hemmen till 450 tkr om året. 
Kostnaden för varje kommun som väljer att ingå i samarbetet varierar 
med beläggningsgraden och det egna nyttjandet av jourhemmen. Curas 
upplägg för finansiering är att varje kommun betalar till Cura enligt 
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer för varje 
placering man gör. Om intäkterna för placeringarna understiger 450 tkr, 
på årsbasis, delas mellanskillnaden mellan de kommuner som ingår i 
denna samverkan.  
  forts. 
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§ 39 forts 
Curas förslag till kommungemensamma jourhem i Blekinge 
 
Vid ingen beläggning blir kommunens kostnad 450 tkr delat på antalet 
medverkande kommuner, vid hög beläggning blir kommunens kostnad 
endast dygnskostnad för placeringen enligt med SKL: S 
rekommendationer. 
  
Cura har beräknat att en beläggningsgrad på 70 % kommer att täcka 
den fasta kostnaden på 450 tkr. En beläggningsgrad på 70 % innebär 
att kommunerna enbart kommer att betala dygnskostnaden för de 
placeringar man har. Om en kommun inte har någon placering under ett 
år men resterande kommuner nyttjar jourhemmen med minst 70 % 
kommer den icke placerande kommunen inte att ha någon kostnad.  
Det framgår inte i förslaget hur ett eventuellt överskott fördelas som 
kommer att uppstå vid en beläggningsgrad över 70 %. 
 
Tillgänglighet 
I förslaget finns inte några förslag angivna som reglerar tillgängligheten, 
rutiner vid köbildning, max placeringstider etc. 
 
Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen har i sin ”Utredning av förbättringsområden i syfte att 
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till vård 
med hög kvalité på hemmaplan” från september 2013 och som antogs 
av socialnämnden i januari 2014, bland annat föreslagit en utbyggd 
familjehemsvård i egen regi.  
 
En utbyggd familjehemsvård, inklusive jourhem om så finnes 
nödvändigt, i egen regi säkrar upp tillgången till platser när behovet 
uppstår på ett helt annat sätt än om man ska dela på ett begränsat 
antal platser med fem andra kommuner. Driften och stödet till 
eventuella egna jourhem kommer att hanteras inom befintlig 
familjehemsverksamhet. Karlskrona kommun har vidare egna HVB att 
tillgå vid akuta situationer. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta   
 
att till Cura avge ovanstående svar på intresseförfrågan avseende jourhem  
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
__________  
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Emmaboda socialförvaltning  Dnr. 2015.043.106  
Torsås socialförvaltning   
Kalmar socialförvaltning 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 40 
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren 
 
Utredare Tore Svensson föredrar ärendet. Kommunen är enligt 
socialtjänstlagen skyldig att ha social jour eller motsvarande. 
Skyldigheten upprätthålls i Karlskrona genom tjänstemannaberedskap. 
Under helger upprätthålls beredskapen av en beredskapsgrupp med 
åtta socialsekreterare. Vardagar efter kontorstid svarar HVB Roslunden 
för den sociala beredskapen med uppbackning från arbetsledare eller 
handläggare. 
 
När det är aktuellt med beslut jml LVU och LVM tar beredskapen 
kontakt med utsedd nämndsledamot. I övrigt finns ingen beredskap för 
politiker i Karlskrona. 
 
Arbetssituationen för den sociala beredskapen har under det senaste 
året blivit mer ansträngd än tidigare. Statistik visar att antalet ärenden 
som aktualiserats för den sociala beredskapen under helger har ökat 
kraftigt. Särskilt anmärkningsvärt är det stora antalet ärenden med 
beslut om omhändertagande av barn under 2014.  
 
Det har inte framkommit något annat än att den sociala beredskapen i 
Karlskrona fungerar mycket väl. Socialsekreterarna i beredskaps-
gruppen är kunniga och kompetenta för sin uppgift. Personalen vid 
Roslunden sköter den sociala beredskapen på vardagar på ett fullgott 
sätt. Det har varit möjligt för dem att nå kontakt med arbetsledare eller 
ordinarie handläggare då det funnits behov av det. 
 
Arbetssituationen såväl bland personalen i beredskapsgruppen och för 
personalen på Roslunden har diskuterats. Förvaltningsledningen 
känner stor oro för arbetsmiljön för personalen i beredskapsgruppen. 
De har ett krävande arbete under veckorna. Arbetet under helger då 
personalen har beredskap har blivit mer krävande då belastningen har 
ökat.  forts. 
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§ 40 forts 
Sydostjouren  
 
Det bedöms därför inte som rimligt att i längden kräva att personal som 
har en besvärlig arbetssituation under veckorna också tjänstgör helger i 
den omfattning som personalen i beredskapsgruppen gör. 
Personalen vid Roslunden känner ett betydande obehag inför att ta 
emot beredskapssamtal. Personalen kan vara osäker på vilka problem 
som kan bli aktuella vid beredskapssamtal och om man får tag på 
ordinarie handläggare eller arbetsledare.  
  
Det kan vara svårt att planera verksamheten utanför kontorstid eftersom 
det finns risk att det kan komma beredskapssamtal. Särskilt stor oro 
kan beredskapen innebära på sommaren då Roslunden har många 
sommarvikarier. Medverkan i sydostjouren skulle vara positivt för 
personalens arbetsmiljö vid Roslunden och för verksamheten. 
 
Arbetsgivaren har ett ansvar att planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till god arbetsmiljö. 
Socialförvaltningen menar att det i längden kan vara svårt att leva upp 
till kraven på en god arbetsmiljö med nuvarande system för beredskap. 
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden beslutar att 
medverka i sydostjouren. 
 
Socialtjänsten ska i enlighet med bestämmelserna i socialtjänstlagen 
bedrivas med god kvalité. Kvalitetsaspekten förutsätter en god 
arbetsmiljö för socialtjänstens personal. Genom att delta sydostjouren 
kan socialnämnden tillgodose kraven på god kvalité också utanför 
förvaltningens kontorstider. 
 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta  
 
1. att Karlskrona kommun ska delta i gemensam socialjour,  benämnd 
 Sydostjouren, enligt upprättat förslag. 
 
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal om medverkan 
 enligt förutsättningar i förslaget 
 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att diskutera frågan om utvärdering 
 tillsammans med övriga kommuner samt återkomma med förslag 
      forts. 
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§ 40 forts 
Sydostjouren 
 
Yrkande 
Björn Fries (V) yrkar bifall på förvaltningens förslag med tilläggsyrkande 
att processuppföljning ska ske kontinuerligt inom den egna 
förvaltningen. 
 
Sammanträdet ajourneras 15.10–15.40  
 
Morgan Kullberg (M) yrkar bordläggning av ärendet till allmänna 
utskottets sammanträde den 9 mars 2015 så att utskottet får möjlighet 
att se och ta ställning till avtalet i sin helhet och därefter fatta beslut. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Morgan Kullbergs (M) yrkande om bordläggning och finner 
att socialnämnden beslutar enligt Morgan Kullbergs förslag.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ärendet bordläggs till allmänna utskottets sammanträde den 9 mars 
 2015 så att utskottet får möjlighet att se och ta ställning till 
 avtalet i sin helhet och därefter fatta beslut. 
__________ 
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Akten Dnr. 2015.059.700  
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 41 
Uppföljning internkontroll 2014 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar. Av den plan för den interna 
kontrollen för 2014 som socialnämnden antagit, framgick att de 
särskilda kontrollmomenten handlade om hur efterlevnaden av rutiner 
för upphandling och inköp såg ut och efterlevdes, samt 
stickprovskontroller av utbetalningen av ekonomiskt bistånd, för kontroll 
av att utbetalningarna går till rätt mottagare. 
 
Förvaltningen har under 2014 genomfört intern kontroll enligt den plan 
som socialnämnden antagit. Inga fel eller oegentligheter har uppdagats. 
Åtgärder för att förbättra och tydliggöra rutiner och processer för 
upphandlingsfrågor har vidtagits, och bedöms som tillräckliga, varför 
ytterligare uppföljning utifrån planen för intern kontroll 2014 inte bedöms 
nödvändig. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

 
att  anta förvaltningens redovisning av den interna kontrollen för 2014.  
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten Dnr. 2015.059.700 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2015 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar. Den interna kontrollen kan 
beskrivas som en process, där såväl politisk och professionell ledning 
som all personal samverkar. Syftet är att med rimlig grad kunna uppnå: 
 
–  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
–  Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
–  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m. 
 (Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun) 
 
Varje nämnd i Karlskrona kommun skall årligen fastställa en plan för 
den interna kontrollen. Nämnden ska även anta regler och anvisningar 
för den interna kontrollen. Förvaltningschefen har därefter ansvaret för 
att rapportering av resultaten av den interna kontrollen redovisas för 
nämnden.   
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona 
kommun som mer detaljerat beskriver hur intern kontroll ska bedrivas i 
kommunens verksamheter. 
 
Resultatet av den interna kontrollen kommer att redovisas i samband 
med årsbokslutet i verksamhetsberättelsen för 2015. Om momentet ska 
rapporteras till tjänsteman och åtgärd vidtas pga. uppdagade problem, 
ska socialnämnden informeras, om inte annat framgår av tabellen 
nedan. 
 
Kort om internkontroll jämfört med egenkontroll enligt SOSFS 2011:9 
Socialtjänstområdet omfattas även utan ovanstående riktlinjer av krav 
på s.k. egenkontroll enligt SOSFS 2011:9. Dessa innebär i korthet att 
socialtjänsten ska ha kontroll över att den verksamhet man bedriver är 
av god kvalitet.  
     forts. 
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§ 42 forts 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2015 
 
Ska man förenkla mycket kan det sägas att egenkontrollen avser den 
verksamhet man bedriver, och internkontrollen omfattar, utöver detta, 
även kontroll utifrån arbetsgivaransvaret. I nu föreliggande 
internkontrollplan är tanken att i större grad än tidigare integrera dessa 
två kontrollområden i en och samma plan, eftersom en samlad 
redovisning underlättar för alla när det gäller att skapa sig en bild av hur 
vår verksamhet fungerar och vad som möjligen behöver förbättras.   
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  anta förvaltningens förslag till plan för den interna kontrollen 2015.  
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten Dnr. 2015.013.042 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 43  
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2014 
 
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar. 
Socialnämndens nettoanslag för 2014 uppgick till 204,7 mnkr. Det 
ekonomiska utfallet för 2014 uppgår till 228,2 mnkr. Detta innebär 
att budgetavvikelsen uppgår till – 23,5 mnkr.  
 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -24,5 
mnkr och ekonomiskt bistånd till +1,0 mnkr.  
 
I bilagorna redovisas: 
1. Sammanställning verksamhetsberättelser 2014 
2. Uppföljningar och utvärderingar 
3. Nyckeltal och verksamhetsmått 
4. Resultat 
5. Miljöredovisning 
6. Social beredskap 
7. Förkortningar 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
 verksamhetsåret 2014  
 
2. att begära täckning av 2014 års underskott. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten Dnr. 2015.060.700 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 44 
Socialnämndens verksamhetsspecifika mål 2015 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämndens mål 
för den egna verksamheten relaterar till de av kommunfullmäktige 
beslutade övergripande målen. Socialnämndens målformuleringar är 
SMARTA mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och 
ansvarsfördelade. 
 
Målen används både för styrning, uppföljning och utveckling av 
verksamheten och är ett verktyg för att öka tydligheten. För 
medarbetarna ska målen även fungera motiverande samt skapa 
förståelse för vilket sammanhang de ingår i.  
 
Målen ska visa på önskat resultat, vad som är prioriterat och ge riktning 
för verksamheten under tidsperioden.  
 
Målen ska inspirera och engagera till att förbättra och förstärka det som 
är bra, men också utmana för att skapa nya möjligheter och metoder för 
att uppnå målen. Målen ska kunna fungera motiverade för 
medarbetarna för att de ska kunna tydligt se att arbetet fortskrider mot 
det utsatta målet. 
 
Delar av målen har inslag av effektmål och anger vad verksamheten 
ska leda till.  Målen är i dessa delar operativa och mäts på ett 
traditionellt sätt utifrån prestation och resultat. Delar av målen kan 
innehålla beteendemål och handlar då om hur medarbetarna behöver 
agera för att leverera med hög kvalité.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
att anta ovanstående mål som sina egna 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige Dnr. 2015.013.042 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 45 
Förslag till budget samt planer för 2015-2016 
 
Lill Körling, controller, samt Anette Gladher, förvaltningschef föredrar 
ärendet. Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit 
kommunfullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 
225,2 mnkr för år 2015, 220,1 mnkr för år 2016 och 220,1 mnkr för år 
2017 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2014).  
 
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 151,3 mnkr och för 
Ekonomiskt bistånd 73,9 mnkr för år 2015.  
 
Socialförvaltningens förslag till budget för år 2015 samt planer för år 
2016 - 2017 bifogas. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att anta förvaltningens förslag till budget för år 2015 samt plan för   
 åren 2016 - 2017. 
 
2.  att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2015. 
 
Yrkande 
Björn Fries (V) yrkar att socialnämnden beslutar att tillskriva 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om behovet av en utökad 
budgetram redan för år 2015, men också för 2016 och 2017 eftersom 
socialnämnden annars inte kan uppfylla lagstiftningen. 
Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD) yrkar bifall på Björn 
Fries förslag. 
      forts. 
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§ 45 forts 
Förslag till budget samt planer för 2015-2016 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M) och Sven Wallfors (M) 
deltar inte i beslutet och begär att få lägga ett särskilt yttrande till 
protokollet. 
 Bilaga 1  
 
Eva Strömqvist (S) begär ajournering  
Sammanträdet ajourneras 17.30–17.35 
  
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Björn Fries (V) yrkande och finner att socialnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
 
Därefter godkänner socialnämnden att Moderaternas särskilda yttrande 
biläggs protokollet. 
 
Votering begärs 
Ordförande fastställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla 
förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Fries yrkande 
röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S), Selma Björk 
Matthiasdottir (S), Maja Sandberg (S) Walla Carlsson (S) Marie Klang 
(FP) och Ingrid Hermansson (C) 
Följande röstar nej: Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) och 
Björn Fries (V) 
Följande avstår från att rösta: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje 
(M) och Sven Wallfors (M) 
 
Socialnämnden beslutar med sju ja-röster och 3 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag 
 
Reservationer 
Björn Fries (V), Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD)  
reserverar sig till förmån för Björn Fries (SD) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 23 mars 
2015 
 
§ 54 Öppna frågor 
 
§ 55 Svar på brev från lokala BRÅ 
 
§ 56 Ersättare för sektionschef 
 
§ 57 Återremiss gällande medborgarförslag om tiggeri 
 
§ 58 Uppföljning utveckling IHF 
 
§ 59 Budgetuppföljning februari 2015 
 
§ 60 Återkallande av beslut 
 
§ 61 Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns 
 POSOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

23 mars 2015 2 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

Måndagen den 23 mars 2015 kl. 14.30 – 17.30   
 Ajournering 16.45 – 17.20 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 

1:e v ordf. Eva Strömqvist (S)  
2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 

Björn Fries (V) 
 
Ersättare Maja Sandberg (S) 
 Malin Tingelholm (S) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD) 
     

 
Övriga Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
  Sven Wallfors (M) 
  Robert Andersson (SD)   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher  

Utvecklingschef Jesper Björnson §§ 54-59 del av 
Sektionschef Margaretha Jansson §§ 57-61 del av 
Sektionschef Christine Held 
Controller Lill Körling 
Utvecklingsstrateg Lilian Bjerström Lidén § 58 
Utredare Tore Svensson § 57 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Walla Carlsson (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 54-61  
 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Walla Carlsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 54 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara 
__________ 
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Mellanstadens områdes BRÅ Dnr. 2014.150.022 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 55 
Svar till representanter i områdes-BRÅ mellanstaden 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Representanter i 
områdes-BRÅ i Mellanstaden har i skrivelse daterad den 6 februari 
2015 framfört att det är fel att lägga ner fältverksamheten i kommunen, 
och skriver följande: 
 
Fältassistenternas roll i området har varit ovärderligt och det kommer att 
ta tid att återuppbygga den kontakt de har i området. I det ser vi även 
det goda samarbetet med områdes-BRÅ har inneburit. Vi ser risken att 
samarbetet mellan förvaltningar, myndigheter och föreningar försämras 
väsentligt då fältassistenten haft en betydande roll i detta nätverk. 
 
Framför allt ser vi att den förbättring som har skett de senaste 5-6 åren i 
Mellanstaden kan tillskrivas det goda samarbetet över gränserna. Vi ser 
också vad det nära samarbetet mellan närpolis och fältassistent har 
bidragit med, där snabba, förebyggande, åtgärder har kunnat sätta in. 
Sektionschef Christine Held redovisade en skrivelse daterad den 8 maj 
2014 för socialnämnden den 9 maj 2014 angående förslag till 
omfördelning av personalresurser. 
 
Med anledning av den uppkomna situationen på framför allt familj- och 
ungdomssektionen behövdes det omgående förstärkas med extra 
personal till Utredningsgruppen och Familjehemsgruppen.  
 
I det akuta läget kunde man inte se någon annan lösning än att man 
under en tid upphör med det förebyggande arbetet som idag förs av 
fältgruppen och att man flyttade dessa resurser till ovannämnda 
arbetsgrupp.  
     forts. 
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§ 55 forts 
Svar till representanter i områdes-BRÅ mellanstaden 
 
Socialnämnden beslutade den 9 maj 2014 
 
att  stänga Fältgruppens förebyggande verksamhet och överföra 
 personal till Familjehemsgruppen och Utredningsgruppen under 
 den tid som anses nödvändig. 
att  göra uppföljningar till nämnden varje månad 
att beslut översänds till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt till 
 revisionen     
 
Situationen i dagsläget. I Karlskrona har antalet anmälningar om barn 
som far illa ökat lavinartat under 2014 (ökning med 140 % från 2013 till 
2014 baserat på helår) Prognosen är att Karlskrona kommer att ligga 
kvar på den nya höga nivån avseende anmälningar, som sedan 
ökningen är något högre än jämförbara kommuner i landet.  
 
Detta förhållande ger vid handen att resursförstärkning behövs för att 
handlägga det ökade antalet anmälningar och därpå följande 
utredningar och i flera fall placeringar och andra insatser till barn och 
familjer. I dagsläget klarar inte verksamheten av de lagstadgade tider 
som finns för handläggning av barnavårdsärenden, vilket är ett 
förhållande som måste åtgärdas så snart det är möjligt. Detta görs 
enbart genom att tillföra personalresurser och att utökade medel 
behöver avsättas till personalkostnader för socialsekreterare inom 
myndighetsutövningen.  
 
Detta medför att förvaltningen inte inom överskådlig framtid kommer att 
arbeta med förebyggande arbete inom socialtjänsten eller andra 
aktiviteter som inte är tvingande. Förvaltningen presenterade för 
nämnden i september 2014, en utredning avseende resurser i 
förhållande till lagstiftning och politiska mål för verksamheten.  
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta  
 
att  avge ovanstående svar till lokala BRÅ 
 
Yrkande: 
Björn Fries yrkar tillägg i tjänsteskrivelsen ”att vid en situation då 
ytterligare resurser tilldelas socialförvaltningen ska även fältgruppen 
och andra förebyggande insatser prövas, vilket förutsätter en utökning 
av förvaltningens ram” 
     forts.  
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§ 55 
Svar till representanter i områdes-BRÅ mellanstaden 
 
Proposition och beslut: 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på Björn Fries 
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att 
socialnämnden bifaller Björn Fries tilläggsyrkande.  
 
Socialnämndens beslutar således 
 
att efter beslutat tillägg avge ovanstående svar till lokala BRÅ  
__________ 
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Akten  Dnr. 2015.081.750 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 56 
Ersättare för sektionschef 
 
Socialnämnden skall fastställa ersättare för ordinarie befattningshavare 
som sektionschefer, i händelse av deras frånvaro.  
 
Socialförvaltningen gör bedömningen att lämplig ersättare för Christine 
Held, sektionschef för barn- och ungdomssektionen (BUS), är Helena 
Lithander, verksamhetsledare på Utredning och Uppföljning, BUS. 
 
Socialförvaltningen gör bedömningen att lämplig ersättare för 
Margaretha Jansson, sektionschef för vuxensektionen, är Annika 
Börjesson, projektledare/verksamhetsledare på Vuxenstöd, 
Vuxensektionen. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att utse Helena Lithander till ersättare för Christine Held som   
 sektionschef för barn- och ungdomssektionen, i händelse av   
 dennes frånvaro. 
 
2. att utse Annika Börjesson till ersättare för Margaretha Jansson   
 som sektionschef för vuxensektionen, i händelse av dennes   
 frånvaro. 
 
Socialnämnden beslutar i enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige  Dnr. 2014.151.709 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 57 
Återremiss gällande medborgarförslag om tiggeri 
 
Utredare Tore Svensson föredrar ärendet. Tore Svensson, utredare, 
föredrar ärendet. Ett medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige 
i juni 2014. Förslagsställaren föreslog att Karlskrona ska ta fram en 
handlingsplan mot tiggeriet i Karlskrona. Medborgarförslaget 
behandlades av socialnämnden i Karlskrona i augusti 2014.   
 
Socialnämnden beslutade att inte tillstyrka förslaget om att en 
handlingsplan skulle göras eftersom problemet med tiggare i Karlskrona 
ansågs begränsat och då socialtjänstens insatser i första hand bör rikta 
sig mot barn och unga. 
 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige i januari 2015. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
socialnämnden.  Den ledamot i fullmäktige som yrkade på återremiss 
önskade att en kartläggning och behovsbedömning skulle göras och att 
socialnämnden vid behov skulle återkomma med en åtgärdsstrategi. 
 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden för 
egen del besluta 
 
1.  att ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta att följa situationen   
 med utsatta EU-medborgare i kommunen och vid behov återkomma   
 med förslag om åtgärder för att ge stöd till utsatta EU-medborgare 
 
2.  att ge socialförvaltningen i uppdrag att ge stöd till den arbetsgrupp   
 som bildats av religiösa samfund för att diskutera insatser till utsatta   
 EU-medborgare 
  forts.   
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§ 57 forts 
Återremiss gällande medborgarförslag om tiggeri 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att meddela kommunstyrelsen att socialnämnden vid behov kan   
 komma att begära medel till stöd till utsatta EU-medborgare 
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att besluta att ge   
 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för   
 samarbete med kommuner i Rumänien 
 
3.  att föreslå kommunstyrelsen att lämna förslag till 
 kommunfullmäktige att godkänna redovisningen 
 
Yrkande: 
Björn Fries (V) yrkar tillägg av en fjärde attsats att ansöka om resurser 
från kommunstyrelsen för att skyndsamt, i samarbete med kyrko- och 
frivilligorganisationer, utveckla trygga boendemöjligheter för utsatta EU-
migranter som vistas i Karlskrona. 
 
Proposition och beslut: 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Björn Fries tilläggsyrkande och finner att socialnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
 
Votering begärs 
Ordförande fastställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla 
förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Fries yrkande 
röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M), Sattar Zad (S), 
Selma Björk Matthiasdottir (S), Walla Carlsson (S)  
Ann-Marie Branje (M), Göran Eklund (SD), Margareta Rodin (FP), 
Lars Brissmalm (S), Sven Wallfors (M), Robert Andersson (SD) och 
Ingrid Hermansson (C) 
Följande röstar nej: Björn Fries (V) 
 
Socialnämnden beslutar med tolv ja-röster och en nej-röst att bifalla 
förvaltningens förslag 
 
Reservationer 
Björn Fries (V), reserverar sig till förmån för eget yrkande 
  
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten      Dnr. 2013.027.751 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 58 
Delrapport avseende Intensiv hemmabaserad familjebehandling 
(IHF)  
 
Liliann Bjerström Lidén, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet. 
Socialnämnden beslutade december 2012 att under två års tid 
genomföra ett projekt för att använda och implementera IHF som ett 
alternativ till externa placeringar. Socialnämnden beslutade under 2014 
att projektet skulle förlängas till att omfatta även 2015 och 2016.  
 
Till detta har socialnämnden antagit en uppföljningsplan, och som ett 
led i detta presenteras denna delrapport över hur verksamheten med 
IHF fungerat hittills. Nästa större uppföljning är planerad att presenteras 
för socialnämnden i början av 2016. Socialnämnden får varje månad 
information om hur många familjer som är aktuella för IHF i samband 
med sektionschefen för BUS redovisning av de externa placeringarna. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  ta redovisningen av delrapporten till dagens protokoll. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    Dnr. 2015.013.042 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 59 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Ajournering 16.45 – 17.20  
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 
28 februari 2015. Lill Körling, controller, föredrar ärendet. 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -10,0 mnkr, 
fördelat med – 10,0 mnkr 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 
inte minska nämnvärt på grund av ett fortsatt stort behov av 
missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVB-hemmet 
Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till fullo. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större 
utsträckning. 
 
Antalet placeringar är just nu på en något högre nivå än snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -0,5 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -7,0 
mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 28 placerade (23 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet 
Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr. Prognos 
gällande övriga kostnader +-0,0. forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år 
fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. 
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört 
med år 2014. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras 
och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2014. Senare års satsningar i 
form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade 
arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
(Resurshusmodellen), har gett positiv effekt, och kommer 
fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för 
verksamheten bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Analys och åtgärdsplan  
Läget i socialförvaltningen är allvarligt och rör sig i riktning mot haveri, 
inte bara ekonomiskt utan även sett till att uppnå målen för 
verksamheten såväl de politiska som de lagstadgade målen, samt att 
arbetsmiljön för vår personal är alarmerande med hög arbetsbelastning 
och uttag av övertid. 
 
I de nyckeltal som förvaltningen redovisar till nämnden månatligen 
framgår det med all tydlighet att förmågan att klara den lagstadgade 
verksamheten försämras och har idag endast en kapacitet att klara 
lagstadgad verksamhet till 50 % avseende anmälningar och utredningar 
barn och unga. Läget inom ekonomiskt bistånd och beroendevård rörs 
sig också i en oroande riktning. Detta är ett förhållande som inte kan 
fortgå, då det utgör en hög risk för den enskilde när rättssäkerheten 
sätts ut spel och kan leda till allvarliga missförhållanden om det inte 
rättas till omgående.  
 
Förvaltningen har en skyldighet i förhållanden som dessa att göra en 
Lex Sarah anmälan. Nuvarande förhållanden utgör också en risk utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsbelastningen är övermäktig inom 
myndighetsutövningen, vilket lett till högt uttag av övertid, begynnande 
ohälsa hos medarbetarna. Det finns en utbredd och stark oro hos 
medarbetarna om att göra fel och frustration över att inte kunna utföra 
sitt egentliga uppdrag i det sociala arbetet. 
 
Det ökade inflödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen, 
främst de som rör barn som far illa har ökat. Detta göra att antalet 
barnavårdsutredningar ökar. Antalet barnavårdsutredningar har 
ackumulerats på ett sådant sätt att medarbetarna inte hinner ta initiala 
kontakter i de utredningar som har öppnats, vilket är mycket 
oroväckande. Följaktligen blir också antalet barn i behov av insatser 
såväl på hemmaplan som på extern institution och i familjehem en följd 
av ett ökat inflöde av anmälningar och utredningar.  forts. 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

23 mars 2015 14 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Detta ger vid handen att behovet av insatser inte kommer att minska 
under året, detta avspeglas redan nu i denna budgetuppföljning i 
redovisade kostnader för externa placeringar och familje-
hemsplaceringar. I internbudgeten redogörs för att de beslutade och 
inledda förändringarna i organisationen, med långsiktiga satsningar på 
hemmaplanslösningar, framförallt genom förvaltningens nyinrättade 
boendestöd men också vuxenstöd och familjestöd, måste minska i 
omfattning för att verksamheten ska överensstämma med de tilldelade 
ekonomiska ramarna.  
 
Vi är redan vid denna budgetuppföljning i det läget att kraftiga 
minskningar av öppenvården är behövliga om en budget i balans ska 
uppnås. Detta innebär att vi framgent inte kommer att kunna bedriva i 
princip någon öppenvård alls. Betonas skall också i detta sammanhang 
att även tillhandahållande av insatser är lagstadgad verksamhet, om än 
inte på vilket sätt och i vilken form. Detta ger vid handen att 
förvaltningen om förhållandena är sådana att vi saknar egen 
öppenvård, tvingas köpa den av privata aktörer. Detta skulle medföra 
en betydligt högre kostnad än den vi har idag, samt att kvalitén kan bli 
sämre. Dessutom skulle ett sådant sätt förfaringssätt kunna försätta 
förvaltningen i situationer där vitesföreläggande kan bli allt vanligare 
både utifrån att medborgare inte får de insatser de har rätt till, men 
också utifrån att rättssäkerheten inte upprätthålls. 
 
I internbudgeten 2015 som nämnden fattade beslut om under 
föregående månad avsattes merparten av ramtillskott på 25 mnkr till 
externa placeringar barn och unga (ca 15 mnkr). Resterande 10 mnkr 
avsattes till externa placeringar vuxna, familjehem, teknisk utrustning, 
och personalkostnader som också uppvisat ett negativt utfall i bokslut 
2014. 
 
Vid 2015 års första budgetuppföljning visar kostnaderna för externa 
placeringar på negativt utfall, liksom familjehemsplaceringar och HVB 
Roslunden. Med beaktande av det fortsatt höga inflödet av anmälningar 
om barn som far illa kan vi med stor säkerhet anta att behovet av 
placeringar inte kommer att minska utan snarare öka, även om vår 
satsning på boendestöd och IHF-team gör att behovet dämpas något. 
Insatser i öppenvård har under 2014 bidragit till att antalet vårddygn har 
minskat även om kostnaderna inte har gått i samma riktning. 
I samband med denna budgetuppföljning presenteras också prognos 
för 2015 för socialnämndens hela verksamhet. 
  forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Socialnämndens verksamheter är svårprognostiserade eftersom 
behovet av nämndens insatser är starkt styrda av yttre faktorer som 
nämnden själv inte råder över.  
 
Externa placeringar barn och unga 
Nationellt ser trenden ut som den gör i Karlskrona, d.v.s. med ett ökat 
antal anmälningar om barn som far illa, ökat mottagande av 
ensamkommande barn, samt ett kraftigt ökat behov av dygnsvård. I 
prognosen för externa placeringar barn och unga 2015 har genomgång 
av samtliga befintliga placeringar gjorts på individnivå. Behovet av 
placeringar de senaste åren och frekvens av nyplaceringar på årsbasis 
har analyserats. Volymökningen under 2014 och som fortsätter in i 
2015 har beaktats. I prognosen har också omvärldsfaktorer tagits med 
såsom problembild hos barnen, andra aktörers förmåga till insatser, 
egen öppenvårds kapacitet, nationella trender, förändrad lagstiftning, 
föreskrifter och tillsynsbeslut. 
 
Socialnämnden har ett fåtal externa placeringar som är mer kostsamma 
än andra och som kommer att vara över längre tid. Något barn är i 
fortsatt behov av kostsam vård till följd av komplex problembild med 
beteendeproblematik, neuropsykiatrisk diagnos, användning av 
narkotika och relationsproblem i familjen, samt kognitiva svårigheter. 
Dygnskostnad för en sådan placering är 10 950 kr/dygn. Några barn är 
placerade till följd av hedersrelaterad problematik och bedöms utifrån 
de komplexa vårdbehov detta genererar att behöva bryta med hela sitt 
nätverk och ibland byta identitet till vårdtider som många gånger 
överstiger 2 år, exempel på dygnskostnad för dylik placering 4 000 
kr/dygn. Även placeringar med stöd av LVU på SiS anvisade platser är 
dyra, med dygnskostnader från 4000 kr/dygn upp till 11500 kr/dygn. 
Styrmodellen för placeringar av barn och unga har också setts över och 
kommer delvis justeras till följd av ny organisation.  
 
Styrmodellen är utformad så att vid varje ny placering är det 
sektionschefen som har delegation på externa placeringar. Vid 
omhändertaganden (LVU) socialnämndens ordförande (akuta beslut) 
eller AU. Vid behov av placering tas detta upp på HVB-gruppen där 
berörda verksamhetsledare på BUS deltar. Gruppen har möten en gång 
i månaden, men kan också sammankallas vid behov. Syftet är att i 
första hand tillsammans hitta andra lösningar än placeringar. Gruppen 
arbetar vid möten att gå igenom befintliga placeringar och påskynda 
avslut av placeringar och hitta andra lösningar på hemmaplan eller i 
billigare vårdformer.  
  forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Gruppens medlemmar är beslutsföra och om man inte är överens är 
sektionschefen den som beslutar. Styrmodellen är tydlig, känd och 
förankrad i verksamheten. Ytterligare förstärkning av styrmodellen 
framgent inkluderar involvering av Vuxensektionens boendestöd och 
närmare kopplingar till barnhandläggarna och utredarna i varje enskilt 
individärende. 
 
Negativt utfall för externa placeringar barn och unga per siste februari 
uppgår till -1,1 mnkr. I bilaga 1 finns prognosunderlag för externa 
placeringar barn och unga 2015 och prognostiseras till en summa av -
7,0 mnkr. 
 
Familjehemsvård barn och unga 
Kostnaderna och antalet familjehemsplaceringar ökar enligt samma 
principer som för externa placeringar. Familjehemsvård är att föredra 
framför annan dygnsvård. Familjehemsvård ger enligt forskningen ett 
bättre utfall för baren än placering på extern institution, att barn mår väl 
av familjelika förhållanden, vid längre placeringar behöver barn knyta an 
varaktigt till ett fåtal trygga vuxna, samt att familjehemsplaceringar inte 
är lika kostnadsdrivande som annan dygnsvård. 
 
I familjehemsvården i Karlskrona gjordes för ett antal år sedan ett digert 
kvalitetsarbete för att komma till rätta med ett vid den tiden stort 
problem med sammanbrott i vården, d.v.s. vården upphörde utan att 
vårdbehovet var tillgodosett. Detta kvalitetsarbete har resulterat i att vi i 
dag har betydligt färre sammanbrott i vården till gagn för de placerade 
barnens trygghet och möjlighet att få erforderlig vård. Förbättringarna 
avsåg främst förbättrade utredningar av blivande familjehem, utbildning, 
stöd och handledning till familjehemmen, samt att varje placerat barn 
fick en egen socialsekreterare. Samtidigt arbetades också fram ett 
evidensbaserat systematiskt system för att följa upp 
familjehemsplacerade barn, men detta har inte resurserna medgett att 
vi kunnat implementera ännu. 
 
Prognosarbetet med familjehemsplaceringarna bygger på samma 
principer som för de externa placeringarna. Underlag för prognosen 
återfinns i bilaga 2, samt kommentarer till kostnaderna för familjehem.   
Karlskrona har i dagsläget 65 familjehemsplacerade barn och 5 barn 
där vårdnadsöverflyttning har skett. Av de 65 barnen bor 52 i 
traditionella familjehem och fyra hos släktingar där utredning pågår, 
samt 9 barn i konsultstödda familjehem (privat regi).  
  forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Vid jämförelser med liknande kommuner IFO från Kolada framgår att 
Karlskrona har låga kostnader för sin familjehemsvård. Se bilaga 2. Vi 
har också lägre antal vårddygn än jämförbara kommuner. Se bilaga 2. 
Prognosen för varaktigheten i familjehemsplaceringarna är att 39 är 
uppväxt-placeringar, sju långvariga och 4 beräknas avslutas inom ett år. 
Detta ger vid handen att det inte kommer att ske några dramatiska 
minskningar av de befintliga placeringarna. Det framtida behovet 
tenderar däremot att öka och verksamheten har redan idag svårighet att 
hinna med utredning av nya familjehem.  
 
Antalet placeringar med stöd av LVU (tvångslagstiftningen ökar). 
Antalet placeringar med svår problematik ökar, vilket också driver 
kostnader för arvoden och omkostnader. 
 
Styrmodellen för familjehemsvård är till stora delar angiven i lagtext och 
föreskrifter, beträffande utredning av familjehem och medgivande om 
att få ta emot barn. Uppföljningen av barnens vård på individnivå är 
även den starkt lagstyrd och ska ske var sjätte månad och rapporteras 
till socialnämndens AU. Prioritet avseende familjehem är utredning av 
de hem där barn redan vistas tillfälligt under utredningstiden. 
Mot bakgrund av detta görs en prognos för 2015 på ett negativt utfall för 
familjehemsvården med -2,0 mnkr och för budgetuppföljningen per siste 
februari en budgetavvikelse med -0,5 mnkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Prognosen för ekonomiskt bistånd för 2015 beräknas till +-0. Prognosen 
bygger på förra årets utfall, planerade insatser med fortsatta FINSAM-
projekt, beredskapsarbeten och ett intensifierat samarbete med 
nyinrättade arbetsmarknadsnämnden, samt omvärldsbevakning. 
Utmaningarna inom det ekonomiska biståndet är att fokusera på de 
med långvarigt behov av bistånd, ungdomar och personer som är 
svensksvaga. Handläggningstiden för att få en ansökan om ekonomiskt 
bistånd ökar och antalet ärende per handläggare ökar också, vilket 
försämrar möjligheten för den enskilde att få aktiva insatser för att 
komma i egen försörjning. Utfall i budgetuppföljningen per siste februari 
är +0,5 mnkr. 
 
Externa placeringar vuxna 
Vuxna med beroendeproblematik har under senare år kommit att ha en 
alltmer komplex problembild, där missbruket är en del, men där det 
oftast är mer regel än undantag att det också finns en allvarlig psykisk 
ohälsa och/eller en neuropsykiatrisk diagnos.  
  forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Beroendet utgörs till största del av ett blandmissbruk. Andelen unga (30 
år och yngre) är högt. Flera i gruppen tenderar att inte ha bostad, aldrig 
haft ett arbete och har ofta en bristfällig skolunderbyggnad. Inte sällan 
har missbruket debuterat i tidiga tonår. 
 
Styrmodellen för externa placeringar vuxna är likartad med den som 
sker för barn och unga. Förutsättningarna är dock något annorlunda 
eftersom vi inte kan erbjuda kvinnor dygnsvård i egen regi, vilket gör att 
vi måste köpa den när den är behövlig. Kvinnlig dygnsvård i egen regi 
har bedömts att inte vara kostnadseffektiv.  
 
Boendestöd och Vuxenstöd är de insataser som används fullt ut i 
öppenvård för vuxna, samt insatser i form av stödboende på Rosenbom  
respektive Vilja vid behov. Prognos för 2015 är -0,5 mnkr. Underlag för 
prognosen återfinns i bilaga 3. Utfall per sist februari är -0,4 mnkr. 
 
KBH 
Karlskrona behandlingshem prognostiserar ett positivt utfall 2015 med 
+0,5 mnkr då intäkter förväntas av försäljning av vårddygn till 
kriminalvården. Budgetavvikelse per siste februari är +0,3 mnkr. 
 
Åtgärdsplan för att nå en budget i balans 
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer 
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det 
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning 
föreslås besparingar genom att: 
 
Ta bort: 
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr 
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr 
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr 
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr 
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr 
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr 
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr 
 
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få 
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för 
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag 
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av 
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.  
  forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Konsekvensbeskrivning 
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar 
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd 
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att 
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.  
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens 
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön 
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare 
som medarbetare. 
 
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan 
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte 
kommer att nå upp till vare sig de lagstadgade eller de politiska målen.  
 
Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas krävs 
dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska mål ska 
uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar för att 
säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare och 
medarbetare.  
 
Investeringsredovisning 
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr. 
Redovisade investeringar t o m februari uppgår till 0 tkr. Prognos 2015: 
Nämnden prognostiseras använda hela ramen. 
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt 
årsbokslut. 
 
Måluppföljning 
Redovisas vid delårs- samt årsbokslut. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Socialnämnden godkände 2015-02-23 upprättat årsbokslut, per 31 
december 2014, som utvisade en budgetavvikelse om -23,5 Mnkr. 
  forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 28   
 februari 2015. 
 
2.  att anta föreslagna besparingar 
 
3.  att uppdra åt förvaltningen att omgående genomföra besparingarna 
 
4.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari till   
 Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och revisionen  
 
Yrkande: 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) m.fl. yrkar bifall till attsats 1 och 4, 
och yrkar avslag på attsats 2 och 3, samt yrkar att begära full täckning 
av kommunfullmäktige för att nå en budget i balans enligt förvaltningens 
prognos för 2015 samt att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
slå larm om förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera 
resursbehovet från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänst-
lagen och de politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till 
socialnämnden i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en 
budget i balans i samtligadelar av förvaltningen utan att det medför 
personalneddragningar samt kopplat till en risk- och konsekvensanalys. 
   
 
Proposition och beslut: 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag på attsats 2 och 
3 mot ordförandes avslagsyrkande och finner att socialnämnden 
beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på ordförandes två 
tilläggsyrkanden och finner att socialnämnden beslutar enligt  
ordförandes förslag. 
     forts. 
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§ 59 forts 
Budgetuppföljning februari 2015 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 28   
 februari 2015 
 
2.  att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att nå en budget i balans 
  enligt förvaltningens prognos 2015 
    
3.  att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige slå larm om   
 förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera resursbehovet   
 från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänstlagen och de   
 politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden 
 i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i 
 samtliga delar av förvaltningen utan att det medför personalneddragningar   
 samt kopplat till en risk- och konsekvensanalys 
 
4.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari till   
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
__________ 
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Kommunstyrelsen    Dnr. 2015.057.015 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 60 
Återkallande av beslut 
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-02-23, § 37, i 
enlighet med förvaltningens förslag i fråga avseende ”Förslag till 
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona Kommuns POSOM 
(psykosocialt omhändertagande vid kriser och katastrofer)”.  
 
Socialförvaltningen har efter att beslutet fattades uppdagat en brist i att-
satserna, som Socialnämnden beslutade om, som omöjliggör vidare 
handläggning i ärendet. Dels saknas datumgränser för 
remissförfarandet, dels framgår det inte tydligt vilken politisk instans 
eller förvaltning som ska ta emot remissvaren och bereda frågan vidare 
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. För att ärendet ska kunna 
handläggas korrekt och utan onödigt dröjsmål, behöver därför beslutet 
återkallas i sin helhet. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att återkalla sitt beslut 2015-02-23, § 37, ”Förslag till organisering 
 och ansvarsfördelning av Karlskrona Kommuns POSOM 
 (psykosocialt omhändertagande vid kriser och katastrofer)” i dess 
 helhet,  
 
2.  att tillsända beslut om återkallelse till kommunstyrelsen, samt 
 
3.  att förklara punkter omedelbart justerad. 

 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag  
__________  
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Kunskapsnämnden    Dnr. 2015.057.015 
Äldrenämnden 
Räddningstjänsten i östra Blekinge 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 61 
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona 
kommuns POSOM 
 
I Karlskrona kommun har det, ända sedan 1995, varit de 
socialsekreterare som utgjort Socialförvaltningens fältgrupp som också 
varit den operativa POSOM-gruppen. Det har varit ett sätt att 
organisera arbetet som gett såväl kvalitativa vinster som effektiva 
resultat.  
 
Detta innebär dock en hög ambitionsnivå som man inte längre klarar. I 
den hårt ansträngda arbetssituation som socialförvaltning befinner sig i, 
har de tjänstemän som tidigare utgjort Fältgruppen blivit omfördelade till 
utredningsarbetet och finns därmed inte tillgängliga. I samband med 
händelser under det senaste året har det också visat sig att 
Socialförvaltningen inte själva kan leverera POSOM-insatser när 
förvaltningen själva är utsatta för en kris.  
 
I följande utredning avges förslag på framtida organisering av POSOM.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att ställa sig bakom utredningen och förslagen i dess helhet,  
 
2.  att sända utredningen och dess förslag på remiss till 
 kunskapsnämnden, äldrenämnden och räddningstjänsten i östra 
 Blekinge, med anhållan om svar tillställda socialförvaltningen senast 
 2015-05-30,  
 
3.  att ge socialförvaltningen i uppdrag att sammanställa remissvaren 
 och presentera eventuella justeringar av förslagen utifrån dessa till 
 nämndssammanträdet i juni 2015, samt 
      
4.  att förklara punkten omedelbart justerad. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 20 april 
2015 
 
§ 70 Öppna frågor 
 
§ 71 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
 Hasslöfestivalen 9-11 juli 2015 
 
§ 72 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid gästhamnen 
 Säljö udde  
 
§ 73 Resursbehov för att uppfylla lagkrav vid arbete med våld i nära relationer 
 
§ 74 Budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2015 samt personalnyckeltal 
 
§ 75 Besparingsförslag 
 
§ 76 Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid 
 socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
§ 77 Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” riktat till 
 arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd  
 
§ 78 Ökade hyreskostnader för barn- och ungdomssektionen 
 
§ 79 Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom 
 
§ 80 Beslut i ärende gällande handlingsplan för en trygg och säker  
 socialtjänst – barn och unga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

20 april 2015 2 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
 
 
Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4, 

måndagen den 20 april 2015 kl. 15.00–17.40 
 Ajournering 17.15–17.25 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 

1:e v ordf. Eva Strömqvist (S)  
2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) §§ 70-77 del av 15.00-17.15 
 Björn Olsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) §§ 70-75 15.00-17.00 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 

Björn Fries (V) §§ 70-73 del av 15.00-15.50 
 
Ersättare Maja Sandberg (S) 
 Malin Tingelholm (S) 
 Sven Wallfors (M) 
 Katarina Nordin (M) 
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD) §§ 70-79 15.00-17.35 
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
   Marianne Andersson (MP) § 73 del av -80 15.50-17.40 

 Sven Wallfors (M) §§ 76-80 15.00-17.00 

 Maja Sandberg (S) §§ 77 del av – 80 17.15-17.50 
 

Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher  
Utvecklingschef Jesper Björnson  
Sektionschef Margaretha Jansson  
Sektionschef Christine Held 
Controller Lill Körling 
HR-specialist Eva-Britt Norrman 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 70-72 
 

 
Övriga Paraplyproduktion AB Robin Åkerman §§ 71 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Ann-Marie Branje (M) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 70-80   
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 70 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara 
__________ 
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Sökanden     SN. 2014.292.702 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
§ 71 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli -11 juli 2015  
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare föredrar ärendet. 
Gustav Leijon samt Robin Åkerman från Paraply Produktion AB har 
begärt företräde till socialnämnden för att presentera sitt upplägg. 
 
Paraplyproduktion 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 är 2015-07-09 kl.18.00 – 01.00, 
2015-07-10 kl.17.00 – 01.00 och 2015-07-11 kl. 12.00 -  01.00. 
 
Utredning 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hasslö Musikfestival äger rum inom Hasslö Idrottsplats, på ön Hasslö i 
Karlskrona skärgård. Festivalområdet som även är ett serverings-
område med 2 musikscener består av hela idrottsplatsområdet, cirka 5 
000 kvm stort område och är väl avgränsat. Detta område är ett 
gemensamt serveringsområde som framgår av bifogad skiss i ansökan 
med 3 (tre) matserveringar med tillhörande kök. Utöver detta finns det 
två (2) barer och ett VIP-tält med plats för ca 100 personer, uppbyggt, 
cirka 10 x 10 stort, vilket är avgränsat. Ca 15 % av området uppges 
erbjuda sittplatser av olika karaktär. Toaletter och sjukvårdstält finns 
inom området.  
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Hasslöfestivalen är en unik festival mitt i Karlskronas fantastiska 
skärgård. I femton år har festivalen lockat tusentals musikintresserade 
besökare från hela Sverige. Med rötterna i gammal progg- och 
rockmusik har Hasslöfestivalen utvecklats till att bli en festival där 
publiken får uppleva en perfekt balans mellan ny fräsch musik och 
gammal legendarisk rock. För fem år sedan expanderade festivalen till 
att bli en tredagarsfestival, vilket har satt Hasslöfestivalen på kartan och 
lockat ännu fler besökare från hela Sverige.  
     forts. 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

20 april 2015 6 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Senaste åren har besöksantalet gått från strax över tretusen besökare 
till nästan tiotusen besökare på en helt slutsåld festival 2013. Vi är 
stolta, ärade och övertygade om att vi har världens bästa publik. 
  
Genom åren har festivalen gästats av svenska stoltheter så som Hoola 
Bandoola Band, The Sounds, Nationalteatern, Magnus Uggla, Amanda 
Jensen, Mikael Wiehe, Hardcore Superstar, Atomic Swing, Loreen, 
Pugh Rogefeldt, Cookies n Beans, Royal Republic, Hoffmaestro, 
Eldkvarn, Mikael Rickfors, September samt internationella superakter 
som Status Quo och Kim Larsen. Självklart även en rejäl dos med 
fantastiska band från sydöstra Sverige och Hasslö Musikförening. 
2015 fyller Hasslö 15 år och vi siktar mot en ännu större, starkare och 
bättre festival än någonsin. Menyn består av olika typer av burgare, 
pizzor, grillad korv och kroppkakor.  
 
Nyheter och förbättringar under 2015 
-  Erbjudande om campingplatser i nära anslutning till festivalen 
-  Bredare matutbud 
-  Moderna WC-faciliteter 
-  Utveckling av VIP-området 
-  Förbättrade och bokningsbara parkeringar 
-  Utökade kommunikationer med buss, båt och tåganslutning till  
 festivalen 
-  Utökat fokus på värdskap runt om på hela Hasslö. 
 
Utveckling 
2014 kunde vi erbjuda våra besökare möjligheten att kunna röra sig fritt 
inom ett inhägnat område. Resultatet av detta var mycket positivt och 
festivalen nådde sitt med noll tillbud. Inför festivalen genomgick 
personalen som arbetade på Hasslöfestivalen en förenklad 
alkoholutbildning. Detta kommer även att ske 2015. 
 
Effekten av ett öppet område bidrog till en högre matförsäljning mot 
tidigare år samt att köerna på området minskade radikalt. Paraply 
Produktion AB ansvarar för all servering av mat.  
Vi ansöker därför 2015 om ett likvärdigt upplägg som 2014 med 
utgångspunkt från de goda referenser och erfarenheter vi tog tillvara på. 
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Vår publik 
Vår starkaste målgrupp är kvinnor i åldern 35 -44 år. Omkring 60 % av 
våra besökare är mellan 35 – 64 år gamla. Endast 4 % av våra 
besökare i åldern 13 – 17 år där övriga minderåriga, barn 0 – 12 år 
endast har tillträde till festivalen i målsmans sällskap. Vi har, som vi 
uttrycker i inledningen, världens bästa publik och tillsammans med våra 
besökare har vi skapat en inramning med fantastik stämning vilken är 
en förebild för evenemang i hela sydöstra Sverige. 
 
Paketering  
För att kunna upprätthålla de föreskrifter som alkohollagen anvisar har 
vi tagit del av beprövade metoder från Bråvallafestivalen och Stockholm 
Music and Arts. Armband för barn/ungdomar 0 – 17 år kommer att 
inneha en stark färg som tydligt skiljer sig från de armband man får med 
vuxenbiljett. Denna kontroll kommer att genomföras i vår incheckning 
samt i våra entréer där biljetter och armband måste visas upp 
tillsammans med legitimation.  
  
I entréerna genomförs även kontroll av medhavd alkohol, vilket vi har 
god erfarenhet av då medhavd mat och dryck aldrig varit tillåten på 
festivalområdet. Inne på området hjälps samtliga publik- och 
serveringsvärdar åt att hålla god uppsyn samt kontrollerar armbanden. I 
barerna kommer personalen att komplettera armbanden med kontroll av 
legitimation i de fall det anses vara nödvändigt. Festivalområdet är ca 5 
000 kvm där vi genom den bifogade ritningen beskriver överblick-
barheten.  
 
Entrévärdar, publikvärdar samt ordningsvakter är positionerade och rör 
sig enligt bifogad ritning för att upprätthålla god ordning och värdskap 
på festivalområdet. Hasslöfestivalen har en stark fördel i att området är 
en rektangulär, öppen och plan yta utan hinder för god uppsikt.  
Totalt arbetar det 150 personer med Hasslöfestivalen, på respektive 
festivaldag, genom arrangören Paraply produktion i samarbete med 
Hasslö GoIF och Hasslö Musikförening. Tillsammans garanterar vi ett 
väl arrangerat, städat samt upplevelserikt serveringsområde. 
Inför sommaren kommer Paraply produktions evenemangspersonal få 
en utbildning som genomförs i samarbete med Karlskrona kommun, 
Securitas, Polismyndigheten och Räddningstjänsten. Detta har 
genomförts sedan fyra år tillbaka med goda resultat.  
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Våra publikvärdar, entrévärdar, plockpersonal m.fl. kommer att 
genomföra en webbaserade utbildning som arbetats fram i samarbete 
med Sweden Rock Festival, alkoholhandläggare, Sölvesborgs kommun 
och Länsstyrelsen i Blekinge Län. Detta legitimerar samtlig personal på 
festivalområdet med grundkunskap i alkohollagen, de 
säkerhetsåtgärder vi vidtar, samt det värdskap vi vill stå för. 
 
Ovanstående är en bifogad beskrivning från Paraplyproduktion AB. 
Menyn utgörs av hamburgare med bröd, stenugnsbakad pizza med 
diverse smaker, korv med bröd, kroppkakor, sill m.m. Matservering 
kommer att finnas på tre (3) ställen inom området. Servering av 
alkoholdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker kommer att 
bedrivas från barer som är till antalet två (2) och ett (1) VIP-tält. 
Sökanden har ansökt om serveringstid under torsdag den 9 juli  
kl. 18.00 – 01.00, fredagen den 10 juli kl.17.00 – 01.00 och lördagen 
den 11 juli kl. 12.00 – 01.00.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Paraplyproduktion AB ägs av Gustav Leijon, Robin Åkerman 
och Stefan Gustavsson.  De har tidigare erfarenhet från liknande 
evenemang. Gustav Leijon har hos Karlskrona kommun avlagt 
kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt 
alkohollagen med godkänt resultat 2011 och ett kunskapsprov, 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 2013-03-11 med ett 
godkänt resultat. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Paraplyproduktion AB ägs till lika delar av; Kings Crown AB, 556569-
5857, (50 %) och Leijon Event AB, 556654-9738 (50 %). 
Paraplyproduktion AB hyr Idrottsplatsen/festivalområdet av Hasslö 
GoIF. Kontrakt finns med Hasslö GoIF. 
 
Finansiering 
Finansiering sker genom intäkter från entrébiljetter och försäljning av 
mat och dryck. 
 
Budget och omsättning 
Försäljning av mat och dryck beräknas uppgå till cirka 700 000 tkr. 
Restaurangrapport kommer att infordras i efterhand. 
     forts. 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

20 april 2015 9 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten svarar i sitt yttrande 2015-03-30 följande. 
 
Ordning och säkerhet 
Polismyndigheten kommer vid tillståndsgivningen av den allmänna 
sammankomsten villkora arrangören och anlita förordnade 
ordningsvakter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. 
 
Särskild risk för människors hälsa 
Sökanden har i sin ansökan för 2015 önskat att hela festivalområdet 
även denna gång skulle vara ett gemensamt serveringsområde. Det 
gemensamma festival- och serveringsområdet skulle även detta år vara 
cirka 5 000 kvm. stort, klart avgränsat mot omkringliggande områden 
med i underlagt väl förankrat staket. Beträffande detta anser polis-
myndigheten att området är klart avgränsat och därför fyller dessa krav. 
Polismyndigheten anser det är viktigt att alla entrévärdar som finns vid 
entrén ges den kunskap om vad som får tas in på området, vågar 
avvisa personer som inte skall komma in, har god förmåga att 
kommunicera med besökarna. Dessa entrévärdar skall finnas på plats i 
god tid alla dagar innan området öppnar. 
 
Inne på området är det viktigt att personal, publik/serveringsvärdar är 
tillräckligt många för att kunna ha den tillsyn/överblickbarhet som krävs. 
All den personalen bör också vara tydligt utmärkta med västar. 
Viktigt också att man fortsätter att utbilda all sin personal i alkohollagen. 
Polismyndigheten har konstaterat att festivalen 2014 genomfördes på 
ett bra sätt. Arrangörerna tog sitt ansvar fullt ut, gjorde om planeringen 
på områden där det inte fungerade. Med anledning av vad som 
framkommit efter 2014 års festival tillstyrker polismyndigheten ett 
gemensamt serveringsområde även 2015. 
 
Sökt serveringstid 
Polismyndigheten tillstyrker sökt serveringstid. 
 
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. 
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är 
taget av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Sortimentet är att 
tillhandahålla prefabricerade maträtter samt färdiggjord sallad endast på 
engångsmaträtter. Beträffande eventuellt förekommande buller-
störningar gäller folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga 
ljudnivåer, FoHMFS 2014:15 samt för buller inomhus i bostäder, 
FoHMFS 2014:1§3. 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning  
-  att man arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete 
-  arrangören ska se till att entrén till arrangemanget inte hindras för   
 framkomlighet av räddningsfordon 
-  räddningsvägarna får inte understiga 3 meters bredd/4 meters höjd 
-  nödvändig släckutrustning skall finnas tillgänglig vid mat/grillplatser 
-  räddningsvägarna mellan publiksektionerna får inte understiga 3 
 meters bredd 
-  alternativa utrymningsvägar ska finnas för samtliga besökare, om 
 området stängslas in helt eller delvis. Utmärks med utrymningsskylt 
 ”grön gubbe” 
-  anmälan om gasol skall göras till Räddningstjänsten 
- att tält avsedda för 150 personer och fler måste enligt ordningslagen 
 vara  
-  besiktigade och godkända för att få användas vid allmänna 
 sammankomster (t.ex. religionsutövning, teater, cirkus) och offentliga 
 tillställningar (t.ex. sport, dans tivoli, marknader).    
 
Utredarens bedömning 
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast 
den som visar att han eller hon är personligt och ekonomiskt lämplig 
samt har avlagt prov som visar att han eller hon har de kunskaper i 
alkohollagstiftningen som krävs för att utöva serveringsverksamheten i 
enlighet med gällande lagstiftning. Sökandens företrädare Gustav 
Leijon har avlagt prov i alkohollagstiftning med ett godkänt resultat 
under 2012. I den övriga prövningen som gjorts har inte funnits något 
som talar emot sökandens vandel eller ekonomiska lämplighet. 
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Utifrån lagens krav enligt 8 kap 14 § anges att serveringstillstånd ska 
omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
tillståndshavaren. Enligt förarbeten och kommentarer till lagstiftningen 
anges att lokalen ska vara utformad så att den kan överblickas på ett 
tillfredsställande sätt beträffande ordning och nykterhet. 
Lagen anger inte serveringsställets storlek (för större ytor) eller hur man 
ska se på utrymmen som saknar ” väggar och tak”.  
 
Alkoholhandläggaren bedömer att sökanden utifrån den beskrivning, de 
erfarenheter de har av liknande arrangemang samt den organisation, 
bestående av operativ personal, bar-personal, publik/entrévärdar och 
ordningsvakter kommer att ha överblick på ett tillfredsställande sätt. 
 
Enligt 8 kap. 15 § alkohollagen ska serveringsstället vid tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten vara utrustat och möjliggöra 
tillhandahållande av lagad mat. Sökanden kommer att tillhandahålla och 
servera lagad mat. Festivalen kommer att utökas med två 
matserveringar som är andra aktörer än Paraplyproduktion. 
 
Lokalerna måste enligt 8 kap16 § alkohollagen vara lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten har inte något att erinra 
mot alkoholservering mot att alkoholservering sker vid arrangemanget 
och att man arbetar med fortlöpande med systematiskt 
brandskyddsarbete. Arrangören ska tillse att entrén till arrangemanget 
inte hindras för framkomligheten av räddningsfordon.  
 
Räddningsvägarna får inte understiga 3 meters bredd/ 4 meters höjd. 
Nödvändig släckutrustning skall finnas tillgänglig vid mat/grillplatser. 
Alternativa utrymningsvägar ska finnas för samtliga besökare, om 
området stängslas in helt eller delvis. Utmärks med utrymningsskylt 
”grön gubbe”. 
 
Anmälan om gasol skall göras till Räddningstjänsten. Tält avsedda för 
150 personer och fler måste enligt ordningslagen vara besiktigade och 
godkända för att få användas vid allmänna sammankomster(t.ex. 
religionsutövning, teater, cirkus) och offentliga tillställningar (t.ex. sport, 
dans tivoli, marknader ). 
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Polismyndigheten bifogar sitt remissvar 2014-03-27 till utredningen. 
 
Särskild risk för människors hälsa  
Polismyndigheten kommer vid tillståndsgivningen av den allmänna 
sammankomsten villkora arrangören att anlita förordnade 
ordningsvakter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.  
Sökande Paraply Produktion AB har i sin ansökan om tillfälligt 
serveringstillstånd under Hasslöfestivalen 2014 önskemål att hela 
festivalområdet skulle vara ett gemensamt serveringsområde. Det 
gemensamma serveringsområdet, ca 5 000 kvm. skulle genom staket 
vara klart avgränsat mot övriga områden För att stävja införandet av 
egen alkohol på området skulle det finnas entrévärdar vid entrén för 
kontroll av ålder och medhavd alkohol. 
 
Alla ungdomar under 18 år skulle vid entrén förses med armband som 
tydligt skiljde sig från vuxenbiljett. Annan personal, publikvärdar och 
serveringsvärdar, skulle vara tillräckligt många inne på området för att 
hjälpa till med att hålla god tillsyn/uppsyn av området. Trots att alla 
goda förslag, se ovan, anser polismyndigheten att risken för 
överservering finns, att ungdomar under 18 år ges möjlighet att dricka 
då man erhåller alkohol av någon vuxen person. 
 
Alkohollagen talar om att stället skall vara klart överblickbart, att 
serveringspersonal skall vara ansvariga för den alkohol man säljer och 
till vem. Polismyndigheten anser att inte man har den 
tillsyn/överblickbarhet som alkohollagen kräver. Området är stort, det 
kommer att vara lätt att kringgå alkohollagens bestämmelser. 
Polismyndighetens uppfattning generellt är att de är tveksamma till ett 
gemensamt serveringsområde på grund av risk för ökade olägenheter 
vad gäller ordning och säkerhet. En annan anledning till tveksamheten 
är också att överblickbarheten som bör finnas på stället ej kan följas då 
området är för stort. 
 
Polismyndigheten är medveten om att arrangörerna på olika sätt 
försöker följa alkohollagens intentioner genom t.ex. utbildning av 
samtlig personal i alkohollagen, fler publik/entrévärdar för tillsyn vid 
entréer och inne på området. 
 
Kan arrangörerna garantera, vilket polismyndigheten anser är viktigt, att 
all personal får adekvat utbildning kommer polismyndigheten att 
tillstyrka ansökan om ett gemensamt serveringsområde. 
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Skulle utbildningen av någon anledning inte genomföras kommer 
polismyndigheten att avslå ansökan. Polismyndigheten anser slutligen 
att det är viktigt att uppföljning sker av festivalen med samtliga 
inblandade myndigheter samt arrangör. 
 
Förfrågan har ställts till skatteverket. Det framgår att firman är 
registrerad för F – skatt, moms och är arbetsgivarregistrerad 
Sökandebolaget förekommer inte med några skatteskulder. Beträffande 
bolagets företrädare finns inga skatteskulder registrerade. 
 
I sin ansökan har sökanden vidare påtalat att de via sitt metodiska 
policyarbete utifrån utbildning av personal i alkohollagen. 
  
Utbildningarna kommer att genomföras vid tre tillfällen varav en är  
webbaserad. Polismyndigheten och alkoholhandläggare, Karlskrona 
kommun kommer att vara ansvariga för utbildningarna. Den uppbyggda 
organisationen kring säkerhetsfrågor m.m. säkerställer överblick-
barheten över serveringsområdet såväl vad gäller risk för servering till 
minderåriga som eventuell risk för s.k. överservering. 
 
Enligt 8 kap 17 § ska eventuella risker för alkoholpolitiska olägenheter 
beaktas. Utredaren kan inte se att varken serveringsställets omfattning 
eller belägenhet i sig skulle kunna medföra olägenheter av detta slag. 
Tillsammans med andra berörda myndigheter, politiker, ordningsvakter 
och sökanden har vi träffats vid två tillfällen. Sökanden har beskrivit 
innehållet i ansökan, organisation och verksamheten i sin helhet.  
 
Beträffande alkohollagens bestämmelser anges att serveringsstället ska 
vara väl Serveringsområdet är inhägnat och säkerhetspersonal vid 
entréer kommer att se till att eventuella drycker inte kan medföras in till 
arrangemanget.  
 
Beträffande överblickbarhet, ålderskontroller vid försäljning av 
alkoholdrycker samt eventuell risk för langning till minderåriga anses 
sökanden, med den personalstyrka, vid barer och i rörelse, man 
presenterat, uppfyller de krav lagen ställer. För att minska 
berusningsgraden inne på serveringsområdet rekommenderas att 
begränsa antalet sålda enheter per person till fyra stycken. 
     forts. 
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§ 71 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
I övrigt ansvarar den serveringsansvarige enligt alkohollagen att 
överservering inte inträffar. Utifrån de diskussioner och överväganden 
utredaren gjort i samband med ansökan, lagens krav och de 
erfarenheter som är insamlade genom kontakter med 
socialförvaltningen, polismyndigheten, räddningstjänsten och 
ordningsvakter är att sökanden uppfyller de krav som ställs enligt 8 kap. 
12 § alkohollagen och att ansökan därmed ska beviljas i sin helhet med 
villkor. 
 
I sin rapport från Hasslöfestivalen 2014 under ”synpunkter i övrigt” 
bedömer alkoholhandläggarna att publikvärdarna bör erhålla väl synliga 
västar.  I övrigt finns inget att erinra avseende arrangörens 
genomförande av festivalen. Paraply Produktion AB kommer att under 
Hasslöfestivalen 2015 att utöka med s.k. miljöbelysning inom området. 
Aktivitetsprogram finns framtaget avseende området utanför med bl.a 
tivoli för att förebygga eventuella störningar. Som information kommer 
handläggare att närvara under festivalen och sammanställa en rapport 
för att beskriva arrangemanget och dra erfarenheter inför kommande 
arrangemang av liknande karaktär. 
 
I Karlskrona kommuns riktlinjer avseende serveringstillstånd 9.8 
musikevenemang framkommer att i varje enskilt ärende måste 
bedömning göras och varje beslut motiveras utifrån omständigheter i 
det enskilda fallet. 
  
Länsstyrelsen skriver i sin bedömning 2014-12-17 att Karlskrona 
kommun tidigare följt gällande lagstiftning då serveringsområdet inne på 
festivalområdet har varit väl avgränsat och överblickbarheten har på så 
sätt varit mer tillfredsställande. Länsstyrelsen anser att det är beklagligt 
att Karlskrona kommun nu valt att göra avsteg från alkohollagen och 
kommunen bör därför ges allvarlig kritik. 
 
Alkoholhandläggaren i Karlskrona hade under våren 2014 nära kontakt 
med alkoholhandläggaren i Sölvesborg för att delge varandra kunskap 
och erfarenheter av tillståndsgivning gällande festivaler. Beslut om 
villkor var i stort jämställda i utredningarna 2014. Länsstyrelsen ser i 
första hand att Sölvesborgs kommun avstår ifrån att bevilja hela 
festivalområdet som en serveringsyta på grund av det trots flera 
förbättringsåtgärder är omöjligt för serveringspersonalen att ha 
överblickbarhet över den alkohol de serverar.  
     forts. 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

20 april 2015 15 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
Om kommunen ändå beslutar att bevilja hela festivalområdet som en 
serveringsyta bör kommunen besluta om villkor som underlättar 
överblickbarheten ytterligare. Dessa villkor som länsstyrelsen uppger 
finns till större delen med i beslutet och i utredarens bedömning som 
avser Hasslöfestivalen 2015.  
 
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 
2015-04-01 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 
alkohollagen 8 kap 2 §  
 
1.  att Paraplyproduktion AB, org.nr. 556853 - 83333 Östra Prinsgatan 
 11, 371 31 Karlskrona, beviljas tillfälligt serveringstillstånd för 
 servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till 
 allmänheten inom festivalområdet, i samband med Hasslöfestivalen 
 den 9 -11  juli 2015, Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 Hasslö. 
  
2. att serveringstiden är 2015-07-09 kl.18.00 – 01.00, 2015-07-10 kl. 
 17.00 – 01.00 och 2015- 07-11 kl. 12.00 – 01.00, 
 
3. att samtliga besökare av festivalområdet bär ett festivalarmband, där 
 besökande under 18 år bär en specifik färg, 
 
4. att Paraplyproduktion AB utser publikvärdar som finns ute på 
 festivalområdet för att överblicka dess serveringsyta, 
 
5.  att publikvärdarna dokumenterar när en märkbart påverkad besökare 
 eller en minderårig som förtär alkohol påträffas och tillkallar en 
 ordningsvakt, 
     forts. 
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§ 71 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015 
 
6.  att publikvärdar, plockpersonal, entrévärdar, ordningsvakter och bar-
 personal skall genomgår en webbutbildning i alkohollagstiftningen, 
 
7. att polismyndigheten i Blekinge läns beslut rörande förordnande av 
 ordningsvakter skall följas, 
 
8. att samtliga drycker ska serveras i plastglas eller i plastflaskor  
 
9.  att särredovisning av mat och dryck ska ske för den del av rörelsen 
 som avser detta tillfälliga tillstånd under Hasslöfestivalen 2015, 
 redovisningen ska vara alkoholhandläggare tillhanda senast 29 
 augusti 2015. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Sökanden     SN. 2015.066.702 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
gästhamnen Säljö udde   
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. Cajam 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 är årligen under perioden 06-01 - 08-31 mellan klockan 
11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet: 
Säljö Udde är beläget på södra delen av ön Säljö i Karlskrona skärgård. 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beviljades under perioden 
2014-06-15 – 2014-08-15   Köket ligger i anslutning serveringsytan och 
är registrerat att tillreda och bereda kalla rätter såsom sallader, 
sommartallrik m.m. varma rätter så som olika sorters pajer. 
Serveringsytan är ett trä-däck på cirka 100 kvm och är tydligt avgränsad 
med ett trästaket som är cirka 120 cm högt. Servering av alkoholdrycker 
sker vid borden. Toaletter finns i servicebyggnaden. 
 
Sökanden driver Restaurang Säljö Udde som ligger i nära anslutning till 
Säljö Udde, Gästhamnen och är en anläggning för tillfälligt boende och 
erbjuder övernattning för enskilda såväl som för grupper, konferens- 
och kursmöjligheter, samt restaurangverksamhet med ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. Mark och byggnader har tidigare 
använts av Flygvapnet. Anläggningen kan nås från sjösidan via en 
gjuten ramp och brygga. 
 
Köket ligger i anslutning till matsalarna och uppfyller de allmänna krav 
och standard som alkohollagen kräver. Köket som ligger i nära 
anslutning till Säljö Udde kommer att användas för att förstärka mat-
utbudet på det nya serveringsstället. Avståndet mellan de olika köken är 
cirka 85 meter. Besök har gjorts på plats. 
     forts. 
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§ 72 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
gästhamnen Säljö udde   
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Menyn kommer framförallt att bestå av sommarmat, såsom hemlagade 
pajer av olika slag, olika sorters sallader (räkor, ost/skinka, rostbiff), 
kalla och varma huvudrätter, smörgåsar och baguetter, belgiska våfflor 
(både huvud-rättsvariant och dessert-variant) samt drycker och glass. 
All servering kommer att ske vid borden.  Öppettiderna kommer att 
variera under perioden som vi har serveringen i gästhamnen öppen. 
Senare delen av juni, juli och första dagarna i augusti. 
  
Mycket beroende på väder och gäst-tillströmning. Serveringen är ett 
komplement till huvudrestaurangen. Vi kommer att ha öppet under alla 
evenemangskvällar. Grundläggande tankar är kl.12.00 – 16.00 samt 
19.00 -  23.00 under evenemangskvällarna. Några härliga 
sommarkvällar kommer det säkerligen vara så att en trubadur kommer 
att spela. 
 
Vi vänder oss till gästerna som besöker ön och vill öka servicen, inte 
minst till våra båt- och badgäster. Med erfarenhet av tidigare års 
verksamhet är det åldersgruppen 40 år och uppåt, som är den stora 
målgruppen. Vi vill skapa en oas vid vattnet. Vi vill att våra gäster skall 
kunna äta gott och kunna njuta av världens vackraste skärgård bara 
några meter från stolen. Eftersom det i samband med att vi öppnar 
Freddies Lounge varje dag, kommer servicefunktionen mot båtfolket att 
bli så mycket bättre. Större delen av dagen kommer det att finnas 
personal från oss på plats i gästhamnen. Serveringsytan är ett trä-däck 
på drygt 100 kvm. stort.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden Cajam AB, består av Christer Ericsson (ägande 80 %) och 
Peter Ericsson. Christer och Peter Ericsson äger också företaget Cajam 
Äventyr AB som har ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap i sitt serveringsställe Boda Borg i Karlskrona och sedan 2011 
driver företaget Restaurang Säljö Udde med ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. Christer Ericsson har lång erfarenhet 
av restaurangbranschen. Han har avlagt kunskapsprov hos 
socialförvaltningen, 2011-05-12, för stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten med godkänt resultat.  
 
Ägar och hyresförhållanden 
Cajam AB hyr serveringslokalerna av Lindeberg Fastigheter och 
Sandvikens Fritidstomter AB.   
     forts. 
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§ 72 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
gästhamnen Säljö udde   
 
Finansiering 
Sökanden arrenderar anläggningen vilket innebär att sökanden inte har 
haft några kostnader avseende serveringsstället. 
 
 
Budget och omsättning 
Första året budget för perioden 15 juni – 15 augusti 2015 avseende 
maten uppskattas till 1,1 mnkr. sprit 7 tkr., vin 12 tkr., starköl 46 tkr. och 
andra jästa alkoholdrycker 5 tkr.    
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller 
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är 
taget av samhällsbyggnads-förvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden 
i Karlskrona har i delegationsbeslut registrerat Säljö Udde tillhörande 
Cajam AB restaurang och café med tillagning från grunden. Beträffande 
eventuellt förekommande bullerstörningar gäller folkhälsomyndighetens 
allmänna råd om höga ljudnivåer, FoHMFS 2014:15 samt för buller 
inomhus i bostäder, FoHMFS 2014:13.  
 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning:  
•att man arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete. 
 
Utredarens överväganden 
Av 8 kap.15 § samt förarbeten framgår att stadigvarande tillstånd för 
servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har 
ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla lagad 
eller på annat sett tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat 
utbud av maträtter. 
 
Av propositionen 2009/10:125 sidan 104 framgår att det är den 
allmänna standarden, såväl på maten som på miljön, som ska vara 
avgörande för möjligheten att få serveringstillstånd, inte typen av 
köksutrustning eller mat.  
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§ 72 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
gästhamnen Säljö udde   
 
Menyn avseende Säljö Udde, Gästhamnen uppfyller alkohollagen krav. 
Delar av menyn förbereds i köket på restaurangen Säljö Udde som 
ligger i nära anslutning till Gästhamnen. Det är den sammanvägda 
bedömningen av utbud, kvalitet och allmän standard som ska vara 
avgörande. Större delen av personalen har genomgått utbildning 
ansvarsfull alkoholservering. 
  
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 
2015-03-31. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 8 kap. 2 
§ alkohollagen, 
 
1.  att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
 till allmänheten årligen under perioden 1 juni – 31 augusti mellan 
 klockan 11.00 – 01.00. 
 
2.  att endast bordsservering får förekomma på den väl avgränsade 
 serveringsytan 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN. 2015.106.750 
 
 
 

 
 
 
 

§ 73 
Resursbehov för att uppfylla lagkrav vid arbete med våld i nära 
relationer  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden 
skyldigheter inom detta område anges i första hand socialtjänstlagen 
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 
relationer, SOSFS 2014:4. Socialnämndens ansvar har utökats i och 
med SOSFS 2014:4 som gäller från 1 oktober 2014.  
 
Som anges i rapporten är våldet omfattande och utbrett och tar sig 
uttryck i olika skepnader. Ett arbete för att ge adekvat hjälp till 
våldsutsatta i Karlskrona kommun är ett resurskrävande arbete. 
Behovet av resurser är helt och hållet avhängigt nämndens 
ambitionsnivå.  
 
Det resursbehov som är angett i rapporten bedöms vara det som krävs 
för att klara lagstiftningens minimikrav. 
 
1. Alla barn och vuxna som har blivit utsatta för våld i nära relationer 
 ska få sitt vårdbehov utrett inom lagstadgad tid. 
2. Alla barn och vuxna som har blivit utsatta för våld i nära relationer 
 ska få sitt vårdbehov tillgodosett inom socialförvaltningens 
 öppenvård. 
3. Berörd personal inom socialtjänst, barnomsorg, skola och berörda 
 delar av landstinget ska kunna få råd, vägledning och eventuell 
 utbildning i ämnet. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att ta informationen till dagens protokoll 
 
2. att uppdra åt förvaltningen att nogsamt följa utvecklingen av 
 anmälningar och utredningar avseende barn och vuxna och redovisa 
 detta till nämnden 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.042.013 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 

 
 
 
§ 74 
Budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2015 samt 
personalnyckeltal  
 
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist föredrar 
ärendet. Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -11,3 
mnkr, fördelat med -11,3 mnkr 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 inte minska nämnvärt på grund av 
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till 
fullo. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning.  
 
Antalet placeringar är just nu på en något högre nivå än snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -0,5 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -8,5 
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är 
på en fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 29 placerade (23 i 
snitt föregående år).  
 
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse 
bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet Roslunden, 
prognostiserad budgetavvikelse är -0,8 mnkr. Prognos gällande övriga 
kostnader +-0,0. 
     forts. 
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§ 74 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2015 samt 
personalnyckeltal  
 
Ekonomiskt bistånd:  
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen 
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014. 
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras 
nämnvärt i år jämfört med 2014. Senare års satsningar i form av 
framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att 
hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
(Resurshusmodellen), har gett positiv effekt, och kommer 
fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för 
verksamheten bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31   
 mars 2015. 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 mars till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.042.013 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 

 
 
 
§ 75 
Besparingsförslag 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Förvaltningen 
presenterade vid socialnämndens sammanträde den 23 mars en 
budgetuppföljning som gav vid handen att förvaltningen redan vid 
denna tid på året prognostiserar med en negativ budgetavvikelse om – 
10 mnkr. Förvaltningen lade också fram sparförslag som nästan 
uteslutande avsåg personalnedskärningar för att uppnå en budget i 
balans. Socialnämnden beslutade att avvisade förvaltningens 
besparingsförslag. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden vid sammanträdet den 
23 mars att återkomma till socialnämnden att till sammanträdet den 20 
april redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i samtliga 
delar av förvaltningen utan att det medför personalneddragningar, samt 
en risk-och konsekvensanalys av ovanstående. 
 
Förvaltningens bedömning kvarstår att det är omöjligt att spara på 
andra kostnader än personal, men att sådana personella besparingar 
också leder till allvarliga konsekvenser för rättssäkerhet och arbetsmiljö. 
I föregående månads budgetuppföljning och förslag till besparingar 
finns ett fåtal förslag som inte resulterar i uppsägning av personal och 
de redovisas återigen här nedan: 
 
– Föreningsbidragen 1 mnkr. 
– Leasingbilar 50 000 tkr/bil/år 
 
Ovan nämnda besparingar är marginella och gör inte att socialnämnden 
kan uppnå en budget i balans. Antalet leasingbilar är redan i dagsläget 
snålt tilltagna och täcker understundom inte behovet. En neddragning 
av bilar skulle resultera i sämre service till våra medborgare och sämre 
möjligheter att akut agera med hembesök vid anmälningar om barn som 
far illa eller vuxna som är i fara.  
     forts. 
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§ 75 forts 
Besparingsförslag 
 
Beslut om att inte betala ut föreningsbidrag skulle troligen orsaka 
svårigheter för föreningarna att klara av sina verksamheter, då bidraget 
ofta används till hyror och aktiviteter som föreningarna företar. 
 
Utöver detta förfogar förvaltningen över hyror för lokaler, om dessa 
skulle sägas upp skulle det inte få effekt under innevarande år, 
eftersom förvaltningen har kontrakt med långa löptider, samt att det 
skulle resultera i att personal inte skulle ha arbetsplatser, samt att vår 
HVB-verksamhet skulle behöva läggas ner, om lokaler inte skulle finnas 
för verksamheten. I övrigt är det vårdkostnader som är kostnads-
drivande och dessa är vi skyldiga enligt lag att tillförsäkra den enskilde.  
 
Förvaltningen har givetvis såväl ett uppdrag som en skyldighet att 
arbeta för att minska kostnaderna för detta, men har i dagsläget inte 
personella resurser för det. Inflödet av anmälningar och ansökningar är 
så stort att vi inte klarar den lagstadgade verksamheten, än mindre 
öppenvård och systematiskt arbete med hemmaplanslösningar. 
 
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan för att nå en budget i balans 
tidigare presenterad för nämnden den 23 mars 2015 
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer 
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det 
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning 
föreslås besparingar genom att: 
 
Ta bort: 
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr 
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr 
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr 
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr 
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr 
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr 
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr 
 
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få 
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för 
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag 
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av 
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.  
  forts. 
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§ 75 forts 
Besparingsförslag 
 
Konsekvensbeskrivning 
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar 
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd 
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att 
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.  
 
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens 
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön 
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare 
som medarbetare. 
 
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan 
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte 
kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade eller politiska målen.  
 
Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas krävs 
dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska mål ska 
uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar för att 
säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare och 
medarbetare.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att godkänna förvaltningens redovisning av besparingsförslag, 
 
2.  att anta föreslagna besparingar, 
 
3. att uppdra åt förvaltningen att omgående genomföra besparingarna, 
 
4. att översända redovisningen till kommunstyrelsen,   
 kommunfullmäktige och revisionen. 
 
Yrkande: 
Göran Eklund (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 
samt yrkar att kommunfullmäktige äger frågan och skall se till att tillföra 
socialtjänsten de resurser som behövs för att utföra sin lagstadgade 
verksamhet samt att kommunfullmäktige bör tillskriva Migrationsverket 
för att de skall ersätta kommunen för de faktiska kostnaderna för 
flyktingmottagandet samt att kommunfullmäktige annars måste redovisa 
var i kommunens verksamhet det skall skäras för att överföra medel så 
vi får en socialtjänst ekonomi i balans samt  forts. 
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§ 75 forts 
Besparingsförslag 
 
att den föreslagna besparingen inte kommer att lösa problemen inom 
socialförvaltningen, då socialtjänsten i dagsläget saknar personal för att 
kunna lösa sin lagstadgade verksamhet samt att kommunfullmäktige 
borde tillsätta en utredning som belyser varför socialtjänstens kostnader 
skenar. Då finns det en möjlighet att åtgärda orsakerna till problemen 
med socialförvaltningens skenande kostnader. 
 
Sophia Ahlin (M), Eva Strömqvist (S) samt Marianne Andersson (MP) 
yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Margaretha Rodin (FP) och Björn Olsson (S) yrkar bifall till Sophia Ahlin 
(M), Eva Strömqvist (S) samt Marianne Andersson (MP) yrkande om 
bordläggning. 
 
Proposition och beslut: 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska 
bordläggas. 
 
Reservation: 
Göran Eklund (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att bordlägga ärendet 
__________ 
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Akten     SN. 2015.105.750 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 76 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd 
vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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 handboken Ekonomiskt bistånd. 
Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med 
fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för 
rättstillämpningen. 
 
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar ska ses som ett 
arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare inom 
funktionen ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningens vuxensektion.  
 
Efter översyn av gällande riktlinjer föreslås förändringar och tillägg 
avseende 2015 och 2016.  
     forts. 
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§ 76 forts 
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd 
vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta  
 
att  godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av 
 ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun 
 avseende 2015-2016 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
__________  
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Kommunstyrelsen    SN. 2011.197.754 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten      

 
 
 
 
 
 
 
§ 77 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd  
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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 
första gången 2012 i form av 40 kommunala anställningar med stöd 
från arbetsförmedlingen i så kallade nystartsjobb. Denna åtgärd har 
fortsatt med 40 platser årligen under 2013 och 2014. 
 
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 nivå är fortsatt hög. Fortsatta aktiva åtgärder krävs inom 
Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis dämpa utvecklingen av 
antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 
Inrättandet av så kallade ”kommunala beredskapsjobb” är ett sätt bland 
flera nu pågående och planerade åtgärder att dämpa och minska 
behovet av ekonomiskt bistånd i Karlskrona.  
 
Inledning 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt 
försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund 
som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
     forts. 
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§ 77 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Vuxna personer som omfattas av ekonomiskt bistånd kan grovt indelas i 
två grupper. De som har hinder för att arbeta och de som bedöms stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Dessa bedömningar är, på 
individnivå, i ständig rörelse och förändring. Arbetet med personer med 
hinder är ett mångfasetterat arbete och sker efter samtycke från 
individen i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
andra myndigheter och aktörer. Detta arbete bedriv även inom ramen 
för Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM där Karlskrona 
kommuns SF sedan flera år genomför projekt med finansiering från 
FINSAM. 
 
I arbetet med de personer som står till arbetsmarknadens förfogande är 
utgångspunkten att individen är inskriven som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eventuella insatser från kommunen 
sker alltid i samråd med Arbetsförmedlingen. 
  
Det framgår av de årliga kartläggningar som genomförs inom 
vuxensektionen, funktionen ekonomiskt bistånd att personer som 
bedöms kunna arbeta i många fall har en låg utbildning och långvarig 
mångårig arbetslöshet eller ingen arbetslivserfarenhet. 
 
Arbetsmarknaden i Karlskrona erbjuder få arbetstillfällen till personer 
med låg utbildningsbakgrund och ringa arbetslivserfarenhet. Ungdomar 
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till 
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Förslag till fortsatt aktiv 
kommunal åtgärd ”kommunala beredskapsjobb” 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 sedan 2012 för personer som är 
aktuella för ekonomiskt bistånd. 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.  
     forts. 
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§ 77 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Socialnämnden har i mål för verksamheten formulerat att denna typ av 
åtgärd ska användas för att dämpa utvecklingen av behov av 
ekonomiskt bistånd. En fortsatt åtgärd enligt denna modell kan enligt 
förslaget erbjudas för 20 personer under 2015-2016 med start i maj 
månad 2015. Upplägget för dessa personers anställning är arbete på 
arbetsplats i kommunal förvaltning med introduktion inom 
arbetsmarknads på Bubbetorps gård under de första veckorna. 
 
Vägledare från arbetsmarknadsavdelningen följer gruppen under 
anställningsperioden för att vägleda inför anställningens upphörande 
efter ett år. Dessa anställningar genomförs 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 redan 
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genomföra 
åtgärden med hög kvalitet och gott resultat. Samarbete med 
Arbetsförmedlingen är väletablerat enligt denna modell. 
 
Kommunala beredskapsarbeten  
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så kallad 
kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en snittlön 
baserad på befintliga likvärdiga anställningar.  
 
Socialförvaltningen/arbetsmarknadsavdelningen gör tillsammans med 
Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga för 
åtgärden. Personerna kommer att anställas på arbetsmarknads-
avdelningen som i sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom 
Karlskrona kommun.  
 
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen har god erfarenhet 
av vilket upplägg som krävs för att med kvalitet erbjuda dessa personer 
anställning och uppföljning på bästa sätt. 
     forts. 
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§ 77 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
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 2015 års arbetsgivar- och sociala avgifter 
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 18080 kr 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 beredskapsanställda 
med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
 
Kostnad 12 månader 20 kommunala beredskapsjobb med bidrag från 
personer 2015/2016  
Summa 2015/2016 3 281 280 kr 
 
Vid start i maj 2015 fördelar sig kostnaderna under 2015/16 med 
2 187 520 kr för 2015 och 1 093 760 kr 2016 
 
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 kostnader för dessa 
beredskapsarbeten i form av löner vilka enligt förslag finansieras från 
kontot ekonomiskt bistånd 
     forts.  
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§ 77 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1. att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2015/2016, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med ekonomiskt 
 stöd från arbetsförmedlingen samt enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med 
 totalt 3 281280 kr för 2015/16 med fördelningen 2 187520 kr för år 
 2015 och 1 093760 kr för år 2016 
 
3.  att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten 
 om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande 
 av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen 
 tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen involveras i 
 framtagandet 20 arbetsplatser. 
 
Yrkande: 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Reservation: 
Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig mot särbehandling och anser att 
ordalydelsen ”utländsk bakgrund” i första stycket stryks ur texten. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
__________  
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Akten     SN. 2015.115.206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 78 
Ökade hyreskostnader för barn- och ungdomssektionen 
 
Sammanträdet ajourneras 17.15–17.25. Christine Held, 
förvaltningschef, föredrar ärendet. Barn- och ungdomssektionen har 
beviljats medel till 16 nya tjänster. De befintliga lokalerna på Ekliden är 
beräknade till den personal som fanns 2013. För att kunna ge 
kontorsplatser till 16 nya behöver lokalerna utökas. Karlskronahem har 
tagit fram ett förslag om en tillbyggnad som skulle ge 16 nya rum och 
ett mindre personal/mötes rum. Den utökade hyreskostnaden är 
beräknad till 376 000:-/år.  
 
Utöver detta tillskott av fler kontorsrum finns också en plan av byte av 
lokaler mellan funktionsstödsförvaltningen och barn- och ungdoms-
sektionen som innebär att vi släpper tidigare Ungbos lokaler och får 
istället 8 kontorsrum och kommer att dela sammanträdesrum med 
funktionsstödsförvaltningen. 
 
För att utbyggnaden ska påbörjas och bli klar under senare hälften av 
2016 behövs ett beslut om att den utökade hyreskostnaden beviljas. 
Under 2016 med halva årskostnaden och för 2017 och framöver blir det 
hela årskostnaden.  
 
Utöver Ekliden hyr vi idag extra kontorslokaler i Lyckeby till en kostnad 
av 176 800:-/år och vi räknar med att kunna ha hela verksamheten på 
Ekliden och inte behöva använda lokalen i Lyckeby. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  bevilja en ökad hyreskostnad under 2016 med kronor 188 000:- och 
 för 2017 och framåt en kostnad med 376 000:-/år. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Akten     SN. 2009.301.752 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 79 
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden 
driver sedan flera år tillbaka ett hemlöshetsboende i lokaler belägna vid 
Lindesnäs i Karlskrona. Lokalerna användes tidigare som vägmotell. 
 
Verksamheten som nämnden bedriver riktar sig till personer som av 
olika orsaker är i akut hemlöshet och saknar tak över huvudet. 
Stödboendet har karaktären akutboende och målsättningen är att man 
så snart det är möjligt ska erhålla annan typ av boende och i 
förlängningen få hjälp till ett tryggt och stabilt boende. 
 
I dagsläget ansvarar socialförvaltningens boendestöd för verksamheten 
på Rosenbom. Under senaste tiden har verksamheten varit fullbelagd, 
och tidvis har det varit kö till boendet. Företrädesvis är de boende på 
Rosenbom män.  
 
Social problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande, men även annan problematik, som mer är kopplade till 
oförmåga att klara ekonomi och boende, finns.  
 
Under 2014 tog hyresvärden initiativ till en omförhandling av 
hyresavtalet. Förhandlingarna resulterade i en förhandling i 
hyresnämnden som föll ut enligt följande: 
 
• Nytt avtal skrivs på fem år från och med 1/6 2015 
• Index ligger kvar på 75 % 
• Hyreshöjningen blir 100 tkr fr.o.m. 1/6 
 
 
Förvaltningens bedömning är att godta föreslaget om nytt hyresavtal för 
stödboendet Rosenbom. Möjligheten att hyra ändamålsenlig ny lokal för 
verksamheten bedöms obefintlig, likaså möjligheten att tillgodose 
målgruppens behov på annat sätt. 
     forts. 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

20 april 2015 37 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 79 
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
att  uppdra åt förvaltningschefen att teckna hyresavtal enligt 
 ovanstående förslag  
 
Yrkande: Morgan Kullberg (M) samt Lars Brissmalm (S) yrkar 
bordläggning av ärendet till socialnämndens sammanträde den 18 maj 
2015 så att nämnden får möjlighet att se och ta ställning till avtalet i sin 
helhet och därefter fatta beslut. 
 
Proposition och beslut: 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Morgan Kullberg (M) samt Lars Brissmalm (S) yrkande om 
bordläggning och finner att socialnämnden beslutar enligt Morgan 
Kullberg (M) samt Lars Brissmalm (S) förslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att  ärendet bordläggs till socialnämndens sammanträde den 18 maj 
 2015 så att nämnden får möjlighet att se och ta ställning till avtalet i 
 sin helhet och därefter fatta beslut. 
__________   
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Akten      SN. 2015.116.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 80  
Beslut i ärende gällande handlingsplan för en trygg och säker 
socialtjänst – barn och unga 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. De flesta barn och 
unga i Karlskrona kommun lever under trygga och goda förhållanden 
tillsammans med sina familjer, föräldrar och syskon. Barns hälsa, 
sociala förhållanden och skolgång är i stort sett goda. Samtidigt finns 
det barn och unga i vår kommun som behöver stöd och skydd från 
kommunens socialtjänst. Under 2014 inkom till socialförvaltningen i 
Karlskrona totalt 2006 anmälningar och ansökningar avseende barn 
och unga. Här har kommunens socialtjänst ett mycket viktigt arbete att 
göra.  
 
Antalet barn och unga som är i behov av kontakt med socialtjänsten till 
följd av en anmälan eller ansökan har ökat de senaste åren och under 
föregående år med 140 %. Lagstiftningen och kraven på socialtjänstens 
barn- och ungdomsvård har ökat under senare år beträffande 
ansvarsområden, kvalité, kompetens, dokumentation och 
brukarmedverkan.  
 
Socialtjänsten i Karlskrona står i dagsläget inför ett förbättringsarbete 
för att kunna uppnå en trygg och säker socialtjänst. Vi har genom och 
externa utredningar en god bild av de förbättringar som är nödvändiga 
att vidta. För att detta arbete ska säkerställas bedömer förvaltningen att 
en handlingsplan för en trygg och säker socialtjänst behöver upprättas. 
Handlingsplanen bör innehålla: 
 
–   Socialtjänstens förbättringsområden inom barn- och unga området 
–  Förutsättningar för förändringsarbete 
–  Mål med förändringsarbetet 
–   Genomförandeplan med ansvarsfördelning och tidsåtgång 
–  Plan för systematisk uppföljning 
  forts. 
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§ 80 forts.  
Beslut i ärende gällande handlingsplan för en trygg och säker 
socialtjänst – barn och unga 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för en trygg och     
    säker socialtjänst inom barn- och unga området, 
 
2.  att förvaltningen redovisar handlingsplanen till socialnämnden senast  
    december 2015. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 25 maj 
2015 
 
§ 97 Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4, 

måndagen den 25 maj 2015 kl. 14.00 -  14.30 
  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S)  
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Ann-Marie Branje (M)  
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 
 Björn Fries (V) 
 
Ersättare Robert Andersson (SD) 
  
  
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
 Katarina Nordin (M) 
 Marie Klang (FP) 
   
  

 
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson  
 Sektionschef Margaretha Jansson 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Göran Eklund (SD) 
 
 
Justerade paragrafer § 97   
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Göran Eklund 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den             2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Akten     SN. 2009.301.752 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
§ 97 
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom  
 
 
Socialnämnden driver sedan flera år tillbaka ett hemlöshetsboende i 
lokaler belägna vid Lindesnäs i Karlskrona. Lokalerna användes tidigare 
som vägmotell. Verksamheten som nämnden bedriver riktar sig till 
personer som av olika orsaker är i akut hemlöshet och saknar tak över 
huvudet.  
 
Stödboendet har karaktären akutboende och målsättningen är att man 
så snart det är möjligt ska erhålla annan typ av boende och i 
förlängningen få hjälp till ett tryggt och stabilt boende. I dagsläget 
ansvarar Socialförvaltningens boendestöd för verksamheten på 
Rosenbom.  
 
Under senaste tiden har verksamheten varit fullbelagd, och tidvis har 
det varit kö till boendet. Företrädesvis är de boende på Rosenbom män. 
Social problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande, men även annan problematik, som mer är kopplade till 
oförmåga att klara ekonomi och boende, finns.  
 
Under 2014 tog hyresvärden initiativ till en omförhandling av 
hyresavtalet. Förhandlingarna resulterade i en förhandling i 
hyresnämnden som föll ut enligt följande:  
 
• Nytt avtal skrivs på fem år från och med 1/6 2015  
• Index ligger kvar på 75 %  
• Hyreshöjningen blir 100 tkr from 1/6  
 
Förvaltningens bedömning är att godta föreslaget om nytt hyresavtal för 
stödboendet Rosenbom. Möjligheten att hyra ändamålsenlig ny lokal för 
verksamheten bedöms obefintlig, likaså möjligheten att tillgodose 
målgruppens behov på annat sätt.  
     forts. 
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§ 97 forts 
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom  
 
Socialnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag, med omedelbar 
justering, på sitt sammanträde den 18 maj 2015, dock med ett 
tilläggsbeslut till förvaltnings förslag att till hyresavtalet infoga under 
särskilda bestämmelser rätt för hyresgästen att ensidigt ha rätt att säga 
upp avtalet (enbart för avflyttning) efter 18 månader. I övrigt 
oförändrade villkor. 
 
Hyresvärden svarade den 20 maj 2015 på nämndens begäran: 
 
Jag har mottagit Socialnämndens förslag. Jag konstaterar följande: 
  
1.   Vi har i Hyresnämnden förlikats och efter långa och dryga 
 förhandlingar enats om hyresvillkor i enlighet med översänt 
 hyresavtal. Hyresnämnden har protokollfört samtliga förändrade 
 villkor och detta fanns självfallet inte med. 
2.  Den texten som Ni önskar införa i hyresavtalet är såklart helt 
 oacceptabel från vår sida, vi reducerade våra hyreskrav mot en 
 längre löptid. 
3.  Med denna senaste vändning är min fråga om kommunen 
 respekterar hyresnämndens roll som medlare? Men också om vi 
 kommer att ha ett hyresavtal per den 31/5? 
 
Förvaltningen kan utifrån hyresvärdens svar inte se annat val än att 
nämnden upphäver sitt beslut från 18 maj 2015 och i stället beslutar att 
godta hyresavtalet i dess framförhandlade lydelse. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att upphäva socialnämndens beslut § 96 av den 18 maj 2015, i 
 dess helhet, 
 
2.  att uppdra åt förvaltningschefen att teckna hyresavtal enligt 
 ovanstående förslag, 
 
3.  att förklara punkten omedelbart justerad. 
 
Yrkande: 
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till attsats 1-3 samt tillägg av tre 
attsatser där det framgår att socialnämnden ger kommunjuristen i 
uppdrag att utreda om verksamheten som bedrivs i lokalen Rosenbom 
är momspliktig, att om moms felaktigt debiterats kommunen för lokalen 
Rosenbom utreda möjligheten att återfå densamma, samt att under 
förutsättning att i lokalen ej bedrivs momspliktig verksamhet uppdraga  
      forts. 
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§ 97 forts 
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom  
 
åt fastighetsavdelningen att i efterhand göra nödvändiga förändringar i 
hyresavtalet. 
 
Björn Fries (V), Eva Strömqvist (S), Göran Eklund (SD) samt Lars 
Brissmalm (S) yrkar bifall till Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Morgan Kullbergs (M) förslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
1.  att upphäva socialnämndens beslut § 96 av den 18 maj 2015, i 
 dess helhet, 
 
2.  att uppdra åt förvaltningschefen att teckna hyresavtal enligt 
 ovanstående förslag, 
 
3.  att förklara punkten omedelbart justerad 
 
4. att socialnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att utreda om 
 verksamheten som bedrivs i lokalen Rosenbom är momspliktig 
 
5. att om moms felaktigt debiterats kommunen för lokalen Rosenbom 
 utreda möjligheten att återfå densamma 
 
6. att under förutsättning att i lokalen ej bedrivs momspliktig 
 verksamhet uppdraga åt fastighetsavdelningen att i efterhand göra 
 nödvändiga förändringar i hyresavtalet. 
 
__________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 1 juni 2015 
 
§ 98 Yttrande från Socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
 revisionsberättelsen för år 2014 
 
§ 99 Hyreskostnader Ekliden 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4, 
måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 – 15.55   

 Ajournering 15.30 – 15.35 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S)  
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 
  
Ersättare Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) 
 Pelle Nordensson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) § 99 15.25 – 15.40  
 Maja Sandberg (S) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) § 98 15.10 – 15.25

   
 

 
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Margaretha Jansson 
 Sektionschef Christine Held 
  
 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Margareta Rodin (FP) 
 
 
Justerade paragrafer § 98-99   
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Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Margareta Rodin 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 juni    2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunfullmäktige    KS. 2013.223.041 
Kommunstyrelsen    SN. 2015.150.007 
Akten       
 
      
 
 

 
 
 
 
§ 98 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för år 2014 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot socialnämnden då man anser att 
nämnden brustit i styrning, ledning och kontroll. Revisorerna menar att 
nämnden tagit för få beslut, inte varit tillräckligt aktiva för att reducera 
årets negativa budgetavvikelser. Vidare menar revisorerna att 
nämndens interna kontroll varit bristfällig, samt att man anser att det 
funnits brister i nämndens processer avseende verksamhet som rör 
vård av barn, ungdomar och familjer. 
 
Socialnämnden avger ovanstående yttrande och föreslås besluta 
 
1.  att anta härvid redovisad förklaring till anmärkningar i 
 revisionsberättelsen för 2014 
 
2.  att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Lars Brissmalm (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen 
15.10 – 15.25 
 
Eva Strömqvist (S) begär ajournering 15.30 – 15.35 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S) avstår sin rösträtt 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att anta härvid redovisad förklaring till anmärkningar i 
 revisionsberättelsen för 2014 
 
2.  att förklara paragrafen omedelbart justerad 
__________  
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Akten     SN. 2015.115.206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 99 
Hyreskostnader Ekliden 
 
Christine Held, sektionschef, föredrar ärendet. I december 2013 flyttade 
vi in i nyrenoverade lokaler på Ekliden. Lokalerna var redan vid 
inflyttningen lite för små och vi fick prioritera bort bland annat 
sammanträdesrum, dela några rum och sitta två i några rum. Efter 
händelsen valborgsmässoaftonen 2014 ökade inkomna anmälningar, 
ordinarie personal blev sjukskriven och en del slutade. Detta gjorde att 
vi fick ta in konsulter och extrapersonal och det innebar att vi under 
hösten hamnade i en situation där det inte fanns plats för alla utan en 
arbetsgrupp på 10 personer flyttade till tillfälliga lokaler i Lyckeby.  
 
Under 2014 pågick också en planering för att 
Funktionsstödsförvaltningen skulle flytta ut i lokaler bredvid oss. Ett byte 
av lokaler har gjorts som innebär att FSF kommer att ta över den delen 
av våra lokaler som tidigare tillhörde Ungbo där vi idag har fyra 
kontorsplatser och vi får sju kontorsrum i deras del och vi kommer att 
ha gemensamma sammanträdesrum.  
 
Diskussioner om våra lokaler påbörjades innan vi visste om vi skulle få 
någon förstärkning och ett förslag togs fram som skulle ge fler 
kontorsrum om ett beslut skulle tas om personalförstärkning. Förslaget 
är att man bygger in en takterrass som idag finns mellan ”vårt hus” och 
det hus där Funktionsstödsförvaltningen kommer att flytta in. 
 
Frågan har ställts flera gånger till FSF om det vore möjligt att få 
ytterligare några rum i deras lokaler men de har svarat att de lokalerna 
som görs iordning till FSF precis täcker deras behov.  
 
Det vi står inför idag är att vår personal kommer att utökas med 20 
personer (16+4) och att arbetsgruppen i Lyckeby ska flytta tillbaka och 
de 4 som sitter f.d. Ungbos lokaler ska beredas plats i nya rum.  
     forts. 
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§ 99 
Hyreskostnader Ekliden 
 
Vid de första byggmötena tillsammans med de fackliga 
skyddsombuden, Karlskronhem och kommunens fastighetsavdelning 
framfördes att rummen inte skulle räcka och att det nuvarande 
personalrummet skulle bli för litet. En lösning för att få fler kontorsrum 
och ett större personalrum är att utöka den redan beslutade 
tillbyggnaden och det innebär en större ökad hyreskostnad.  
 
I grundförslaget finns 17 nya rum och 7 rum som vi byter med 
Funktionsstödsförvaltningen. Sammanträdesrum som vi delar med FSF 
men ingen utökning av personalutrymme.  
 
Vårt behov är 34 nya kontorsrum och ett större personalrum 
 
10 personer som finns i Lyckeby idag ska flytta tillbaka 
4 personer som idag sitter i den del som ingår i bytet med 
Funktionsstödsförvaltningen 
20 nya personer som ska tillsättas och behöver kontorsrum 
 
Det nuvarande personalrummet är inte tillräckligt för ytterligare 20 
personer. 
 
I det nya utökade förslaget, finns förutom de ovan nämnda 24 
kontorsrummen ytterligare 10 kontorsrum och ett större personalrum. 
 
På socialnämnden i april togs beslut om en ökad hyreskostnad på 
kronor 376 000 för det första förslaget på en tillbyggnad på nuvarande 
lokaler. Efter att detta beslut togs har det framkommit att denna 
tillbyggnad inte skulle vara tillräcklig för våra behov och ytterligare ett 
förslag har tagits fram där man utökar tillbyggnaden. Denna utökade 
tillbyggnad skulle ge en ytterligare utökad hyra med ca 180 000/år.  
 
Den totala hyresökningen för hela tillbyggnaden skulle bli en ökning 
med 556 000:/år (376 000 + 180 000). 
 
Att ha verksamheten samlad i gemensamma lokaler har varit ett mål för 
att uppnå effektivitet och det gynnar samarbetet mellan 
arbetsgrupperna.  
 
Konsekvenserna av att inte göra den större tillbyggnaden blir att vi får 
en dålig arbetsmiljö med för lite personalutrymme och för få kontorsrum. 
Trånga lokaler kan medverka till stress.   forts. 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

1 juni 2015 7 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 99 
Hyreskostnader Ekliden 
 
I ett rum som delas av flera personer finns en särskild risk för störning 
och koncentrationssvårigheter, vilket kan vara en stressfaktor och kan 
även göra att arbetet blir mindre effektivt. En dålig arbetsmiljö i form att 
trånga lokaler kan vara en faktor som gör att man väljer att sluta. 
 
Att som idag ha en arbetsgrupp i andra lokaler är inte heller en bra 
lösning varken ekonomiskt eller arbetsmiljömässigt. Samarbetet 
försvåras när man inte sitter tillsammans och det tar tid att förflytta sig 
och den arbetsgrupp som sitter i andra lokaler känner sig ofta utanför 
den större gemenskapen. 
 
Den ökade hyreskostnaden kommer först 2017 att gälla per helår. 
Förhoppningen är att tillbyggnaden ska vara klar innan sommaren 
2016, vilket innebär att kostnaden för 2016 blir lite mer än halv 
årskostnaden. 
 
Ett snabbt beslut är nödvändigt för att inte stoppa byggprocessen och 
därmed inte göra det möjligt att tillbyggnaden blir klar innan sommaren 
2016. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att upphäva socialnämndens beslut från 2015-04-20 § 78 om att 
 bevilja en ökad hyreskostnad med 376 000:-/år 
 
 
2.  att bevilja en ökad hyreskostnad med kronor 556 000:-/år 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 15 juni 
2015 
 
§ 109  Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Yame Sushi  
 
§ 110  Svar på remiss angående förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen 
  – Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 
 
§ 111  Remissvar angående bidrag till glasögon för barn och unga 
 
§ 112  Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism  

  
§ 113  Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns 
  POSOM  
 
§ 114  Reviderad uppföljningsplan 
 
§ 115  Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal  
 
§ 116  Besparingsförslag 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

15 juni 2015 2 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4, 

måndagen den 11 juni 2015 kl. 15.15–17.00 
  
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M)  
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 
 Björn Fries (V) 
 
Ersättare Sven Wallfors (M) 
 Katarina Nordin (M) 
 Marie Klang (FP) 
 Pelle Nordensson (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) §§ 109-115 del av 13.00-16.15 

 Malin Tingelholm (S) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) § 116 16.15-17.00  
   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson  

T.f. sektionschef Annika Börjesson  
T.f. sektionschef Helena Lithander 
Controller Lill Körling 
HR-specialist Eva-Britt Norrman 
Utredare Tore Svensson §§ 109-112  
Utredare Katarina Lindell §§ 109-111 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Björn Fries (V) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 109-116  
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Björn Fries 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den             2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Sökanden     SN. 2015.154.702 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 109 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Yame Sushi 
 
Katarina Lindell, utredare, föredrar ärendet. Minh Hai Trinh 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 är klockan 11.00 – 01.00, året 
runt. 
 
Utredning 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Yame Sushi är belägen centralt på Ronnebygatan 21 i 
Karlskrona. Lokalen har tidigare använts till kioskverksamhet 
(Frelsens). Serveringslokalen består av matsal för cirka 28 personer 
och uteservering för cirka 20 platser. Uteserveringen skall vara väl 
avgränsad och följa Karlskrona kommuns riktlinjer. Toalett finns på 
serveringsstället. 
 
Menyn består av framförallt av olika sorter av sushi men även av andra 
varmrätter. Förrätter och efterrätter erbjuds även gästerna.   
Kopia av anmälan om livsmedelsanläggning är gjord och beslut om 
registrering har lämnats till socialförvaltningen. Köket uppfyller kraven 
för tillagning av beredning och bearbetning av råa livsmedel. Besök har 
gjorts på serveringsstället. 
Lokalerna uppfyller alkohollagens krav om ändamålsenlighet   
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Yame Sushi är en sushi restaurang som finns i stan. Vi serverar sushi, 
men vi har också tillgång till andra varmrätter till de som inte tycker om 
(rå) fisk och andra havsdjur. Man kan antingen sitta med familjen eller 
köpa som take-away. Vi har tillgång till olika sorter dryck som passar 
bra till sushi. 
  forts. 
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§ 109 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Yame Sushi 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har praktiserat och arbetat inom restaurangbranschen sedan 
2012. Minh Hai Minh har genomfört ett kunskapsprov hos Karlskrona 
kommun 2015-03-13 avseende, ”stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten” med ett godkänt resultat. Sökande driver sedan 27 april 
2015 även Yame Garden med ett stadigvarande tillstånd till 
allmänheten. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Arrendeavtal finns mellan sökande, Minh Hai Trinh, 930513-3671 och 
arrendegivare Hanna Dinh, 710312-2847. Detta avtal är godkänt av 
fastighetsbolaget Gallionen KB. Hyreskontrakt och arrendeavtal finns 
bifogat utredningen.  
 
Finansiering 
Kostnaden för sökande är endast hyreskostnad till arrendegivaren 
Hanna Dinh, 710312-2847.  
 
BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller 
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket. 
 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är 
taget av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetens 
ändamål är Sushi restaurang. Beträffande eventuellt förekommande 
bullerstörningar gäller folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga 
ljudnivåer. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägger företaget (Fashion 
Nails, hyresgäst Hanna Dinh, 710312-2847) om brister i underhåll, 
utbildning samt rengöringsrutiner på restaurang Yame Sushi. 
I samband med registrering av livsmedelsanläggning som inkommit den 
10 juni 2015 framkommer att anmälningsplikten är uppfylld och 
verksamheten får därmed påbörjas. forts. 
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§ 109 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Yame Sushi 
 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning  
Att man arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete 
Att man ej överstiger max antal personer i lokalen 50 personer 
Att bristerna i tjänsteanteckningarna med Dnr 2015000700 följs.  
 
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 
den 10 juni 2015. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 8 kap 2 
§ alkohollagen  
 
1.  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.  
 
2.  att paragrafen justeras omedelbart 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  SN. 2015.141.219 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 110 
Svar på remiss angående förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen– Bostadsförsörjningsprogram för 
Karlskrona kommun  
 
Katarina Lindell, utredare, föredrar ärendet 
 
Syfte 
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att underlätta kommande 
beslut om investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut 
för att samordna kommunens fysiska utveckling och befolkningstillväxt i 
enlighet med översiktsplanens inriktning. Riktlinjerna i 
bostadsförsörjningsprogrammet anger inriktningen för Karlskrona 
kommuns bostadsförsörjning och ställningstagande för att uppnå 
målen. 
 
Bakgrund 
En bostadsmarknad i balans innebär att hushåll ska kunna välja boende 
och att det ska finnas vissa frihetsgrader i beståndet för omflyttning. En 
uttalad politik kring kommunens visioner, mål, planer och policy 
underlättar för aktörerna på marknaden och även internt i kommunen. 
 
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör första delen av 
bostadsförsörjnings-programmet. Arbetet fortsätter med en 
handlingsplan med åtgärder för varje fördjupningsområde enligt 
översiktsplanen. Riktlinjerna och handlingsplanen kommer tillsammans 
att utgöra Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun.  
 
Riktlinjerna, som nu är på remiss, ska antas av kommunfullmäktige 
varje mandat-period och handlingsplanen antas av kommunstyrelsen 
årligen. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska följas upp i 
kommunens budget för att kunna realiseras. Hela 
bostadsförsörjningsprogrammet kommer att lämnas till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande under hösten 2015. 
  forts.  
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§ 110 forts 
Svar på remiss angående förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen– Bostadsförsörjningsprogram för 
Karlskrona kommun  
 
Socialnämnden ser positivt på förslaget till riktlinjer för 
bostadsförsörjningen – Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona 
kommun som helhet, men vill framhålla följande: 
 
att åtgärder bör göras för att möjliggöra för betalningssvaga grupper att 
 kunna hitta en bostad, 
 
att få till stånd en flyttkedja 
 
att kommunen bör styra inriktningen på bostadsbyggandet genom att   
 ställa särskilda villkor för att motverka segregationen när kommunal 
 mark planläggs och tilldelas exploatör.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att med ovanstående synpunkter tillsyrka förslag till riktlinjer för 
 Bostadsförsörjningen – Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona 
 kommun. 
 
2.  att avge ovanstående svar på remiss till miljö- och 
 samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Socialdepartementet    SN. 2015.166.754 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 111 
Remissvar angående bidrag till glasögon för barn och unga 
 
Vi instämmer i förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) med ny lydelse: Landstinget ska lämna bidrag för kostnad 
för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 
19 år. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragens storlek och 
övriga villkor för bidraget. 
 
Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller 
funktions-förmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin 
potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden. 
 
Idag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för 
glasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 
0-7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting som ger bidrag för 
standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraden 
varierar. 
 
För att ge barn bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, 
föreslås att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon 
eller kontaktlinser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  till socialdepartementet avge ovanstående remissyttrande. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.104.180 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 

 
 
 
 
§ 112 
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism  
 
Tore Svensson, utredare, föredrar ärendet. Göran Eklund och 
Christoffer Larsson från Sverigedemokraterna har lämnat motion om 
åtgärder mot våldsbejakande extremism. Motionärerna yrkar att 
kommunen ska redovisa vilka preventiva åtgärder som vidtas eller 
planeras för att hindra att kommuninnevånare rekryteras till olika 
”våldsbejakande islamistiska organisationer”, att kommunen tar 
ställning mot islamism och jihadism samt att socialförvaltningen får i 
uppdrag att upprätta en handlingsplan som stöd i det förebyggande 
arbetet mot ”radikalisering och våldsam extremism”.  
 
I rubriken till motionen talas om åtgärder för att skydda 
kommuninnevånarna mot islamistisk radikalisering och mot ”därpå 
följande terrorhot”.  Det kan konstateras att motionen så gott som 
uteslutande talar om hotet från islamistisk extremism. Först i det 
avslutande yrkandet nämns ”våldsam extremism” i mer allmänna 
ordalag. 
 
Utredaren menar att kommunen, vid planerandet av åtgärder, måste ha 
en bred syn på våldsbejakande extremism från olika håll. Det kan 
handla om svenska högerextremister som rekryteras till Ukraina eller 
återvänder från kriget, islamister som rekryteras till Syrien eller 
återvänder därifrån eller extremister som attackerar 
meningsmotståndare i Sverige. 
 
Islamism är ett brett begrepp som vanligtvis betecknar rörelser och 
ideologier som menar att islam borde genomsyra hela samhället, även 
politiken. Jihadism är en term som är sammankopplat med ”jihad”, som 
ofta översätts med ”heligt krig”. 
 
EU har en förteckning över personer, grupper eller enheter som är 
föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism.  
     forts. 
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§ 112 forts 
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism 
 
Det finns enligt utredarens uppfattning ingen anledning för kommunen 
att därutöver särskilt uttala sig om islamism och jihadism på det sätt 
som motionärerna föreslår. 
 
Regeringen har inrättat en nationell samordnare mot våldsbejakande 
extremism. Den nationella samordnaren har till sin hjälp ett kansli. På 
den nationella samordnarens hemsida sägs följande om den nationella 
samordnarens uppdrag: ” Nationella samordnaren mot våldsbejakande 
extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, 
kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för 
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska 
även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt 
främja utvecklingen av förebyggande metoder” 
 
Representanter för den nationella samordnarens kansli besökte 
Karlskrona i maj och lämnade information om sitt arbete. Vid mötet 
bestämdes att en arbetsgrupp ska bildadas i Karlskrona kommun med 
representanter för berörda förvaltningar i kommunen. Arbetsgruppen 
kommer att inleda sitt arbete snarast efter sommaren. Arbetsgruppens 
uppgift kommer att vara att följa upp arbetet i kommunen mot 
våldsbejakande extremism. 
 
Mötet med representanter från nationella samordnaren kan ses som 
startpunkten för arbetet i Karlskrona mot våldsbejakande extremism. 
Vid mötet framkom att det är av särskilt stor betydelse att personalen 
vid kommunens skolor får kunskap om våldsbejakande extremism. 
Utredaren förutsätter att den arbetsgrupp som bildas kommer att 
planera hur berörd personal i kommunen ska få kunskap om 
våldsbejakande extremism. 
 
Utredaren har förhört sig med arbetsledarna på socialförvaltningen om 
förvaltningen har kommit i kontakt med personer som kan förmodas haft 
kontakt med någon organisation som kopplas till våldsbejakande 
extremism. Emellertid har ingen arbetsledare på förvaltningen fått 
rapporter om personer som på något sätt kan antas ha kopplingar till 
sådana organisationer. 
 
Kommunen har ett gott samarbete med olika delar av polisen. Om 
misstankar uppkommer mot att en person bedriver olaglig verksamet 
knutet till våldsbejakande extremism tas kontakter med polisen. 
     forts. 
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§ 112 forts 
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism 
 
Grunden i arbetet mot den våldsbejakande extremismen som kopplas 
till islam måste vara ett framgångsrikt integrationsarbete. Den nationelle 
samordnaren konstaterar på hemsidan att ”ingen föds till extremism”. 
Det är utanförskap och bristande delaktighet som gör att enskilda 
människor blir intresserade av organisationer som kopplas samman 
med våldsbejakande extremism. Det mest verkningsfulla förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism är ett förbättrat arbete med 
integration. 
 
De erfarenheter som gjorde i Karlskrona gjorde för omkring 15 år sedan 
i arbetet mot högerextremism visade att utanförskap och arbetslöshet i 
många fall var en gemensam bakgrund hos personer som sökte sig till 
högerextrema organisationer.  
 
De erfarenheter som kommunen gjorde i kampen mot högerextremism 
kan komma till användning i arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden medel bland 
annat till tjänster för förebyggande barnavård. 
 
Det kan finnas förutsättningar för personal vid socialförvaltningen att 
inom ramen för ett förebyggande arbete nå kontakt med ungdomar som 
annars skulle attraheras av våldsbejakande extremism. 
 
Motionärerna föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
en handlingsplan som stöd i förebyggande arbete mot radikalisering 
och extremism. Utredaren ställer sig bakom förslaget om handlingsplan. 
En handlingsplan bör omfatta olika delar av kommunen. Särskilt viktigt 
är det att personal vid olika förvaltningar får kunskap om 
våldsbejakande extremism.  
 
Utredaren föreslår därför att uppdraget att utarbeta en handlingsplan 
ges till kommunledningsförvaltningen som i arbetet med handlingsplan 
förutsätts samarbeta med andra förvaltningar i kommunen. 
 
     forts. 
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§ 112 forts 
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism 
 
När det gäller arbetet mot den våldsbejakande extremism som kopplas 
till islam är det viktigt att kommunen etablerar och utveckla kontakter 
med moskéer och organisationer med många medlemmar som 
bekänner sig till Islam. Utredaren förutsätter att detta kommer att ske 
inom ramen för den handlingsplan som ska utarbetas. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 motionen ska anses besvarad 
 
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till att bilda 
 en arbetsgrupp i kommunen för att följa upp arbetet mot 
 våldsbejakande extremism 
 
3. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge 
 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan 
 för arbetet mot våldsbejakande extremism 
 
Yrkande 
Lars Brissmalm (S) yrkar ändring i attsats 2 med följande lydelse: att 
följa upp arbetet mot all våldsbejakande extremism som kan uppkomma 
och i attsats 3 att utforma en handlingsplan för arbetet mot all 
våldsbejakande extremism som kan uppkomma 
 
Göran Eklund (SD) yrkar bifall till motionen   
 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om motionen 
ska anses vara besvarad eller bifallas och finner att motionen ska 
anses vara besvarad 
 
Därefter ställer Ingrid Hermansson (C) proposition på förvaltningens 
förslag mot Lars Brissmalms (S) ändringsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Lars Brissmalms förslag  
      forts. 
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§ 112 forts 
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism 
 
Socialnämnden beslutar  
 
1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 motionen ska anses besvarad 
 
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till att bilda 
 en arbetsgrupp i kommunen för att följa upp arbetet mot all
 våldsbejakande extremism som kan uppkomma 
 
3. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge 
 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan 
 för arbetet mot all våldsbejakande extremism som kan uppkomma  
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.057.015 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 113 
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona 
kommuns POSOM   
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialnämnden 
antog 2015-03-23 ett förslag till organisering och ansvarsfördelning av 
Karlskrona kommuns POSOM och skickade förslaget på remiss till 
kunskapsnämnden, äldrenämnden samt räddningstjänsten. 
 
Socialförvaltningen fick i uppdrag att presentera en sammanställning av 
remissvaren med eventuella förslag till revidering i det av 
socialnämnden antagna förslaget på nämndens junisammanträde.   
 
I följande utredning med bilagor avges därför reviderat förslag på 
framtida organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns 
POSOM-arbete.  
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att ställa sig bakom den reviderade utredningen, och förslagen till 
 organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona Kommuns 
 POSOM i dess helhet,  
 
2.  att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom den reviderade 
 utredningen, och förslagen till organisering och ansvarsfördelning av 
 Karlskrona Kommuns POSOM i dess helhet. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN. 2015.170.709 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 114 
Reviderad uppföljningsplan 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden föreslås anta en ny, reviderad plan för hur den nya 
organisationen ska följas upp framgent, som är bättre anpassad till den 
rådande situationen, utan att för den sakens skull ge avkall på 
grundtanken med den nya organisationen.  
 
Bakgrund 
Socialnämnden antog 2014-03-24 en plan för hur arbetet med att 
sjösätta socialförvaltningens nya organisation skulle följas upp. I 
månadsskiftet april/maj 2014 inträffade en händelse som alltsedan dess 
påverkat hur arbetet på förvaltningen kunnat utföras. 
Arbetsbelastningen har för vissa delar mer än fördubblats och i 
dagsläget lever socialförvaltningen inte upp till de mest grundläggande 
lagkraven på handläggningstider inom fr. a barn- och ungdomsvården.  
 
Socialnämndens beslut om en ny organisation från årsskiftet 2014/2015 
ansågs dock ligga i linje med den utveckling som organisationen 
behövde, även med beaktande av den plötsliga förändringen i 
arbetssituation. Den påbörjades därför i enlighet med antagna planer. 
Förvaltningen har efterhand dock noterat orimligheten i flera av 
punkterna som finns i nu gällande uppföljningsplan, och har därför 
funnit lämpligt att lägga fram ett förslag till reviderad uppföljningsplan, 
utifrån den situation som varit det senaste året.    
 
Kommentarer kring läsningen av den reviderade uppföljningsplanen 
I föreliggande förslag har de punkter som genomförts i form av 
engångsuppföljningar av exempelvis själva tillskapandet av den nya 
organisationen, samt sådant som inte längre med säkerhet går att 
mäta, tagits bort.  
  forts. 
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§ 114 forts 
Reviderad uppföljningsplan 
 
Exempel på det sistnämnda är arbetsmiljöaspekter under 
omorganisationen - det har utifrån utvecklingen sedan förra våren inte 
varit möjligt att särskilja vad som eventuellt beror på den nya 
organisationen alternativt arbetssituationen som sådan.  
 
Dessutom har dessa frågor följts upp med minst samma intensitet som i 
uppföljningsplanen, såväl på förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp som i redovisningar till socialnämnden. 
 
En sista grupp förändringar som gjorts är att frekvensen och 
uppföljningstillfällena justerats på ett flertal punkter, från datumsatta 
kontrollpunkter till uppföljningsintervall.     
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  anta föreliggande förslag till reviderad Plan för uppföljning av 
 Socialförvaltningens nya organisation att från beslutsdatum ersätta 
 av socialnämnden 2014-03-24 antagen ’Uppföljningsplan för  
 Socialförvaltningens nya organisation’. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

15 juni 2015 18 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Kommunfullmäktige    SN. 2015.042.013 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 115 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar 
ärendet. Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -11,3 
mnkr, fördelat med -11,3 mnkr 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 0,9 mnkr. De 
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska nämnvärt på grund av 
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till 
fullo.  
 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt 
större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en något högre 
nivå än snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -0,7 mnkr. 
För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om 
+0,7 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -8,5 
mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 28 placerade (23 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet 
Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är -0,8 mnkr. Prognos 
gällande övriga kostnader: +-0,0. forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen 
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014. 
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras 
nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos visar på en 
ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som står 
närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de 
arbetstillfällen som skapas.  
 
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från 
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en 
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i 
sysselsättning. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett positiv 
effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad 
budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Analys och åtgärdsplan  
Läget i socialförvaltningen är allvarligt. Förvaltningen redovisade i 
februari månad en initial prognos för 2015 som visade på negativ 
budgetavvikelse. Prognosarbetet har fördjupats avseende 
familjehemsplaceringar och externa placeringar barn och unga där det 
största prognostiserade underskottet finns. Prognosen för 2015 
beräknas till en negativ budgetavvikelse om -11,3 mnkr.  
 
I de nyckeltal som förvaltningen redovisar till nämnden månatligen 
framgår det med all tydlighet att socialförvaltningen inte har förmågan 
att klara den lagstadgade verksamheten avseende anmälningar och 
utredningar barn och unga. Situationen har inte förvärrats men är 
fortfarande på en mycket allvarlig nivå. När det gäller det lagstadgade 
arbetet inom våld i nära relationer klarar förvaltningen inte heller 
lagstiftningens krav och när det gäller insatser för gruppen har 
förvaltningen ingen riktad insats alls för målgruppen. 
 
Läget inom ekonomiskt bistånd och beroendevård rör sig också i en 
oroande riktning. Detta är ett förhållande som inte kan fortgå, då det 
utgör en hög risk för den enskilde när rättssäkerheten sätts ur spel och 
kan leda till allvarliga missförhållanden om det inte rättas till omgående. 
Förvaltningen har en skyldighet i förhållanden som dessa att göra en 
Lex Sarah anmälan, vilken upprättades 2015-03-24.  forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Nuvarande förhållanden utgör också en risk utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.  Arbetsbelastningen är övermäktig inom 
myndighetsutövningen, vilket lett till högt uttag av övertid, begynnande 
ohälsa hos medarbetarna. Det finns en utbredd och stark oro hos 
medarbetarna om att göra fel och frustration över att inte kunna utföra 
sitt egentliga uppdrag i det sociala arbetet. 
 
Det ökade inflödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen, 
främst de som rör barn som far illa har ökat. Detta gör att antalet 
barnavårdsutredningar ökar. Antalet barnavårdsutredningar har 
ackumulerats på ett sådant sätt att medarbetarna inte hinner ta initiala 
kontakter i de utredningar som har öppnats, vilket är mycket 
oroväckande. Följaktligen blir också antalet barn i behov av insatser 
såväl på hemmaplan som på extern institution och i familjehem, en följd 
av ett ökat inflöde av anmälningar och utredningar. Detta resulterar i att 
behovet av insatser inte kommer att minska under året, detta avspeglas 
i budgetuppföljningarna, i redovisade kostnader för externa placeringar 
och familjehemsplaceringar. 
 
I internbudgeten redogjordes för att de beslutade och inledda 
förändringarna i organisationen, med långsiktiga satsningar på 
hemmaplanslösningar, framförallt genom förvaltningens nyinrättade 
boendestöd men också vuxenstöd och familjestöd, måste minska i 
omfattning för att verksamheten ska överensstämma med de tilldelade 
ekonomiska ramarna.  
 
Förvaltningen är i det läget att kraftiga minskningar av öppenvården är 
behövliga om en budget i balans ska uppnås. Detta innebär att vi 
framgent inte kommer att kunna bedriva i princip någon öppenvård alls. 
Betonas skall också i detta sammanhang att även tillhandahållande av 
insatser är lagstadgad verksamhet, om än inte på vilket sätt och i vilken 
form. Detta resulterar i att förvaltningen, om förhållandena är sådana att 
vi saknar egen öppenvård, tvingas köpa den av privata aktörer. 
 
Detta skulle medföra en betydligt högre kostnad än den vi har idag, 
samt att kvaliteten kan bli sämre. Dessutom skulle ett sådant sätt 
förfaringssätt kunna försätta förvaltningen i situationer där 
vitesföreläggande kan bli allt vanligare, både utifrån att medborgare inte 
får de insatser de har rätt till, men också utifrån att rättssäkerheten inte 
upprätthålls.  forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
I internbudgeten 2015, som nämnden fattade beslut om i januari 2015, 
avsattes merparten av ramtillskottet på 25 mnkr till externa placeringar 
barn och unga (ca 15 mnkr). Resterande 10 mnkr avsattes till externa 
placeringar vuxna, familjehem, teknisk utrustning, och 
personalkostnader som också uppvisat ett negativt utfall i bokslut 2014. 
Förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse för externa 
placeringar, liksom för familjehemsplaceringar och HVB Roslunden. 
 
Med beaktande av det fortsatt höga inflödet av anmälningar om barn 
som far illa kan förvaltningen med stor säkerhet anta att behovet av 
placeringar inte kommer att minska utan snarare öka, även om 
förvaltningens satsning på boendestöd och IHF-team gör att behovet 
dämpas något. Insatser i öppenvård har under 2014 bidragit till att 
antalet vårddygn har minskat även om kostnaderna inte har gått i 
samma riktning. 
 
I samband med denna budgetuppföljning presenteras också prognos 
för 2015 för socialnämndens hela verksamhet. Socialnämndens 
verksamheter är svårprognostiserade eftersom behovet av nämndens 
insatser är starkt styrda av yttre faktorer som nämnden själv inte råder 
över.  
 
Externa placeringar barn och unga 
Nationellt ser trenden ut som den gör i Karlskrona, dvs. med ett ökat 
antal anmälningar om barn som far illa, ökat mottagande av 
ensamkommande barn, samt ett kraftigt ökat behov av dygnsvård. I 
prognosen för externa placeringar barn och unga 2015, har genomgång 
av samtliga befintliga placeringar gjorts på individnivå. Behovet av 
placeringar de senaste åren och frekvens av nyplaceringar på årsbasis 
har analyserats. Volymökningen under 2014, som fortsätter in i 2015, 
har beaktats. I prognosen har också omvärldsfaktorer tagits med såsom 
problembild hos barnen, andra aktörers förmåga till insatser, egen 
öppenvårds kapacitet, nationella trender, förändrad lagstiftning, 
föreskrifter och tillsynsbeslut. 
 
Socialnämnden har ett fåtal externa placeringar som är mer kostsamma 
än andra och som kommer att vara över längre tid. Något barn är i 
fortsatt behov av kostsam vård till följd av komplex problembild med 
beteendeproblematik, neuropsykiatrisk diagnos, användning av 
narkotika och relationsproblem i familjen, samt kognitiva svårigheter.  
  forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Dygnskostnad för en sådan placering är 10 950 kr/dygn. Några barn är 
placerade till följd av hedersrelaterad problematik och bedöms utifrån 
de komplexa vårdbehov detta genererar, att behöva bryta med hela sitt 
nätverk och ibland byta identitet, till vårdtider som många gånger 
överstiger 2 år, exempel på dygnskostnad för en sådan placering  är 4 
000 kr/dygn. Även placeringar med stöd av LVU, på SiS anvisade 
platser är dyra, med dygnskostnader från 4000 kr/dygn upp till 11500 
kr/dygn. 
 
Styrmodellen för placeringar av barn och unga har också setts över och 
kommer delvis justeras till följd av ny organisation. Styrmodellen är 
utformad så att vid varje ny placering är det sektionschefen som har 
delegation på externa placeringar. Vid omhändertaganden (LVU) 
socialnämndens ordförande (akuta beslut) eller AU. Vid behov av 
placering tas detta upp på HVB-gruppen där berörda 
verksamhetsledare på BUS deltar. 
 
Gruppen har möten en gång i månaden, men kan också sammankallas 
vid behov. Syftet är att i första hand tillsammans hitta andra lösningar 
än placeringar. Gruppen arbetar vid möten att gå igenom befintliga 
placeringar och påskynda avslut av placeringar och hitta andra 
lösningar på hemmaplan eller i billigare vårdformer. Gruppens 
medlemmar är beslutsföra och om man inte är överens är 
sektionschefen den som beslutar.  
 
Styrmodellen är tydlig, känd och förankrad i verksamheten. Ytterligare 
förstärkning av styrmodellen framgent inkluderar involvering av 
Vuxensektionens boendestöd och närmare kopplingar till 
barnhandläggarna och utredarna i varje enskilt individärende. 
Negativ budgetavvikelse för externa placeringar barn och unga per siste 
maj uppgår till -2,5 mnkr. I bilaga 1 finns prognosunderlag för externa 
placeringar barn och unga 2015, prognostiserad budgetavvikelse är -
8,5 mnkr. 
 
Familjehemsvård barn och unga 
Kostnaderna och antalet familjehemsplaceringar ökar enligt samma 
principer som för externa placeringar. Familjehemsvård är att föredra 
framför annan dygnsvård. Familjehemsvård ger enligt forskningen ett 
bättre utfall för baren än placering på extern institution, att barn mår väl 
av familjelika förhållanden. Vid längre placeringar behöver barn knyta 
an varaktigt till ett fåtal trygga vuxna, samt att familjehemsplaceringar 
inte är lika kostnadsdrivande som annan dygnsvård. forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
I familjehemsvården i Karlskrona gjordes för ett antal år sedan ett digert 
kvalitetsarbete för att komma till rätta med ett vid den tiden stort 
problem med sammanbrott i vården, dvs. vården upphörde utan att 
vårdbehovet var tillgodosett. Detta kvalitetsarbete har resulterat i att 
förvaltningen idag har betydligt färre sammanbrott i vården till gagn för 
de placerade barnens trygghet och möjlighet att få erforderlig vård. 
Förbättringarna avsåg främst förbättrade utredningar av blivande 
familjehem, utbildning, stöd och handledning till familjehemmen, samt 
att varje placerat barn fick en egen socialsekreterare. Samtidigt 
arbetades också fram ett evidensbaserat systematiskt system för att 
följa upp familjehemsplacerade barn, men detta har inte resurserna 
medgett att förvaltningen kunnat implementera ännu. 
 
Prognosarbetet med familjehemsplaceringarna bygger på samma 
principer som för de externa placeringarna. Underlag för prognosen 
återfinns i bilaga 2, samt kommentarer till kostnaderna för familjehem.   
Karlskrona har i dagsläget ca 65 familjehemsplacerade barn och 5 barn 
där vårdnadsöverflyttning har skett. Av de 65 barnen bor 52 i 
traditionella familjehem och fyra hos släktingar där utredning pågår, 
samt 9 barn i konsultstödda familjehem (privat regi). Vid jämförelser 
med liknande kommuner (IFO från Kolada) framgår att Karlskrona har 
låga kostnader för sin familjehemsvård, se bilaga 2. Förvaltningen har 
också lägre antal vårddygn än jämförbara kommuner, se bilaga 2. 
Prognosen för varaktigheten i familjehemsplaceringarna är att 39 är 
uppväxtplaceringar, sju långvariga och 4 beräknas avslutas inom ett år.  
 
Detta resulterar i att det inte kommer att ske några dramatiska 
minskningar av de befintliga placeringarna. Det framtida behovet 
tenderar däremot att öka och verksamheten har redan idag svårighet att 
hinna med utredning av nya familjehem. Antalet placeringar med stöd 
av LVU (tvångslagstiftningen) ökar. Antalet placeringar med svår 
problematik ökar, vilket också driver kostnader för arvoden och 
omkostnader. 
 
Styrmodellen för familjehemsvård är till stora delar angiven i lagtext och 
föreskrifter, beträffande utredning av familjehem och medgivande om 
att få ta emot barn. Uppföljningen av barnens vård på individnivå är 
även den starkt lagstyrd och ska ske var sjätte månad och rapporteras 
till socialnämndens AU. Prioritet avseende familjehem är utredning av 
de hem där barn redan vistas tillfälligt under utredningstiden. 
  forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Nämnden kommer att arbeta aktivt med att denna typ av placeringar 
ska användas sparsamt, samt minimeras i tid. Vidare kommer 
förvaltningen genom omorganisationen också att se över antalet barn 
som får stöd i form av kontaktfamilj/kontaktperson och undersöka om 
det finns möjlighet att kostnadseffektivisera utan att göra avkall på 
kvalitet. 
 
Mot bakgrund av detta görs en prognos för 2015, på en negativ 
budgetavvikelse gällande familjehemsvården med -2,0 mnkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Prognosen för ekonomiskt bistånd för 2015 beräknas till +-0. Prognosen 
bygger på förra årets utfall, planerade insatser med fortsatta FINSAM-
projekt, beredskapsarbeten och ett intensifierat samarbete med 
nyinrättade arbetsmarknadsnämnden, samt omvärldsbevakning. 
Utmaningarna inom det ekonomiska biståndet är att fokusera på de 
med långvarigt behov av bistånd, ungdomar och personer som är 
svensksvaga. Handläggningstiden för att få en ansökan om ekonomiskt 
bistånd ökar och antalet ärende per handläggare ökar också, vilket 
försämrar möjligheten för den enskilde att få aktiva insatser för att 
komma i egen försörjning.  
Redovisad budgetavvikelse per siste maj är -0,1 mnkr. 
 
Externa placeringar vuxna 
Vuxna med beroendeproblematik har under senare år kommit att ha en 
alltmer komplex problembild, där missbruket är en del, men där det 
oftast är mer regel än undantag att det också finns en allvarlig psykisk 
ohälsa och/eller en neuropsykiatrisk diagnos. Beroendet utgörs till 
största del av ett blandmissbruk. Andelen unga (30 år och yngre) är 
hög. Flera i gruppen tenderar att inte ha bostad, aldrig ha haft ett arbete 
och har ofta en bristfällig skolunderbyggnad. Inte sällan har missbruket 
debuterat i tidiga tonåren. 
 
Styrmodellen för externa placeringar vuxna är likartad den som sker för 
barn och unga. Förutsättningarna är dock något annorlunda eftersom 
förvaltningen inte kan erbjuda kvinnor dygnsvård i egen regi, vilket gör 
att förvaltningen måste köpa den när den är behövlig. Kvinnlig 
dygnsvård i egen regi har bedömts inte vara kostnadseffektiv. 
Boendestöd och Vuxenstöd är de insatser som används fullt ut i 
öppenvård för vuxna, samt insatser i form av stödboende på Rosenbom 
respektive Vilja vid behov.  forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Prognos för 2015 är en negativ budgetavvikelse om -0,7 mnkr. 
Underlag för prognosen återfinns i bilaga 3. Redovisad budgetavvikelse 
per siste maj är -1,6 mnkr. 
 
KBH 
Karlskrona behandlingshem prognostiseras en positiv budgetavvikelse 
2015 med +0,7 mnkr, då intäkter förväntas av försäljning av vårddygn 
till kriminalvården. Redovisad budgetavvikelse per siste maj är +0,5 
mnkr. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Vid socialnämndens sammanträde 2015-03-23 presenterade 
förvaltningen förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans enligt 
nedan: 
”För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera 
socionomer till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund 
av det underskott som redovisas i härvid presenterade 
budgetuppföljning föreslås besparingar genom att: 
 
Ta bort 
• 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr 
• Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr 
• Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr 
• Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr 
• Boendestöd, 5 medarbetare 2,5 mnkr 
• Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr 
• Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr 
• 2 leasingbilar, 100 000 tkr 
 
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få 
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för 
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag 
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av 
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar 
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd 
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att 
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.  
  forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens 
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön 
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare 
som medarbetare. 
 
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan 
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte 
kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade eller de politiska målen.  
Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas krävs 
dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska mål ska 
uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar för att 
säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare och 
medarbetare.” 
 
Merparten av förslagen rörde neddragning av personal. Socialnämnden 
avvisade förvaltningens förslag och uppdrog åt förvaltningen att ge 
förslag på besparingsåtgärder som inte medförde neddragning av 
personal. Förvaltningen presenterade detta på sammanträdet 2015-04-
20, i vilket förvaltningen redovisade att det inte finns några andra 
möjligheter till besparingar än på personal och några mindre 
besparingar avseende exempelvis föreningsbidrag, leasingbilar och 
liknande som endast genererar mindre summor. Förvaltningens förslag 
bordlades.  Besparingsförslaget utgick från socialnämndens 
majsammanträde. Ärendet tas upp i socialnämnden den 15 juni 2015. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2015-05-05 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att för verksamhetsåret 2015 utöka 
socialnämndens nettoram med 8,7 mnkr. Kommunfullmäktige antog 
detta förslag 2015-06-03. Nämnden kommer att tillföras dessa medel, 
för att kunna rekrytera personal till myndighetsutövningen barn och 
unga, för att på så sätt kunna leva upp till de i lagen stipulerade tiderna 
för anmälningar och utredningar, samt förbättra arbetsmiljön för 
personalen och för att i förlängningen kunna genomföra fler insatser på 
hemmaplan och i öppenvård än tidigare, samt återuppta det 
förebyggande arbetet inom barn och unga.  
 
Satsningen på detta innebär dock inte att en budget i balans är möjlig 
att uppnå 2015 med dessa insatser, då detta är ett långsiktigt arbete, 
och resterande del av 2015 kommer att vara en rekryterings- och 
utbildningsperiod av nyanställda. Rekryteringen av ny personal 
startades upp under april.   forts. 
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§ 115 forts 
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal 
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare att socialnämnden inte i det här 
skedet behöver vidta några åtgärder för att balansera ökade kostnader 
för externa placeringar. Socialnämnden föreslås få ett godkännande att 
överskrida anvisade ramar med ca11 mnkr. Nämnden föreslås få ett 
särskilt uppdrag att månatligen till kommunstyrelsen rapportera 
utvecklingen inom verksamheten, lämpligen i samband med den 
rapportering som nämnden ska göra med anledning av utökningen av 
nämndens ramar. 
 
Socialnämnden kommer även fortsättningsvis i de månatliga 
budgetuppföljningsrapporterna att noggrant följa utvecklingen gällande 
de externa placeringarna. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
 maj 2015. 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 maj till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.042.013 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 116 
Besparingsförslag  
 
Förvaltningen presenterade vid socialnämndens sammanträde den 23 
mars en budgetuppföljning som gav vid handen att förvaltningen redan 
vid denna tid på året prognostiserar med en negativ budgetavvikelse 
om – 10 mnkr. Förvaltningen lade också fram sparförslag som nästan 
uteslutande avsåg personalnedskärningar för att uppnå en budget i 
balans. Socialnämnden beslutade att avvisade förvaltningens 
besparingsförslag. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden vid sammanträdet den 
23 mars att återkomma till socialnämnden att till sammanträdet den 20 
april redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i samtliga 
delar av förvaltningen utan att det medför personalneddragningar, samt 
en risk-och konsekvensanalys av ovanstående. 
 
Förvaltningens bedömning kvarstår att det är omöjligt att spara på 
andra kostnader än personal, men att sådana personella besparingar 
också leder till allvarliga konsekvenser för rättssäkerhet och arbetsmiljö. 
I föregående månads budgetuppföljning och förslag till besparingar 
finns ett fåtal förslag som inte resulterar i uppsägning av personal och 
de redovisas återigen här nedan: 
 
– Föreningsbidragen 1 mnkr. 
– Leasingbilar 50 000 tkr/bil/år 
 
Ovan nämnda besparingar är marginella och gör inte att socialnämnden 
kan uppnå en budget i balans. Antalet leasingbilar är redan i dagsläget 
snålt tilltagna och täcker understundom inte behovet. En neddragning 
av bilar skulle resultera i sämre service till våra medborgare och sämre 
möjligheter att akut agera med hembesök vid anmälningar om barn som 
far illa eller vuxna som är i fara.  
     forts. 
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§ 116 forts 
Besparingsförslag 
 
Beslut om att inte betala ut föreningsbidrag skulle troligen orsaka 
svårigheter för föreningarna att klara av sina verksamheter, då bidraget 
ofta används till hyror och aktiviteter som föreningarna företar. 
 
Utöver detta förfogar förvaltningen över hyror för lokaler, om dessa 
skulle sägas upp skulle det inte få effekt under innevarande år, 
eftersom förvaltningen har kontrakt med långa löptider, samt att det 
skulle resultera i att personal inte skulle ha arbetsplatser, samt att vår 
HVB-verksamhet skulle behöva läggas ner, om lokaler inte skulle finnas 
för verksamheten. I övrigt är det vårdkostnader som är kostnads-
drivande och dessa är vi skyldiga enligt lag att tillförsäkra den enskilde.  
 
Förvaltningen har givetvis såväl ett uppdrag som en skyldighet att 
arbeta för att minska kostnaderna för detta, men har i dagsläget inte 
personella resurser för det. Inflödet av anmälningar och ansökningar är 
så stort att vi inte klarar den lagstadgade verksamheten, än mindre 
öppenvård och systematiskt arbete med hemmaplanslösningar. 
 
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan för att nå en budget i balans 
tidigare presenterad för nämnden den 23 mars 2015 
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer 
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det 
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning 
föreslås besparingar genom att: 
 
Ta bort: 
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr 
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr 
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr 
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr 
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr 
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr 
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr 
 
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få 
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för 
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag 
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av 
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.  
  forts. 
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§ 116 forts 
Besparingsförslag 
 
Konsekvensbeskrivning 
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar 
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd 
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att 
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.  
 
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens 
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön 
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare 
som medarbetare. Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett 
genomförande av ovan föreslagna besparingar får konsekvenser som 
gör att nämnden inte kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade 
eller politiska målen.  Förvaltningens bedömning är att för att nå en 
budget i balans krävs dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag 
och politiska mål ska uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och 
investeringar för att säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra 
medborgare och medarbetare.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att godkänna förvaltningens redovisning av besparingsförslag, 
 
2.  att anta föreslagna besparingar, 
 
3. att uppdra åt förvaltningen att omgående genomföra besparingarna, 
 
4. att översända redovisningen till kommunstyrelsen,   
 kommunfullmäktige och revisionen. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar avslag på attsats 1-3 och bifall 
till attsats 4. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Ingrid Hermanssons (C) yrkande om avslag i attsats 1-3 och 
finner att socialnämnden beslutar enligt Ingrid Hermanssons (C) förslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  översända redovisningen till kommunstyrelsen,   
 kommunfullmäktige och revisionen. 
__________  
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§ 132  Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning av 

integrationsansvaret 
   
§ 133  Beslut i ärende gällande budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 2015 
 
§ 134  Beslut i ärende gällande reviderad krisberedskapsplan 
 
§ 135  Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av  
  förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
  socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns död 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 24 augusti 2015 kl. 15.10 – 16.35   
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M)  
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 
 Björn Fries (V) §§ 128-132 15.10-16.00 
 
Ersättare Sven Wallfors (M) 
 Katarina Nordin (M) 
 Robert Andersson (SD) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD) 
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) §§ 128-133 del av 15.10-16.05 
  Malin Tingelholm (S)  
  Marianne Andersson (MP) §§ 133-135 15.10-16.00 
    
  
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson § 129 
Utredare Tore Svensson §§ 128-132 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Morgan Kullberg (M) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 128-135 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Morgan Kullberg 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den             2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 128 
Öppna frågor  
 
Eva Strömqvist (S) ställer frågorna 
 
Om huruvida rehabiliteringsstöd räknas som inkomst när en person har 
försörjningsstöd. 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, svarar 
…………………………………….. 
 
Om ensamkommande flyktingbarn på den privata marknaden och 
socialnämndens roll i detta. 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
……………………………………. 
 
Hur sommaren sett ut vad gäller feriejobben. 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, svarar 
…………………………………… 
 
Morgan Kullberg (M) frågar hur flyktingsituationen ser ut i kommunen 
och vilket ansvar socialnämnden har. 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, och Christine Held, sektionschef och 
Margaretha Jansson, sektionschef svarar 
 
__________ 
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Sökanden     SN. 2015.207.702 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
§ 129 
Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för 
Red Light  
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
 
Ärendet 
Damir Besic 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 är året runt mellan 
klockan 11.00 – 01.00.  
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Red Light är belägen centralt på Ronnebygatan 21 i 
Karlskrona. Lokalen har tidigare använts till försäljning av pizzeria och 
kebab. Serveringstillstånd har inte funnits tidigare i lokalen 
serveringslokalen består av matsal för cirka 36 personer och 
uteservering för cirka 20 platser. Uteserveringen skall vara väl 
avgränsad och följa Karlskrona kommuns riktlinjer. Toalett finns på 
serveringsstället. 
 
Köket ligger i anslutning till matsal. Menyn uppfyller kraven och maten 
tillreds/bereds i köket. Restaurangen är registrerad som 
livsmedelsanläggning för beredning av pizza och kebab samt 
uppvärmning av halvfabrikat för servering och försäljning    
Besök har gjorts på serveringsstället. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Med en renovering satsar jag mer på familjefolk som ska komma och 
njuta av med en pizza eller a lá carté. Luncherna kommer vi att satsa 
mer på husmanskost och komplettera med pizza och kebab. Rättigheter 
kommer att komplettera hela pizzarestaurangen.  forts. 
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§ 129 forts 
Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för 
Red Light  
 
Jag tror att vi kommer omsätta dubbelt så mycket än vad vi gör nu. Med 
en ny fräsch lokal och ny miljö kommer vi att sälja mer mat. Jag tror på 
en ökning av omsättningen kommer att bero på min nysatsning.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har arbetat inom restaurangbranschen och drivit 
affärsverksamhet (jourbutiker). Kunskapsprovet har genomförts av 
sökanden 2015-08-03 med ett godkänt resultat i Karlskrona kommun.  
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Damir Besic driver en enskild firma. Köpeavtal som upprättades 2015-
07-01 finns mellan säljaren Rosna AB och köparen Damir Besic. 
Gällande hyresavtal finns en överlåtelse mellan Rosna AB och 
sökanden fram till 2015-09-30. Damir Besic kommer från 2015-10-01 
erhålla ett eget hyreskontrakt mot Heimstaden. 
 
Finansiering 
Köp av inkråm och ombyggnad av serveringsstället är finansierad till 
fullo med lån från Almi och privatlån.  
 
Budget och omsättning 
Första årets budget avseende mat beräknas till 300 tkr. och 
alkoholdrycker 48 tkr. 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt och 
momsregistrerat. Mot den enskilda firman 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 samhällsbyggnads-förvaltningen 2015-03-31 som avser 
beredning och behandling av pizza och kebab samt uppvärmning av 
halvfabrikat för servering och försäljning.  
 
Miljö/samhällsbyggnadsförvaltningen besökte anläggningen 2015-08-20 
och sökanden uppmanas att göra en anmälan om registrering om 
livsmedelsanläggning utifrån den meny som ska tillredas och beredas 
på stället.    forts. 
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§ 129 forts 
Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för 
Red Light  
 
Beträffande eventuellt förekommande bullerstörningar gäller 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning 
 
• Att man arbetar fortlöpande med systematiska brandskyddsarbetet 
• Att personantal i byggnaden begränsas till 49 personer 
• Att tjänsteanteckningarna med dnr. 2015000891 efterlevs. 
 
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 har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen  
2015-08-21 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 8 kap 2 
§ alkohollagen  
 
1.  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 
 
2.  att anläggningen uppfyller miljö  och samhällsbyggnadsförvaltningens  
 krav enligt anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.249.759 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 130 
Beslut i ärende gällande rapport icke verkställda beslut, 
rapportperiod 2015 kvartal 2 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Icke verkställda beslut 
 
Verksamheten har tre pågående ärenden med icke verkställda beslut. 
 
Det är ärende: 
-  74454, avser kontaktperson med beslutsdatum 2014-09-26 
-  77964, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-03-10 
-  77099, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-02-23 
 
Beslut som verkställts under rapportperioden.  
 
Verksamheten har tre ärenden med icke verkställda beslut som 
verkställts under rapportperioden. 
 
Det är ärende: 
-  77389, insatsen avser öppenvårdsinstas. 
-  49566, insatsen avsåg kontaktperson. 
-  78162, insatsen avser kontaktperson 
 
Särskild avgift enligt 16 kap. 6 a-b §§ SoL 
 
Ärende 70197, Förvaltningsrätten i Växjö har ålagt Karlskrona kommun 
att betala en särskild avgift om 17 500: -. 
 
Ärende 49566, IVO har ansökt hos förvaltningsrätten om utdömande av 
särskild avgift med 3 625: -/månad från den 1 juli 2014 till dess 
verkställighet sker. Beslutet verkställdes 2015-06-23. 
     forts. 
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§ 130 forts 
Beslut i ärende gällande rapport icke verkställda beslut, 
rapportperiod 2015 kvartal 2 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att ta informationen till dagens protokoll 
 
2.  att översända rapporten till kommunfullmäktige 
 
3.  att översända rapporten till kommunens revisorer 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN. 2015.242.002 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 131 
Beslut i ärende gällande delegationsordning  
 
Tore Svensson, utredare, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden föreslås besluta att anta förslag om delegation. 
 
Förslaget innehåller följande avdelningar: 
 
1.  Allmän administration 
2.  Personal 
3.  Upphandling 
4.  Nämndspecifik delegation 
 
 
Vad gäller den nämndspecifika delegationen gäller att samtliga beslut 
som kan delegeras till tjänstemän delegeras av socialnämnden till 
socialchefen. I förteckningen har antecknats socialchefens beslut om 
vidaredelegation. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna förslag till delegationsordning vad gäller allmän 
 administration, personal och upphandling 
 
2.  att vad gäller nämndspecifik delegation delegera till socialchefen 
 samtliga beslut som enligt delegationsordningen ligger på tjänstemän 
 med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå  
 
3.  att till protokollet anteckna socialchefens beslut om 
 delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Arbetsmarknadsnämnden   SN. 2015.243.130 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 132 
Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning av 
integrationsansvaret  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i direktiv för budget 2016 (nr 74) att 
Integrationsansvaret flyttas från socialnämnden till 
arbetsmarknadsnämnden.  
 
Föreliggande ärende är en viktig utgångspunkt för den handlingsplan 
som arbetsmarknadsnämnden ska besluta om för genomförande av 
direktivet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade redan i januari 2014 att en förstudie skulle 
genomföras i syfte att identifiera förbättringsåtgärder för mottagande av 
nyanlända till Karlskrona. Förstudiens slutsatser sammanfattas enligt 
följande:  
 
–  Det bör utvecklas en kommunövergripande samordning där 
 erfarenheter från den funktion som fanns innan etableringsreformen 
 tillvaratas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
 
–  Det behövs ett processorienterat arbetssätt som fokuserar på 
 brukarnas behov i stället för nuvarande organisationsstruktur som 
 utgår från funktioner. 
 
Förstudien utgör ett gott förarbete inför verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut som innebär att en övergripande 
samordning för mottagande av nyanlända realiseras. Det återstår att 
genomföra en processkartläggning som omfattar alla aktörer som är 
inblandade i arbetet på olika sätt.  
 
Med en överflyttning av ansvaret till arbetsmarknadsförvaltningen krävs 
också ett tydligare formulerat förslag på hur arbetssättet för 
mottagandet av nyanlända ska se ut från och med år 2016.   
      forts. 
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§ 132 forts 
Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning av 
integrationsansvaret  
 
För att göra de uppgifter som återstår i form av processkartläggning och 
ta fram förslag på arbetssätt föreslås tillsättning av en projektledare. En 
projektledare ska under hösten 2015 genomföra det beskrivna 
uppdraget och efter beslut vara den som leder det operativa arbetet 
med att få flödet att fungera enligt plan.  
 
En kravspecifikation på uppdrag som projektledare i form av en allmän 
visstidsanställning redovisas som bilaga till detta ärende. 
Finansieringen av projektledartjänsten sker enligt förslag med den 
schablonersättning som kommunen får från migrationsverket för 
överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända 
invandrare.  
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att inrätta en tjänst som projektledare (enligt kravspecifikation) inför 
 överflyttning av integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden 
 
2.  att projekttjänsten finansieras med den schablonersättning som 
 kommunen får från migrationsverket för överenskommelse om 
 mottagning och bosättning av nyanlända invandrare 
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar tillägg i attsats 1att inrätta en tjänst som 
projektledare (enligt kravspecifikation) inför överflyttning av 
integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden under förutsättning att 
personaldelegationen fattar erforderliga beslut. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Sophia Ahlins (M) förslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
1.  att inrätta en tjänst som projektledare (enligt kravspecifikation) inför 
 överflyttning av integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden 
 under förutsättning att personaldelegationen fattar erforderliga beslut. 
 
2.  att projekttjänsten finansieras med den schablonersättning som 
 kommunen får från migrationsverket för överenskommelse om 
 mottagning och bosättning av nyanlända invandrare 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015.013.042 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 

 
 
 
 
 
§ 133 
Beslut i ärende gällande budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 
2015   
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -11,3 mnkr, 
fördelat med -11,3 mnkr 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 0,9 mnkr. De 
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution. Dessutom har förvaltningen 
fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet 
placeringar är just nu på en högre nivå än snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -0,7 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem 
prognostiseras en budgetavvikelse om +0,7 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -8,5 
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är 
på en fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 28 
placerade (23 i snitt föregående år). Avseende familjehemskontot 
beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma 
gäller för HVB-hemmet Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är -
0,8 mnkr. Prognos gällande övriga kostnader: +-0,0. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen 
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014. 
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras 
nämnvärt i år jämfört med 2014.    forts. 
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§ 133 forts 
Beslut i ärende gällande budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 
2015   
 
En försiktig prognos visar på en ljusning på arbetsmarknaden i 
Blekinge. Det är dock de som står närmast arbetsmarknaden som 
kommer att stå först i tur till de arbetstillfällen som skapas. Personer i 
det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från 
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en 
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i 
sysselsättning. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett positiv 
effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad 
budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos  
 per den 31 juli 2015. 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 juli till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN. 2015.45.163 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 134 
Beslut i ärende gällande reviderad krisberedskapsplan 
 
Utifrån att omordningar gjorts kring socialförvaltningens administrativa 
personalresurser, framförallt registrator och nämndsekreterare som inte 
längre tillhör förvaltningen, finns behov av att göra vissa ändringar i 
ansvarsfördelningen i förvaltningens krisberedskapsplan.  
 
I samband med detta har även vissa andra, smärre redaktionella, 
ändringar gjorts. Inriktningen, prioriteringen och arbetsmetoderna i 
beredskapsplanen är dock de samma som i föregående version. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till reviderad krisberedskapsplan 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
__________ 
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Kommunstyrelsen    SN. 2015.250.759 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 135 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Förvaltningschef, Anette Gladher, föredrar ärendet 
 
Vidtagna utredningar: 

- Lex Sarah (Jesper Björnsson, utvecklingschef, socialförvaltningen) 
2014-06-03  

- Utredning med anledning av ett barns dödsfall i april 2014 (ACP 
konsult, extern utredare) 2014-06-30 

- En granskning av hur Karlskrona kommun agerat som arbetsgivare 1 
maj till 31 december 2014 (EMP law, extern utredare) 2015-03-05 

- Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlskrona (IVO-
inspektionen för vård och omsorg, tillsynsmyndighet) 2015-02-10 
 
Lex Sarah 
Förbättringsförslag i utredningen och vidtagna åtgärder, samt status 
måluppfyllelse: 
 
- Genomföra en dialog och rutingenomgång med polismyndigheten. 
 Ansvariga för detta är socialtjänstens förvaltningschef. Dialogen 
 behöver inledas skyndsamt, lämpligen inom ramen för de 
 möten som redan inplanerats mellan ledningarna för 
 Polismyndigheten och kommunledningen. Här är även de 
 slutsatser som dras i den kommunen upphandlade externa 
 utredningen kring den nu aktuella händelsen viktiga att få 
 med. Resultatet av dialogen ska  presenteras till socialnämndens 
 oktobersammanträde. 
 
Dialog genomförd och redovisad på socialnämndens sammanträde 25 
augusti 2014. Karlskrona kommun har ett gällande samverkansavtal 
med polismyndigheten. Socialförvaltningen samverkar kontinuerligt med 
polisen i olika konstellationer utöver detta.  forts. 
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§ 135 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
- En ny förvaltningsövergripande posthanteringsrutin behöver 
 upprättas, som ett komplement till de övergripande kommunala 
 riktlinjerna, för att innan 1 september kunna tas i bruk. 
 Upprättandet av rutinen bör ske av socialförvaltningens 
 stödfunktion, i samråd med sektionschefer och 
 verksamhetsledare, så att rutinen för en tydlig förankring. 
 Förvaltningschefen är ytterst ansvarig. 
 
Förtydligad posthanteringsrutin upprättad och redovisad på 
Socialnämndens sammanträde 25 augusti 2014. Därtill har extra 
insatser operativt gjorts för att förbättra posthanteringen exempelvis 
genom att minska antalet postväskor, ta bort brevlådor som kan 
generera missförstånd, inköp av nytt postskåp, inrättande av 
mottagningsteam på BUS, samt omorganisering av 
registratorsfunktionen.  
 
- Inrätta nyckeltal kring lagstadgade tidsramar inom barn- och 
 ungdomsvården, som månatligen följs upp på förvaltningens 
 övergripandesamverkansgrupp och socialnämndens 
 sammanträden. Upprättandet av relevanta nyckeltal bör åläggas 
 sektionschef i samråd med stödfunktionen, men 
 förvaltningschefen som ytterst ansvarig. Uppföljningen av 
 dessa nyckeltal läggs till socialförvaltningens uppföljningsplan. 
 
Sker månatligen. 
 
- Introduktionsplanen för nyanställda behöver kompletteras med 
 hänvisningar till gällande riktlinjer och rutiner under varje  rubrik. En 
 årlig uppdatering behöver därefter göras löpande och läggas in 
 som rutin i socialförvaltningens kvalitets- och  ledningssystem. 
 Ansvarig för detta föreslås HR-specialist tillsammans med 
 stödfunktionen. Åtgärden ska vara slutförd 1 oktober 2014. 
  
Genomfört. Det digitala stödet fungerar dock inte fullt ut ännu, så 
uppgiften genomförs manuellt i vissa delar. Utveckling pågår 
beträffande digitalt stöd. 
     forts. 
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§ 135 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
- Socialförvaltningen behöver försäkra sig om att de rutiner och 
 riktlinjer som finns är kända hos samtliga medarbetare. Jag 
 rekommenderar därför att förvaltningen snarast köper in ett 
 lättillgängligt och användarvänligt datastöd för ditt kvalitets- 
 och ledningssystem. Ansvarig för att frågan tas om han är 
 förvaltningschefen. Frågan bör vara löst innan 2014 års slut. 
 
 
Socialförvaltningens rutiner och riktlinjer görs kända hos medarbetarna 
via ledaforum och APT, samt förvaltningens samarbetsyta, där alla 
dokument finns samlade. Kvalitets- och ledningssystem är inköpt. 
Upprättande av digitalt datastöd pågår och beräknas slutfört under 
2016. 
 
- Förvaltningen behöver återigen informera om gällande Lex 
 Sarahrutiner till verksamhetsledarna, utöver den årliga 
 informationen till medarbetarna som planeras i höst. Detta 
 behöver göras snarast. Ansvaret åläggs utvecklingschefen. 
 
Extra information till verksamhetsledarna gavs på Ledarforum den 3 juni 
2014, samt till hela förvaltningens personal vid ordinarie 
utbildningstillfälle på Förvaltningskonferens 24 september 2014. Den 
årliga informationen 2015 gavs på förvaltningskonferensen den 22april. 
Utvecklingschefen ansvarar för detta. För de medarbetare som av 
någon anledning inte kan närvara på informationen har närmsta chef 
ansvar för att denne får informationen, samt vid nyanställning. 
 
Utredning med anledning av ett barns dödsfall i april 2014 
 
Förbättringsförslag i utredningen och vidtagna åtgärder, samt status 
måluppfyllelse: 
 
- När ensamkommande barn bor i släktinghem ska vårdbehovet 
 prövas utifrån vad det i sig innebär att vara ensamkommande 
 barn  
     forts. 
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§ 135 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Alla ensamkommande barn placeras i familjehem eller HVB, då de har 
ett vårdbehov per definition genom att komma till Sverige utan 
vårdnadshavare. Ovanstående finns med i socialnämndens reviderade 
handläggningsrutiner för barn och unga, beslutat av Socialnämnden 
den 17 november 2014.     
 
Handläggningsrutinerna finns lättillgängliga på sektionens 
samarbetsyta. Alla nyanställda får information om rutinerna och 
kunskap om var de kan hitta dem. Socialförvaltningens stödfunktion 
ansvarar för att rutinerna revideras. Nästa revision ska ske under 2017. 
 
-  Antalet handläggare för ensamkommande barn i släktinghem 
 ska minimeras och organiseringen ske på motsvarande sätt 
 som för de barn som placeras på Gyllenstierna 
  
Socialförvaltningen har inrättat ett speciellt team som handlägger alla 
ensamkommande barn från utredning till uppföljning av placering 
oavsett placeringsställe. Detta i syfte att ha specialistkunskapen samlad 
i ett team och för att minimera antalet handläggare som barnet ska ha 
kontakt med. 
 
-  En rutin ska implementeras för att under utredningar av barn om 
 möjligt kontrollera pärmen för anmälningar som inte föranlett 
 någon utredning. 
  
Denna åtgärd anser förvaltningen är omöjlig att genomföra i praktiken, 
då det är en orimlig arbetsuppgift att vid varje inledning av en 
barnavårdsutredning kontrollera någonstans mellan 1000 och 1500 
anmälningar. Förvaltningen har heller inte rätt att sortera anmälningar 
efter namn eller personnummer, vilket gör att alla måste gås igenom för 
hand. 
 
-  Vid ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ska särskilt 
 beaktas vilka konsekvenser det får då socialnämndens och god 
 mans tillsyn över barnet helt upphör.  
 
Socialförvaltningen genomför utredning av särskilt förordnad 
vårdnadshavare i samband med att barnet får uppehållstillstånd. Detta 
är en juridisk skyldighet socialförvaltningen har.   
     forts. 
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§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
I utredningen ska framgå barnets behov och barnets egen inställning till 
saken, samt den föreslagne vårdnadshavarens lämplighet och de 
biologiska föräldrarnas inställning om den är möjlig att inhämta. Detta 
handläggs av teamet för ensamkommande barn. I socialnämndens 
riktlinjer framgår hur en ansökan och utredning avseende särskilt 
förordnad vårdnadshavare ska handläggas, samt att det också framgår 
att efter att ett familjehem utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare 
har socialnämnden skyldighet att tillhandahålla stöd om det behövs.
   
 
-  Samverkan med skolan avseende anmälningar och utredningar 
 ska utvecklas. En plan för hur detta ska ske bör tas fram 
 gemensamt av de båda verksamheterna och kontinuerligt följas 
 upp.  
 
Samverkansmöten har skett och sker mellan skola och socialtjänst och 
nya gemensamma rutiner och blanketter för anmälan om misstanke om 
att ett barn far illa har tagits fram i samverkan. Socialförvaltningens 
stödfunktion ansvarar för att initiera översyn och revidering av 
materialet en gång per år. Socialstyrelsen har också gett ut nytt 
utbildningsmaterial och stöddokument i frågan. Utökade 
samverkansformer har utarbetats som innebär att rektorer från förskola 
och grundskola kontinuerligt träffar socialtjänsten. Den nya 
samverkansformen kommer att påbörjas under hösten 2015. Det har 
inte varit möjligt att genomföra tidigare på grund av omorganisering av 
skolans nämnds- och organisationsstruktur. Kunskapsförvaltningen 
kommer att bjudas in till samverkansforum en gång per termin med stort 
hösten 2015. Ansvarig för inbjudan och ledare för dessa forum är 
verksamhetsledaren på BUS mottagningsgrupp. Samverkansforumet 
ska innehålla frågor som rör faktisk praktisk samverkan, processfrågor, 
kunskapsförmedling samt förtroendefrågor. 
  
 -  Socialtjänsten ska särskilt uppmärksamma verksamheter med 
 icke kommunal huvudman inom skola och förskola om deras 
 anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen.  
 
Privata aktörer inom förskola och skola bjuds in till två 
utbildningstillfällen per år som vänder sig till kommunal förskola och 
grundskola avseende anmälningsplikten.  
     forts. 
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§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Under 2015 har inget sådant utbildningstillfälle genomförts, men det 
kommer att ske under höstterminen 2015 i samarbete med KKC. 
Ansvarig för att anordna och genomföra detta är verksamhetsledaren 
på BUS mottagningsgrupp tillsammans med en verksamhetsledare på 
BUS utredning- och uppföljningsgrupp. Framgent ska denna utbildning 
ges en gång per termin under en halvdag till självkostnadspris för 
kunskaps-förvaltningens personal och kommunens fristående förskolor 
och skolor.  
 
-  Jag föreslår vidare att verksamhetsledarna ges i uppdrag att ha 
 en kontinuerlig dialog med sina medarbetare om vad uppdraget 
 att vara socialsekreterare innebär.     
 
Samtliga verksamhetsledare får i uppdrag att minst två gånger per 
termin i samband med APT ha övningar och diskussioner kring temat 
vad uppdraget som socialsekreterare innebär, detta dokumenteras i 
protokoll. För nyanställda ingår detta som en del av introduktionen där 
detta sker i dialog mellan medarbetare och närmsta arbetsledare. 
 
-  Samverkan med överförmyndarnämndens verksamhet behöver 
 utvecklas att även omfatta barn i familjehem/annat enskilt hem.  
 
Verksamhetsledare för uppföljning av placerade ensamkommande barn 
har ansvaret för att samverkan med överförmyndaren fungerar optimalt 
enligt gällande lagstiftning för målgruppen. Överförmyndarnämndens 
förordnade gode män erbjuds under sin utbildning information om 
socialförvaltningens arbete och ansvar för ensamkommande barn.  
 
-  Ansvaret för bevakning av ändringar i lagar och föreskifter och 
 revidering av rutiner och riktlinjer med anledning av detta måste 
 tydliggöras.  
 
Förvaltningens stödfunktion ansvarar för bevakning av lagar och 
föreskrifter, samt upprättande av rutinbank. Under 2015-2016 upprättas 
och implementeras datastöd för socialförvaltningens kvalité- och 
ledningssystem. Personal utbildas för att kunna använda detsamma. 
     forts. 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

24 augusti 2015 22 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
En granskning av hur Karlskrona kommun agerat som arbetsgivare 1 
maj till 31 december 2014 
 
Förbättringsförslag i utredningen och vidtagna åtgärder, samt status 
måluppfyllelse: 
 
Utredarna föreslår följande förändringar i krisberedskapsdokumenten 
och inte minst i implementeringen av dem.  
 
-  Alla möten, kontakter och sammanträden ska dokumenteras.  
-  HR-perspektivet ska införlivas på så sätt att HR-chefen ingår i 
 både kommunens och förvaltningarnas krisledningsgrupper och 
 därigenom få operativa uppgifter.  
-  Krisledningsprogrammen måste tränas regelbundet, exempelvis 
 varje år inom ramen för APT.     
-  Dokumenten bör ses över för att fungera även i förtroendekriser 
 såsom den nu aktuella.  
 
Socialnämnden beslutar på sammanträde 24 augusti 2015 om 
förtydliganden i planen som innebär att HR-specialisten ingår som 
ordinarie i förvaltningens krisledningsgrupp, att utredaren på 
socialförvaltningens stödfunktion ansvarar för dokumentation i samband 
med krisledningsmöten och annan nödvändig dokumentation.  
 
Kris- och beredskapsplanen ska tränas en gång per år i samband med 
APT, stöddokument för att göra detta håller på att arbetas fram av 
stödfunktionen, ska vara i gång under hösten 2015. Information om kris- 
och beredskapsplanen har getts till all personal på förvaltnings-
konferens den 22 april 2015. Information om kris- och 
beredskapsplanen ges vid nyanställning, samt till all personal när den 
revideras. 
 
Utredarna rekommendera kommunen att standardiserar 
delegationsordningarna avseende vissa personalärenden. Även om 
varje facknämnd har olika förutsättningar för sina respektive 
verksamheter och självständigt antar sin delegationsordning, borde 
kommunen i egenskap av arbetsgivare hantera personalfrågor på ett 
likvärdigt sätt. 
     forts. 
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§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Mall för en standardiserad delegationsordning har arbetats fram av 
kommunledningsförvaltningen. Socialnämnden föreslås besluta om ny 
delegationsordning för nämnden utifrån den framtagna mallen på 
sammanträde den 24 augusti 2015. Delegationen blir därmed 
sammanhållen och standardiserad och inkluderar verksamhetsspecifik-, 
ekonomisk- och personaldelegation. 
 
På SF har utredarna fått uppgifter om att APT inte alltid har fungerat väl 
på grund av gruppsammansättningen. SF har numera gått in i en ny 
organisation, vilket förmodligen har inneburit förändringar just avseende 
APT. Utredarna har därför svårt att ge några konkreta förslag i den här 
delen utan rekommenderar att SF noga följer upp hur 
samverkanssystemet fungerar i den nya organisationen. 
 
Socialförvaltningen följer på förvaltningsövergripande samverkansgrupp 
upp samverkanssystemet vid två tillfällen per år, juni och december. 
Denna uppföljning påbörjas med start juni 2015. Uppföljningen 
dokumenteras i samverkansprotokoll. 
 
Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlskrona 
 
Nämnden har vidtagit åtgärder sin IVO bedömer adekvata för att 
förbättra kvaliteten på utredningar och placering av ensamkommande 
barn. IVO ställer därför inga krav på åtgärder med anledning av 
bristerna. 
Nedan följer nämndens analys och planerade förändringar, samt status 
och måluppfyllelse: 
 
- En ny organisation ska gälla från den 1 januari 2015. I denna ska 
 en mottagningsgrupp ta emot alla anmälningar. Vidare ska alla 
 ensamkommande barn som kommer för att bo hos sina släktingar 
 hädanefter utredas och släktingarnas hem utredas som andra 
 familjehem. 
 
Mottagningsteamet är aktivt sedan januari 2015 och hanterar alla 
anmälningar avseende misstanke om barn som far illa. Teamet 
ansvarar för skyddsbedömning, handläggning av förhandsbedömning 
och fattar beslut om att inleda eller inte inleda utredning. 
     forts. 
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§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Avseende handläggning av ensamkommande barn och 
släktingplaceringar är socialnämndens rutiner reviderade 17 november 
2014. Nästa revidering ska ske senast 2017. Socialförvaltningens 
stödfunktion är ansvarig för att revidering sker. I rutinen framgår att alla 
ensamkommande barn ska placeras i familjehem eller HVB. 
Privatplaceringar förekommer inte längre. 
 
 - Nämnden har efter, en analys av kvaliteten på utredningen av 
 familjen, kommit fram till att personer som gjort sig skyldiga till 
 brottsliga handlingar inte kan godkännas som familjehem. 
 
I socialnämndens reviderade riktlinjer framgår att familjer som varit 
föremål för polisutredning om våldsbrott eller annan grövre brottslighet 
inte kan godkännas som familjehem. I riktlinjerna nu som tidigare 
framgår också att man alltid ska göra ett utdrag ur polisens misstanke 
och brottsregister vid familjehemsutredning.  
 
- Antalet handläggare i det granskade ärendet har varit alltför 
 stort. Nämnden har därför beslutat att antalet handläggare med 
 ansvar för arbete med barn ska minska. För placerade barn ska 
 det finnas en kontinuitet i uppföljningen av barnen under hela 
 placeringen. 
  
Socialförvaltningen har inrättat ett speciellt team inom Utredning och 
Uppföljning Barn och Unga som enbart handlägger ensamkommande 
flyktingbarn.  Socialförvaltningen har så kallade barnhandläggare som 
utgör placerade barns egna socialsekreterare, med fokus på uppföljning 
av det placerade barnet.  
 
- I nämndens utredningar bedömdes flickan inte ha något ytterligare 
 vårdbehov. De intervjuade är nu överens om att alla barn som 
 kommer till Sverige utan vårdnadshavare har ett vårdbehov. 
 
I socialnämndens reviderade rutiner framgår att förhållandet att vara ett 
ensamkommande flyktingbarn i sig är ett vårdbehov, samt att 
hänvisning finns i riktlinjerna till de nationella riktlinjer som finns för 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
- Nya rutiner, som ska garantera att anmälningar om barn som far 
 illa inte glöms bort, har upprättats. Förvaltningen har fått hjälp 
 att göra ett kvalitetsledningssystem.  forts. 
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§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Förtydligande av de kommunala postrutinerna har genomförts, andra 
åtgärder förenade med posthantering har förbättrats (postväskor, 
postskåp, namnskyltar mm), registratorsfunktionen har centraliserats 
och är inte längre lika sårbar som innan. 
 
Mottagningsteamet har ansvar för alla inkommande anmälningar 
avseende barn och unga, tidigare var ingångarna fler och otydligare för 
de som anmäler. Förvaltningens stödfunktion arbetar aktivt med att 
förbättra kvalitetsledningssystemet och att digitaliserad detsamma, 
digitaliseringen beräknas slutföras under 2016.  
 
Datastöd för detta är inköpt. I avvaktan på att detta arbete slutförs finns 
alla rutiner, riktlinjer och annan nödvändig information att hämta på 
förvaltningens samarbetsyta. Information om var man hittar riktlinjer och 
dylikt, lämnas till alla nyanställda.    
 
Nödvändig information finns idag samlad på ett bättre sätt än tidigare 
och är överskådlig, men kommer ytterligare att förbättras och bli mer 
användarvänligt när systemet är implementerat. 
 
- Samverkan med andra myndigheter stärks upp, man har bland 
 annat påbörjat nya möten om anmälningsplikten för andra 
 myndigheter enligt 14 kap. 1 § SoL. Enskilda lärares ansvar att 
 anmäla barn som far illa är i fokus. 
 
Samverkansmöten har skett och sker mellan skola och socialtjänst och 
nya gemensamma rutiner och blanketter för anmälan om misstanke om 
att ett barn far illa har tagits fram i samverkan. Socialförvaltningens 
stödfunktion ansvarar för att initiera översyn och revidering av 
materialet en gång per år. Socialstyrelsen har också gett ut nytt 
utbildningsmaterial och stöddokument i frågan.  
 
Utökade samverkansformer har utarbetats som innebär att rektorer från 
förskola och grundskola kontinuerligt träffar socialtjänsten. Den nya 
samverkansformen kommer att påbörjas under hösten 2015. Det har 
inte varit möjligt att genomföra tidigare på grund av omorganisering av 
skolans nämnds- och organisationsstruktur. Kunskapsförvaltningen 
kommer att bjudas in till samverkansforum en gång per termin med stort 
hösten 2015.     forts. 
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§ 135 forts 
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av 
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende 
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns 
död  
 
Ansvarig för inbjudan och ledare för dessa forum är 
verksamhetsledaren på BUS mottagningsgrupp. Samverkansforumet 
ska innehålla frågor som rör faktisk praktisk samverkan, processfrågor, 
kunskapsförmedling samt förtroendefrågor. 
  
Kommunal förskola och grundskola, samt privata aktörer inom förskola 
och grundskola bjuds in till två utbildningstillfällen per år avseende 
anmälningsplikten. Under 2015 har inget sådant utbildningstillfälle 
genomförts, men det kommer att ske under höstterminen 2015 i 
samarbete med KKC. Ansvarig för att anordna och genomföra detta är 
verksamhetsledaren på BUS mottagningsgrupp tillsammans med en 
verksamhetsledare på BUS utredning- och uppföljningsgrupp. Framgent 
ska denna utbildning ges en gång per termin under en halvdag till 
självkostnadspris för kunskapsförvaltningens personal och kommunens 
fristående förskolor och grundskolor. 
  
Socialstyrelsen har också gett ut nytt utbildningsmaterial och 
stöddokument i frågan.  
 
Kommunfullmäktige i Karlskona har den 3 juni 2015 fattat beslut om att 
inrätta ett förebyggande-team på socialförvaltningen. Teamet kommer 
att ha till uppgift att ha ett nära samarbete med bland annat skolan för 
att förebygga anmälningar och sociala problem. Teamet håller på att 
rekryteras och beräknas att komma i tjänst under hösten 2015. 
 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att   godkänna förvaltningens vidtagna åtgärder och uppföljning av 
  dessa 
2. att översända sammanställningen och uppföljningen till  
  kommunstyrelsen och revisionen 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
__________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 21 
september 2015 
 
§ 142  Remissvar gällande förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde 
  
§ 143  Attesträtt fr.o.m. den 1 september 2015   
 
§ 144  Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” riktat till 
  arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd 
 
§ 145  Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med integration” 

riktat till arbetslösa personer om omfattas/omfattats av 
etableringsuppdragen i Karlskona kommun, omgång 3 

   
§ 146  Angående motion ”Kvinnor har ett behov av utslussningsboende”. 
 
§ 147  Attraktiv arbetsgivare – Åtgärdsförslag och kostnader 
 
§ 148  Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med personalnyckeltal 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

21 september 2015 2 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 21 september 2015 kl. 15.10 – 17.00  
 Ajournering 16.15-16.35 
  
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 
 Björn Fries (V) 
 
Ersättare Maja Sandberg (S) 
 Daniel Håkansson (S) 
 Malin Tingelholm (S) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
 Sven Wallfors (M) 

  Robert Andersson (SD)  
  
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
HR-specialist Eva-Britt Norrman 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Sattar Zad (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 142-148 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Sattar Zad 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den             2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunledningsförvaltningen   SN. 2015/259.1.9.1 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 142 
Remissvar gällande förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. På uppdrag av 
kommunstyrelsen har en utredning genomförts under våren 2015 för att 
visa om det är möjligt att skapa ett kulturhus/kulturkvarter i kvarteret 
Bonde. 
 
Utredningen visar att det går att skapa moderna och ändamålsenliga 
lokaler för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum på en yta av 
cirka 5 000 kvm i kvarteret Bonde. 
 
Kommunstyrelsen godkände utredningen vid sitt möte den 2 juni 2015 
och beslutade samtidigt att sända utredningen på remiss till samtliga 
nämnder och bolag. Socialnämnden har inget att invända mot förslaget 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att tillstyrka gällande förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag  
__________  
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Akten     SN. 2015/275.1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 143 
Attesträtt fr.o.m. den 1 september 2015  
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Beslutsattestanter inom 
förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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. 
 
Attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar. 
Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör 
också namnteckningsprov för samtliga attestanter. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunstyrelsen    SN. 2015/271.36.2 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 
 
 

 
 
 
 
 
§ 144 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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 huvud-anledning 
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 
första gången 2012 i form av 40 kommunala anställningar med stöd 
från arbetsförmedlingen i så kallade nystartsjobb. Denna åtgärd har 
fortsatt med 40 platser årligen under 2013 och 2014.  
 
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 nivå är fortsatt hög. Fortsatta aktiva åtgärder krävs inom 
Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis dämpa utvecklingen av 
antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 
Inrättandet av så kallade ”kommunala beredskapsjobb” är ett sätt bland 
flera nu pågående och planerade åtgärder att dämpa och minska 
behovet av ekonomiskt bistånd i Karlskrona.  
 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt 
försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund 
som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Vuxna personer som omfattas av ekonomiskt bistånd 
kan grovt indelas i två grupper.  
     forts. 
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§ 144 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
De som har hinder för att arbeta och de som bedöms stå till 
arbetsmarknadens förfogande. Dessa bedömningar är, på individnivå, i 
ständig rörelse och förändring. Arbetet med personer med hinder är ett 
mångfasetterat arbete och sker efter samtycke från individen i 
samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan andra 
myndigheter och aktörer. Detta arbete bedriv även inom ramen för 
Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM där Karlskrona kommuns 
SF sedan flera år genomför projekt med finansiering från FINSAM. 
I arbetet med de personer som står till arbetsmarknadens förfogande är 
utgångspunkten att individen är inskriven som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eventuella insatser från kommunen 
sker alltid i samråd med Arbetsförmedlingen.  
 
Det framgår av de årliga kartläggningar som genomförs inom 
vuxensektionen, funktionen ekonomiskt bistånd att personer som 
bedöms kunna arbeta i många fall har en låg utbildning och långvarig 
mångårig arbetslöshet eller ingen arbetslivserfarenhet. 
Arbetsmarknaden i Karlskrona erbjuder få arbetstillfällen till personer 
med låg utbildningsbakgrund och ringa arbetslivserfarenhet. Ungdomar 
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till 
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 
  
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”kommunala beredskapsjobb”  
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för arbetsmarknads-
politiska 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 sedan 2012 för personer som är 
aktuella för ekonomiskt bistånd. 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. 
Socialnämnden har i mål för verksamheten formulerat att denna typ av 
åtgärd ska användas för att dämpa utvecklingen av behov av 
ekonomiskt bistånd. 
     forts. 
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§ 144 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
20 personer har efter ett beslut i SN tidigare i år erbjudits arbete enligt 
denna nu väletablerade modell. Samtliga är nu igång i jobb i de 
kommunala verksamheterna. Dessa anställningar till maj 2016. En 
fortsatt åtgärd enligt denna modell kan enligt förslaget erbjudas för 20 
personer under 2015-2016 med start i oktober månad 2015. 
Upplägget för dessa personers anställning är arbete på arbetsplats i 
kommunal förvaltning med introduktion inom arbetsmarknads på 
Bubbetorps gård under de första veckorna. 
 
Vägledare från arbetsmarknadsförvaltningen följer gruppen under 
anställningsperioden för att vägleda inför anställningens upphörande 
efter ett år. Dessa anställningar genomförs 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 arbetsmarknadsförvaltningen har redan 
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genomföra 
åtgärden med hög kvalitet och gott resultat. Samarbete med 
Arbetsförmedlingen är väletablerat enligt denna modell. 
 
Kommunala beredskapsarbeten  
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så kallad 
kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en snittlön 
baserad på befintliga likvärdiga anställningar.  
 
Socialförvaltningen/Arbetsmarknadsförvaltningen gör tillsammans med 
Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga för 
åtgärden. Personerna kommer att anställas på arbetsmarknads-
förvaltningen som i sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom 
Karlskrona kommun. Socialförvaltningen och arbetsmarknads-
förvaltningen har god erfarenhet av vilket upplägg som krävs för att med 
kvalitet erbjuda dessa personer anställning och uppföljning på bästa 
sätt.  
     forts. 
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§ 144 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
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 2015 års arbetsgivar- och sociala avgifter 
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 18080 kr 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 beredskapsanställda 
med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
 
Kostnad 12 månader 20 kommunala beredskapsjobb med bidrag från 
Arbetsförmedlingen 2015/2016 
Summa 2015/2016 3 281 280 kr 
 
Vid start i oktober 2015 fördelar sig kostnaderna under 2015/16 med 
820 320 kr för 2015 och  
2 460 960 kr 2016 
 
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 kostnader för dessa 
beredskapsarbeten i form av löner vilka enligt förslag finansieras från 
kontot ekonomiskt bistånd 
     forts.  
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§ 144 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2015/2016, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2.  att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med ekonomiskt 
 stöd från arbetsförmedlingen samt enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med 
 totalt 3 281280 kr för 2015/16 med fördelningen 2015/16 med 820 
 320 kr för 2015 och 2 460 960 kr 2016 
 
3.  att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten 
 om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande 
 av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen 
 tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen involveras i 
 framtagandet 20 arbetsplatser. 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) yrkar ändring i tjänsteskrivelsen på sidan 1 i andra stycket 
att texten ”personer med utländsk bakgrund som saknar utbildningsbakgrund” 
stryks ur dokumentet och ersätts med ”personer i långvarig eller som är på 
väg in i ett långvarigt bidragsberoende” 
 
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Göran Eklunds (SD) förslag 
 
Eva Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Göran Eklunds (SD) 
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag till beslut och finner att 
socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 
Socialnämnden beslutar således enligt allmänna utskottets förslag  
__________ 

 
 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

21 september 2015 11 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Kommunstyrelsen    SN. 2015/276.3.6.2 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 145 
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer om omfattas/omfattats 
av etableringsuppdragen i Karlskona kommun, omgång 3 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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.  
 
I gruppen nyanlända personer som har omfattats eller omfattas av 
etableringsuppdraget finns det flera personer som är arbetslösa och 
riskerar att fastna i bidragsberoende. Aktiva åtgärder riktat till 
bidragstagare inrättades första gången 2012 i form av 40 kommunala 
anställningar med stöd från arbetsförmedlingen i så kallade 
nystartsjobb. Denna åtgärd har utökats under 2013-2015. Hösten 2014 
inrättades en första omgång med 20 kommunala beredskapsjobb med 
inriktning på arbetslösa som omfattas eller har omfattats av 
etableringsuppdraget.  
 
Dessa arbetstillfällen har tydligt varit lyckosamma då dessa personer 
har fått/får 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 
proaktiva åtgärder.  
 
Nivån är fortsatt hög på uttaget av ekonomiskt bistånd i kommunen. 
Fortsatta proaktiva åtgärder krävs inom Karlskrona kommun för att även 
fortsättningsvis dämpa utvecklingen av antal hushåll beroende av 
ekonomiskt bistånd för sin försörjning.  
     forts. 
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§ 145 
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats 
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3 
 
Det finns nu ett behov av att fortsatt vidga insatsen med kommunala 
beredskapsjobb till att personer som är nyetablerade inom ramen för 
etableringsreformen för att undvika ingång i behov av och långvarigt 
framtida behov av försörjningsstöd.  
 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt 
försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund 
som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Vuxna personer som omfattas av ekonomiskt bistånd 
kan grovt indelas i två grupper. De som har hinder för att arbeta och de 
som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande.  
 
Dessa bedömningar är, på individnivå, i ständig rörelse och förändring. 
Arbetet med personer med hinder är ett mångfasetterat arbete och sker 
efter samtycke från individen i samverkan med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan andra myndigheter och aktörer. I arbetet med de 
personer som står till arbetsmarknadens förfogande är utgångspunkten 
att individen är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.  
 
Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsuppdraget riktat 
till nyanlända och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eventuella insatser 
från kommunen sker alltid i samråd med Arbetsförmedlingen. För 
gruppen personer som omfattas av etableringsuppdraget så ansvarar  
 
Arbetsförmedlingen för den nyanländes arbetsmarknadsetablering och 
huvudsakliga försörjning. I vissa fall har dessa personer rätt till 
ekonomiskt bistånd och är då aktuella inom socialförvaltningens 
vuxensektion/ekonomiskt bistånd. 
 
Det framgår av de årliga kartläggningar som genomförs inom 
vuxensektionen, funktionen ekonomiskt bistånd att personer som 
bedöms kunna arbeta i många fall har en låg utbildning och långvarig 
mångårig arbetslöshet eller ingen arbetslivserfarenhet.  
 
Arbetsmarknaden i Karlskrona erbjuder få arbetstillfällen till personer 
med låg utbildningsbakgrund och ringa arbetslivserfarenhet. Ungdomar 
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till 
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.  
     forts. 
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§ 145 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats 
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3 
 
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”beredskapsjobb integration” 
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etableringsuppdraget 
och 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 under 2015 för personer som är aktuella för ekonomiskt 
bistånd samt 20 platser för gruppen nyetablerade. 
 
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. En utvidgad åtgärd enligt denna modell kan 
enligt förslaget erbjudas för ytterligare 20 personer som omfattas 
av/eller har omfattats av etableringsuppdraget. Upplägget för dessa 
personers anställning är tänkt att innehålla arbete på arbetsplats i 
kommunal förvaltning och språkträning. Vi vet av erfarenhet från 
tidigare grupper att många personer är så kallat svensksvaga. 
 
En kombination av arbete och språkträning bedöms vara en 
framgångsfaktor för att underlätta fortsatt arbetsmarknadsetablering för 
dessa personer. En åtgärd enligt denna modell med integrationsfokus 
ger ytterligare 20 personer en ingång på arbetsmarknaden och en egen 
försörjning och utvecklingen av behovet av framtida ekonomiskt bistånd 
i kommunen dämpas. Dessa anställningar genomförs 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. Med fokus 
på svenskträning i kombination med arbete kan kommunen påskynda 
arbetsmarknadsetableringen i kommunen för dessa personer. 
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 arbetsmarknadsförvaltningen har redan 
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genomföra 
åtgärden med hög kvalitet och gott resultat.  
     forts. 
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§ 145 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats 
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3 
 
Samarbetspartners på arbetsförmedlingen är vidtalad och ställer sig 
mycket positiva den denna möjlighet att påskynda 
arbetsmarknadsetableringen för de personer som kan erbjudas 
föreslagna åtgärd. Förslaget är finansierat med befintliga intäkter från 
migrationsverket avsedda för att underlätta integration för personer som 
tillhör gruppen nyanlända i Karlskrona kommun. 
 
Kommunala beredskapsarbeten integration 
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så kallad 
kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en snittlön 
baserad på befintliga likvärdiga anställningar. 
Socialförvaltningens vuxensektion och arbetsmarknadsförvaltningens 
arbetsmarknadsavdelning gör tillsammans med Arbetsförmedlingen 
urvalet av vilka som kan komma ifråga för åtgärden. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats projektmedel inför 2016 till 
ett projekt kallat ”SKAPA” Aktuella beredskapsjobb blir här ett verktyg 
för projektet att erbjuda utvalda personer. Personerna kommer som 
tidigare att anställas inom arbetsmarknadsförvaltningen som i sin tur 
placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona kommun.  
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har 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. Kostnaderna är baserade på 2015 års arbetsgivar- och 
sociala avgifter. Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 18 
080 kr Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 
beredskapsanställda med bidrag från arbetsförmedlingen. 
      
 
 
 
 
 
 
 
     forts. 
 

Kostnad 12 månader 20 

kommunala 

beredskapsjobb med 
bidrag från personer 

2015/2016 

3 282000 kr 

Summa 2015/2016 3 282 000 
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§ 145 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats 
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3 
 
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 kostnader för dessa 
beredskapsarbeten i form av löner men åtgärden är helt finansierad av 
ackumulerade intäkter från migrationsverket för de personer som 
omfattas av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2015/2016, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2.  att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med ekonomiskt 
 stöd från arbetsförmedlingen och att kostnaden finansieras av 
 socialnämndens befintliga intäkter avseende nyanlända flyktingar 
 med 3 282 000   
 
3.  att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten 
 om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande 
 av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen 
 tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen involveras i 
 framtagandet 20 arbetsplatser. 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) yrkar ändring i tjänsteskrivelsen på sidan 1 i andra stycket 
att texten ”personer med utländsk bakgrund som saknar utbildningsbakgrund” 
stryks ur dokumentet och ersätts med ”personer i långvarig eller som är på 
väg in i ett långvarigt bidragsberoende” 
 
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Göran Eklunds (SD) förslag 
 
Eva Strömqvist (S) samt Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till allmänna 
utskottets förslag 
      forts. 
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§ 145 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats 
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Göran Eklunds 
(SD) ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag till beslut och 
finner att socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 
Socialnämnden beslutar således enligt allmänna utskottets förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN.2015/270.1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 
 
 
 
 
 
§ 146 
Angående motion ”Kvinnor har ett behov av utslussningsboende”. 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet, Anne-Sophie 
Lainesdotter Emilsson, Billy Åkerström (KD) och Ingrid Hermansson (C) 
yrkar i motionen till kommunfullmäktige att en samverkan mellan 
kvinnojouren, socialförvaltningen och Karlskronahem skapas för ett 
framtida utslussningsboende, samt att det utreds om Karlskronahem 
kan reservera bostäder som kan användas som utslussningsboende. 
 
Motionärerna anför att kvinnojouren Frideborg har ett stort tryck på sitt 
skyddade akutboende och att jouren p.g.a. det tvingats säga nej till 
kvinnor i behov av plats hos dem.  
 
Som en orsak till detta lyfter motionärerna fram att många av kvinnorna 
på kvinnojouren, och särskilt de ekonomiskt misshandlade, har svårt att 
efter att det akuta skyddsbehovet upphört, få tag på en bostad, vilket 
gör att de inte kan flytta från kvinnojourens boende.  
 
Motionärerna påpekar även det ansvar samhället har att stödja dessa 
kvinnor, förslagsvis genom att arbeta fram en boendestrategi för kvinnor 
som hamnat i denna situation.  
 
Beskrivning av socialförvaltningens arbete med våldsutsatta kvinnors 
boendesituation 
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med 
kvinnojouren Frideborg, som reglerar hur kvinnor som behöver stöd i en 
våldssituation ska hanteras.  
 
Kvinnojouren tar inte enbart emot kvinnor från Karlskrona, utan det är 
tvärtom ganska vanligt förekommande att kvinnojourer på olika platser i 
landet ’byter platser’ med varandra eftersom det är ganska vanligt att en 
kvinna inte kan bo på sin ordinarie hemort när skyddsbehovet är akut. 
   forts. 
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§ 146 forts 
Angående motion ”Kvinnor har ett behov av utslussningsboende”. 
 
Precis som det hos Kvinnojouren Frideborg således finns en ganska 
stor andel kvinnor som inte vanligtvis bor i Karlskrona, förekommer det 
att kvinnor från Karlskrona bor på kvinnojourer på andra orter i landet 
under det akuta skyddsbehovet. Om en kvinna i samband med en 
vistelse på en kvinnojour uttrycker att hon vill ha hjälp med att ’starta 
om’, är det socialtjänsten i kvinnans hemkommun som ska bistå med 
den hjälpen. 
 
Socialnämnden i Karlskrona har i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, 
utöver samarbetet med kvinnojouren, även ett eget skyddat boende, 
”Vilja”. Det finns även ett samarbete med Karlskronahem, såväl som 
andra hyresvärdar, kring olika boendelösningar för enskilda som har 
svårt att få en egen bostad i första hand.    
 
Arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor är prioriterat på 
socialförvaltningen. De kvinnor som förvaltningen får kännedom om är i 
behov av stöd, på så sätt som beskrivs i motionen eller på annat sätt, 
erbjuds också detta. Socialnämnden menar därför att lagens krav på 
stöd till de kvinnor som motionärerna beskriver är uppfyllt.   
 
De kvinnor som bor på kvinnojouren Frideborg och som inte får bostad 
eller som det uppfattats bristande stöd i att skaffa en bostad, är således 
inte de som kommer från Karlskrona. Kvinnor från andra kommuner, är 
det de kommunernas ansvar att stödja, på samma sätt som Karlskrona 
kommun stödjer sina våldsutsatta.  
 
Socialförvaltningen har även på annat sätt än genom denna motion fått 
kunskap om kvinnojouren Frideborgs svårigheter och då deltagit i 
möten och fört en dialog kring detta, som vi uppfattat som konstruktiv. 
Detta svar har presenterats för Per Myrbeck, VD för Karlskronahem, 
som inte önskade tillägga eller ändra något. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om 
 utslussningsboende för kvinnor så som sitt eget, samt  
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 därmed anse motionen om utslussningsboende för kvinnor som 
 besvarad.   
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN. 2015/385.2.7.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 147 
 Attraktiv arbetsgivare – Åtgärdsförslag och kostnader 
 
Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 21 september 2015 lämnat yttrande och 
beslutsförslag.  
 
När de mest attraktiva arbetsgivarna ska utses brukar ofta storföretag 
hamna i topp. Hur kan då statliga arbetsgivare konkurrera om 
kvalificerade medarbetare när starka varumärken lockar? Genom att 
fokusera på fortsatt utveckling av verksamheten och på samhällsnyttan. 
I en undersökning som gjordes för Arbetsgivarverkets räkning om 
nyanställda i staten, visar den på att 52 % av de svarande valde att gå 
till staten från privat sektor och 22 % från kommunal sektor. Det var inte 
främst tryggheten som lockade till statlig anställning, den kom först på 
fjärde plats. Utvecklande arbetsuppgifter var istället överlägset den 
viktigaste faktorn, därefter kom samhällsnyttan och på tredje plats ett 
arbete på en attraktiv ort. 
 
I undersökningen som Företagsbarometern 2015 gjorde som är en 
återkommande studentundersökning om karriär, arbetsliv och framtid 
som syftar till att hjälpa arbetsgivare i Sverige att förstå och 
kommunicera med potentiell framtida arbetskraft framkom att studenter 
inom alla inriktningar rankar kommunerna betydligt högre i år, än vid 
tidigare år. Man skriver att kommunerna har en stor fördel i att hela 
deras verksamhet har som syfte att förbättra invånarnas vardag, viket 
lockar de unga som i betydligt större grad än för några år sedan väljer 
arbetsgivare där de kan vara med och bidra till ett bättre samhälle. Det 
framkom också i undersökningen att studenternas förväntade 
månadslön på deras första jobb var 29 350 kr. 
 
Sveriges välfärd bottnar i en god socialtjänst. Då socialtjänsten arbetar 
med samhällsmedborgare som ofta är mycket utsatta, behöver 
ambitionsnivån vara lika omfattande som i övriga välfärdssystem, om 
inte högre.  
   forts. 
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§ 147 forts 
 Attraktiv arbetsgivare – Åtgärdsförslag och kostnader 
 
Socialförvaltningarna runt om i landet har en utmaning i att försöka 
rekrytera socionomer till sina vakanta tjänster.  
 
En ännu större utmaning är att hitta socionomer som har 
yrkeserfarenhet, speciellt då inom barn och ungdomsvården. Detta 
gäller också för Socialförvaltningen i Karlskrona.  
Förvaltningen har redan tidigare beskrivit vad som måste till för att bli 
en attraktiv arbetsgivare utifrån en yrkesprocess, där man genom 
introduktion, yrkesfördjupande fas, erfaren handläggare och 
specialisthandläggare gör en resa i yrket under anställningsåren. Men 
de måste också till andra incitament för att vi ska upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att ta ovanstående information till protokollet 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015/267.1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 

 
 
 
§ 148 
Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med 
personalnyckeltal 
 
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar 
ärendet. Socialförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport 
per 31 augusti 2015. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -6,0 mnkr, fördelat 
med -6,0 mnkr 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 0,9 mnkr. De 
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution. Dessutom har förvaltningen 
fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet 
placeringar är just nu på en högre nivå än snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -2,0 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem 
prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -4,5 
mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 18 placerade 
+ 36 placerade ensamkommande barn (23 i snitt föregående år + 1-2 
ensamkommande barn).  
     forts. 
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§ 148 forts 
Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med 
personalnyckeltal 
 
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse 
bli -4,0 mnkr. Prognosen för HVB-hemmet Roslunden, beräknas till +-
0,0 mnkr. Förvaltningen klarar inte av att rekrytera personal, just nu 
finns det 22 vakanta tjänster. Inflödet av ensamkommande flyktingbarn 
har eskalerat under sommaren. 
 
Kostnaden för dessa utredningar och placeringar får förvaltningen 
återsöka hos Migrationsverket. Detta innebär att intäkterna från 
Migrationsverket ökat. Sammantaget innebär detta att vht 752 på Barn-
och ungdomssektionen prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 
+3,0 mnkr.  
 
Socialnämndens egen verksamhet prognostiseras till -0,5 mnkr, bland 
annat på grund av ett stort antal extra sammanträden i år samt förhöjda 
arvoden. Socialnämndens reserv påverkar positivt om +1,5 mnkr på 
helåret. Prognos gällande övriga kostnader: +-0,0. 
 
Ekonomiskt bistånd:  
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen 
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014.  
 
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras 
nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos visar på en 
ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som står 
närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de 
arbetstillfällen som skapas.  
 
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från 
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en 
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i 
sysselsättning.  
 
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett positiv 
effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad 
budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
     forts. 
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§ 148 forts 
Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med 
personalnyckeltal 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
 augusti 2015 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 augusti till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Yrkande 
Lars Brissmalm (S) yrkar att ge socialförvaltningen i uppdrag att till 
socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2015 presentera möjliga 
åtgärder för att nå budget i balans 
 
Björn Fries (V) yrkar att meddela kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att socialnämnden inte behöver utnyttja 
kommunfullmäktiges beslut om att nämnden ges rätt att överskrida 
tilldelade ramar med 11 Mnkr. Som prognosen ser ut så stannar 
överskridandet vid cirka 6 Mnkr för år 2015 
 
Eva Strömqvist (S) begär ajournering.  
Sammanträdet ajourneras 16.15-16.35 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Lars 
Brissmalms (S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller 
densamma 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på Björn 
Fries (V) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden avslår 
densamma. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
 augusti 2015 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 augusti till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
3.  att ge socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämndens 
 sammanträde den 19 oktober 2015 presentera möjliga åtgärder för 
 att nå budget i balans 
__________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 19 oktober 
2015 
 
§ 158  Öppna frågor 
     
§ 159 Handlingsplan BoU Trygg och säker vård – Ärendet utgick 

  
§ 160 Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till 
 förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten 
  
§ 161 Budgetuppföljningsrapport per september 2015   
   
§ 162 Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående mottagande av 
 nyanlända  
 
§ 163 Personliga förordnanden för tjänstemän vid sydostjouren  
 
§ 164 Hyreskostnad Ekliden 
 
§ 165 Angående motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal 
 
§ 166 Angående motion om upprättande av migrationsbokslut över asyl- och 
 flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till 
 kommunen   
 
§ 167 Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2016 för socialnämnden 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 19 oktober 2015 kl. 16.00- 17.15  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) §§ 158-164 16.00-16.55   
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (FP) 
  
 
Ersättare Malin Tingelholm (S) 
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marie Klang (FP) 
 Pelle Nordensson (KD) §§ 158-163 16.00-16.45   
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
  Daniel Håkansson (S) 
  Katarina Nordin (M) §§ 158-163 16.00-16.45   
  Marianne Andersson (MP) 
  Pelle Nordensson (KD) §§ 164-167 16.45-17.15 

  Robert Andersson (SD) §§ 165-167 16.55-17.15 

    
  
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher §§ 158-162 
 t.f. Förvaltningschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Selma Björk Matthiasdottir 
 
 
Justerade paragrafer §§ 158-167 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Selma Björk Matthiasdottir 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den             2015 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 158 
Öppna frågor  
 
 
Nämndsekreterare Martin Håkansson informerar om den nya 
servicedesken på löneavdelningen. Informationen finns på 
Netpublicator under mötesdatumet 19 oktober 2015. 
 
Nämndsekreterare sekreterare Martin Håkansson informerar om 
socialförvaltningens julfest. Inbjudan bifogas i Netpublicator under 
mötesdatumet 19 oktober 2015.  
__________  
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§ 159 
Handlingsplan BoU Trygg och säker vård  
 
Ordförande Ingrid Hermansson beslutar 
 
att ärendet utgår 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015/1268.1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 

 
 
 
 
§ 160 
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till 
förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar. Läget i socialförvaltningen är 
allvarligt och har varit under lång tid. Förvaltningen redovisade i februari 
månad en initial prognos för 2015 som visade på negativ 
prognostiserad budgetavvikelse om -11,3 mnkr. Prognosarbetet har 
fördjupats avseende familjehemsplaceringar och externa placeringar 
barn och unga och vuxna där det största prognostiserade underskottet 
finns. Prognosen för 2015 beräknas nu vid delårsbokslutet till en 
negativ budgetavvikelse om -6,0 mnkr. Den förbättrande prognosen 
baseras på svårigheter att rekrytera personal och därpå följande 
ofrivilliga vakanser, samt ökade intäkter från Migrationsverket, vilket var 
okända faktorer i februari 2015.  
Rekryteringssvårigheterna är i sig en försvårande omständighet för 
förvaltningen, så också det ökande inflödet av ensamkommande barn i 
behov av stöd och skydd. Vid socialnämndens sammanträde den 23 
mars 2015 presenterade förvaltningen förslag på åtgärder för att uppnå 
en budget i balans enligt nedan: 
 
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer 
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det 
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning 
föreslås besparingar genom att 
 
Ta bort: 
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr 
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr 
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr 
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr 
– Boendestöd, 5 medarbetare 2,5 mnkr 
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr 
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr 
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr   forts. 
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§ 160 forts 
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 
2015 till förvaltningen att utreda möjliga besparingar i 
verksamheten 
 
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få 
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för  
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag 
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av 
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar 
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd 
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att 
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten. 
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens 
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön 
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare 
som medarbetare. 
 
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan 
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte 
kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade eller också de politiska 
målen. Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas 
krävs dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska 
mål ska uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar 
för att säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare 
och medarbetare.” 
 
Merparten av förslagen rörde neddragning av personal. Socialnämnden 
avvisade förvaltningens förslag och uppdrog åt förvaltningen att ge 
förslag på besparingsåtgärder som inte medförde neddragning av 
personal. Socialnämnden beslutade vid samma sammanträde den 23 
mars 2015 att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att 
nå en budget i balans enligt förvaltningens dåvarande prognos för 2015. 
Förvaltningen presenterade nytt besparingsförslag på sammanträdet 
den 20 april 2015, i vilket förvaltningen redovisade att det inte fanns 
några andra möjligheter till besparingar än på personal och några 
mindre besparingar avseende exempelvis föreningsbidrag, leasingbilar 
och liknande som endast genererar mindre summor. Förvaltningens 
förslag bordlades.  
     forts. 
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§ 160 forts 
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 
2015 till förvaltningen att utreda möjliga besparingar i 
verksamheten 
 
Besparingsförslaget utgick från socialnämndens majsammanträde. 
Ärendet togs upp i socialnämnden den 15 juni 2015. Socialnämnden 
valde att avvisa förvaltningens besparingsförslag i sin helhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 maj 2015 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att för verksamhetsåret 2015 utöka 
socialnämndens nettoram med 8,7 mnkr. Kommunfullmäktige antog 
detta förslag den 3 juni 2015.  
 
Nämnden har tillförts dessa medel, för att kunna rekrytera personal till 
myndighetsutövningen barn och unga, för att på så sätt kunna leva upp 
till de i lagen stipulerade tiderna för anmälningar och utredningar, samt 
förbättra arbetsmiljön för personalen och för att i förlängningen kunna 
genomföra fler insatser på hemmaplan och i öppenvård än tidigare, 
samt återuppta det förebyggande arbetet inom barn och unga.  
 
Satsningen på detta innebär dock inte att en budget i balans är möjlig 
att uppnå 2015 med dessa insatser, då detta är ett långsiktigt arbete, 
och resterande del av 2015 kommer att vara en rekryterings- och 
utbildningsperiod av nyanställda, samt att det under hösten visat sig att 
rekryteringsplanen inte går att fullfölja då det råder brist på sökande 
socionomer.  
 
Kommunstyrelsen föreslog vidare att socialnämnden inte i det här 
skedet behövde vidta några åtgärder för att balansera ökade kostnader 
för externa placeringar. Socialnämnden föreslogs få ett godkännande 
att överskrida anvisade ramar med 11,3 mnkr, motsvarande dåvarande 
prognostiserade negativa avvikelse.  
 
Nämnden föreslogs få ett särskilt uppdrag att månatligen till 
kommunstyrelsen rapportera utvecklingen inom verksamheten, 
lämpligen i samband med den rapportering som nämnden ska göra 
med anledning av utökningen av nämndens ramar. Kommunfullmäktige 
fattade den 3 juni 2015 beslut enligt kommunstyrelsens förslag att för 
socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot 
budget med 11,3 mnkr. 
     forts. 
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§ 160 forts 
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 
2015 till förvaltningen att utreda möjliga besparingar i 
verksamheten 
 
Analys och bedömning 
Mot bakgrund av ovanstående och förvaltningens tidigare framlagda 
besparingsförslag som avvisats av nämnden, ser förvaltningen inga 
ytterligare besparingsmöjligheter, än de som tidigare presenterats med 
vidhängande konsekvensbeskrivning. 
 
Förvaltningen konstaterar vidare att kommunfullmäktige har hörsammat 
socialnämndens framställan om att få ekonomiskt täckning för 
prognostiserad negativ avvikelse mot budget den 3 juni 2015, då 
nämnden ansåg det omöjligt att göra besparingar i förvaltningens 
verksamhet, då man redan vid det tillfället inte klarade av den 
lagstadgade verksamheten. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
besluta 
 
1.  att godkänna förvaltningens redovisning av besparingsförslag 
 
2. att översända redovisningen till kommunstyrelsen, 
 kommunfullmäktige och revisionen. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN. 2015/1266.1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 161 
Budgetuppföljningsrapport per september 2015 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen avlämnar 
härmed följande budgetuppföljningsrapport per 30 september 2015. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -6,0 mnkr, fördelat 
med -6,0 mnkr 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 0,9 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas 
inte minska på grund av ett fortsatt stort behov av missbruksvård på 
institution. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt 
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre 
nivå än snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -2,0 mnkr. 
För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om 
+0,5 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -4,5 
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är 
på en fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 16 
placerade + 36 placerade ensamkommande barn (23 i snitt föregående 
år + 1-2 ensamkommande barn).  
 
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse 
bli -4,0 mnkr. Prognosen för HVB-hemmet Roslunden, beräknas till +-
0,0 mnkr. Förvaltningen klarar inte av att rekrytera personal, just nu 
finns det 20 vakanta tjänster. Inflödet av ensamkommande flyktingbarn 
har eskalerat under sommaren.  
      forts. 
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§ 161 forts 
Budgetuppföljningsrapport per september 2015 
 
Kostnaden för dessa utredningar och placeringar får förvaltningen 
återsöka hos Migrationsverket. Detta innebär att intäkterna från 
Migrationsverket ökat. Sammantaget innebär detta att vht 752 på Barn-
och ungdomssektionen prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 
+3,0 mnkr. Socialnämndens egen verksamhet prognostiseras till -0,5 
mnkr, bland annat på grund av ett stort antal extra sammanträden i år 
samt förhöjda arvoden. Socialnämndens reserv påverkar positivt om 
+1,5 mnkr på helåret. Prognos gällande övriga kostnader: +-0,0. 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år 
fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. 
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört 
med år 2014. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras 
och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos 
visar på en ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som 
står närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de 
arbetstillfällen som skapas.  
 
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från 
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en 
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i 
sysselsättning. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett positiv 
effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad 
budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 
 september 2015. 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 september till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN.2015/379.3.3.2 
Kommunstyrelsen 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 162 
Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående 
mottagande av nyanlända 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 4 oktober 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  
 
Utifrån den stora mängd nyanlända som kommit och kommer till 
Sverige, samt den bostadssituation som råder i kommunen, föreslår 
utredningen att kommunfullmäktige tecknar en ny tillfällig 
överenskommelse för 2016 och 2017 om mottagande av nyanlända för 
sammanlagt 400 personer per år, varav 30 anvisningsbara. 
 
Därtill föreslås kommunfullmäktige ge arbetsmarknadsnämnden i 
uppdrag att nogsamt och aktivt arbeta för att kunna tillhandahålla fler 
anvisningsbara platser för nyanlända, i nära samarbete med de 
övergripande insatser för bostadsförsörjning i stort som kommunen 
bedriver. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa 
 att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om tillfällig utökning av 
 mottagande och bosättning av vissa nyanlända invandrare 2016-
 2017, med totalt 400 platser per år, varav 30  anvisningsbara, med 
 Länsstyrelsen i Blekinge 
  
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ge 
 arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att nogsamt och aktivt arbeta för 
 att kunna tillhandahålla fler anvisningsbara platser för nyanlända, i 
 nära samarbete med de övergripande insatser för bostadsförsörjning 
 i stort som kommunen bedriver, genom kommunlednings-
 förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
 fastighetskontoret 
   forts. 
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§ 162 forts 
Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående 
mottagande av nyanlända 
 
3.  att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Reservation 
Göran Eklund (SD) samt Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig mot 
beslutet 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag 
__________ 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

19 oktober 2015 14 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Torsås kommun    SN. 2015/1270.1.6.3 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 163 
Personliga förordnanden för tjänstemän vid sydostjouren  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. Från och med 2 
november 2015 övertas funktionerna social jour och beredskap inom 
socialnämnden i Karlskrona kommuns ansvarsområde av Sydostjouren 
- en samägd socialjoursverksamhet där, utöver Karlskrona och Torsås 
kommuner, även Emmaboda och Kalmar kommuner ingår.  
 
Torsås kommun är säte för Sydostjouren och den kommun som har 
personalansvar för jourens medarbetare. Alla myndighetsbeslut, som 
skulle ha handlagts av social beredskap vid socialförvaltningen i 
Karlskrona, kommer från ovan angivet datum att utföras av anställda 
tjänstemän inom Sydostjouren.  
 
Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare 
personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i 
Kalmar kommun räkning.  
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1.  att enhetschef Martin Pettersson samt socialsekreterarna  
 Ana de Oliveira, Karolina Magnusson, Olga Lund och  
 Mikael Bolmgren, anställda vid Sydostjouren, Torsås kommun, 
 förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i Karlskrona 
 kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser samt i övrigt 
 utföra arbetsuppgifter för socialnämnden i Karlskrona kommuns 
 räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter som 
 verksamhetsledare respektive socialsekreterare på 
 mottagningsteamen och utrednings- och uppföljningsteamen, för 
 anställda hos socialförvaltningen i Karlskrona kommun, samt den 
 delegation som de tjänstepersoner som hittills skött socialnämndens 
 beredskap haft i aktiv tjänst. 
      forts. 
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§ 163 forts 
Personliga förordnanden för tjänstemän vid sydostjouren  
 
2.  att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra behövliga 
 ändringar i socialnämndens delegationsförteckning 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN. 2015/1274.1.4.1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
§ 164 
Hyreskostnad Ekliden  
 
Christine Held, sektionschef, föredrar ärendet. I december 2013 flyttade 
vi in i nyrenoverade lokaler på Ekliden. Lokalerna var redan vid 
inflyttningen lite för små och vi fick prioritera bort bland annat 
sammanträdesrum, dela några rum och sitta två i några rum. Efter 
händelsen valborgsmässoaftonen 2014 ökade inkomna anmälningar 
dramatiskt och vi fick ta in konsulter och extrapersonal för att klara 
situationen. Hösten 2014 fanns det inte plats för alla på Ekliden och 
därför fick en arbetsgrupp på10 personer flytta till tillfälliga lokaler i 
Lyckeby.  
 
Det vi står inför idag är att kontorsrum måste finnas för de 
nyanställningar som ska göras och att arbetsgruppen i Lyckeby ska 
flytta tillbaka och de 4 som sitter f.d. Ungbos lokaler ska beredas plats i 
nya rum.  
 
För närvarande pågår arbetet med lokaler till Funktionsstöds-
förvaltningen som kommet att flytta in i lokalerna bredvid våra. Ett litet 
byte av lokaler har gjorts som innebär att FSF kommer att ta över den 
delen av våra lokaler som tidigare tillhörde Ungbo där vi idag har fyra 
kontorsplatser och vi får sju kontorsrum i deras del. Socialförvaltningen 
och Funktionsstödsförvaltningen kommer att ha gemensamma 
sammanträdesrum.  
 
Aktuell situation 
I juni månad 2015 tog socialnämnden beslut om ökade hyreskostnader 
med kronor 556 000:-/år för en tillbyggnad av lokalerna på Ekliden. I 
detta beslut fanns inte med att hyreskostnaden för lokalerna i Lyckeby 
upphör i samband med att lokalerna på Ekliden blir större. 
 
Ovanståenden summa var från uträkningar som Karlskronahem hade 
gjort. Karlskronahem har nu förhandlat med PEAB och kommit fram till 
ett pris som ger en ökad hyresindikation på 650 000:-/år. 
     forts. 
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§ 164 forts 
Hyreskostnad Ekliden  
 
Nuvarande hyreskostnad för våra lokaler på Ekliden är 1 443 541:-/år + 
lokalen i Lyckeby för 176 000/år sammanlagt 1 619 541:-/år. 
 
Den nya hyreskostnaden blir enligt den nya beräkningen 2 093 541:-/år 
(1 443 541 + 650 000). 
 
Den ökade hyreskostnaden, för vår del, blir då 474 000:-/år mer än den 
hyreskostnad som vi har idag. Den ökade hyreskostnaden för 2016 
kommer att gälla tidigast från maj 2016 och blir per helår från 2017. 
 
Beslutet från socialnämndens sammanträde i juni 2015 är en ökad 
hyreskostnad på kronor 556 000:/år eftersom det beslutet inte hade 
med att kostnaden för lokalen i Lyckeby försvinner. Den faktiska 
ökningen skulle med första förslaget blivit 380 000:-/år. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att upphäva tidigare beslut från socialnämndens sammanträde den 1 
 juni 2015 att bevilja en hyresökning med kronor 556 000:-/år 
 
2.  att bevilja en ökad hyreskostnad med kronor 474 000:-/år 
 
Yrkande 
Pelle Nordensson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________   
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Kommunfullmäktige    SN. 2015/1283.1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 165 
Angående motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens 
personal 
 
Göran Eklund och Christopher Larsson (Sverigedemokraterna) har i 
motion den 3 juni 2015 föreslagit kommunfullmäktige att 
kommunstyrelsen ur sin reserv ska tillföra Socialförvaltningen de 
resurser som behövs för införskaffande av nödvändiga tekniska 
hjälpmedel.  
 
Motionärerna anför att det inom socialförvaltningen råder brist på 
tekniska hjälpmedel, som hade kunnat underlätta och effektivisera 
personalens arbete, främst kring dokumentation och planering. Som 
exempel lyfts fram att med läsplattor och smarta telefoner skulle vissa 
dokumentationsmoment, framförallt vid resor kunna göras på plats eller 
i bil i direkt anslutning till klientbesök, så att dokumentationen sker 
direkt, och restiden kan användas effektivare. Även möjligheten till läsa 
och skriva e-post utan att behöva vara på kontoret skulle underlätta och 
effektivisera arbetet.  
 
Socialförvaltningens bedömning 
Motionärernas ambition är synnerligen lovvärd. Användande av andra 
tekniska lösningar än de som finns tillgängliga idag skulle sannolikt 
kunna öka effektiviteten i handläggningen i flera avseenden, särskilt vid 
hembesök och längre resor, precis som motionärerna beskriver. 
Samtidigt förutsätter detta att förvaltningen har tillgång till system som 
stöder denna typ av lösningar. Just nu görs en planering för hur 
upphandling av nytt verksamhetssystem ska genomföras, och att 
verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med bibehållen säkerhet 
är en förutsättning för att den förbättring som motionärerna beskriver 
ska kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör av 
verksamhetssystem ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få 
köpas till separat.  
     forts. 
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§ 165 forts 
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens 
personal 
 
I det preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget 
ett antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är 
alltså inte startad. Medel för denna sorts lösningar blir användbara först 
när de kan bli en realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet. 
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från 
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta 
budgetår. 
 
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan 
internt genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen 
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i 
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudgeten tas. Sådana 
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnads-
beräkningar utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid 
handen när den är slutförd. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att anta ovanstående svar som sitt eget 
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
 därmed anse motionen besvarad 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) yrkar att socialnämnden ska bifalla motionen 
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Göran Eklunds ändringsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
Göran Eklund (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig till 
förmån för Göran Eklunds (SD) yrkande 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag 
__________    
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Kommunfullmäktige    SN. 2015/1284.1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 166 
Angående motion om upprättande av migrationsbokslut över  
asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande 
anhöriginvandringen till kommunen 
 
Göran Eklund och Christopher Larsson (Sverigedemokraterna) har i 
motion den 3 juni 2015 yrkat att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppgift att upprätta ett migrationsbokslut för alla 
kommunala verksamheter som påverkas av asyl- och 
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till 
kommunen. 
 
Motionärerna anför att det i kommunens budget och därtill 
underliggande dokument går att få fram detaljerade redovisningar av de 
kommunala verksamheternas kostnader för olika grupper och därtill 
hörande kostnadsposter, exempelvis skolpeng, datorer i skolan, 
vårdplatser, tekniska hjälpmedel samt föreningsbidrag. 
 
Motionärerna menar att det däremot är mycket svårt att uttyda 
någonting alls kring kostnader för budgetområdena migration och 
integration. Motionärerna framför att den statliga ersättningen enbart 
täcker en mindre del av kommunernas faktiska kostnader för 
invandringen. 
 
Motionärerna menar att det utifrån dessa premisser är rimligt att 
Karlskrona kommun upprättar ett migrationsbokslut, för att få överblick 
över vilka kostnader och intäkter kommunen har för den migrations- och 
integrationspolitik som regering och riksdag fattat beslut om.  
 
Genom upprättandet av ett sådant skulle Karlskrona kommun, enligt 
motionärerna, få möjlighet till samma transparens för samtliga 
budgetområden i kommunens budget, vilket de menar skulle förbättra 
möjligheterna till en god ekonomisk hushållning. 
  forts. 
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§ 166 forts 
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbeslut över asyl- 
och flyktinginvandringen samt den därpå följande 
anhöriginvandringen till kommunen 
 
Yttrande  
Motionärerna anför att samtliga kommunala verksamheter som 
påverkas av asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande 
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och 
intäkter utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis 
äldrevård och skola, där motionärerna menar att kostnader går att ta 
fram för dessa grupper. 
 
Det bör i det sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa 
kostnader går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är 
områdesindelade i den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens 
samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är uppenbart att det är 
äldre det avser. Det samma gäller skola och barnomsorg, eftersom det 
finns en särskild förvaltning för dessa verksamheter. 
 
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen 
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person 
beviljats asyl i Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). 
Enligt lag ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och 
skyldigheter som de som har svenskt medborgarskap, och ska 
behandlas av myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk 
medborgare har hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i 
myndighetsregister utifrån sexuell läggning, etnicitet, 
funktionssvårigheter, sjukdomar, o s v. 
 
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska 
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk 
bakgrund ”’registrerades”. Även om en sådan registrering tilläts, skulle 
flera av de bedömningar som efterfrågas kräva att godtyckliga 
bedömningar fick göras. 
 
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga 
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra 
kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag. 
Sammanfattad bedömning En del av de kostnadsredovisningar som 
motionärerna efterfrågar av nämnderna, går redan idag att utläsa i 
respektive nämnds bokslut. Andra kostnadsberäkningar är inte möjliga 
att göra utan godtyckliga bedömningar. 
  forts. 
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§ 166 forts 
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbeslut över asyl- 
och flyktinginvandringen samt den därpå följande 
anhöriginvandringen till kommunen 
 
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut. 
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för 
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen 
styrs av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala 
verksamheten. Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om   
 migrationsbokslut så som sitt eget, samt 
 
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå   
 motionen 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) yrkar att socialnämnden ska bifalla motionen 
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Lars Brissmalm (S), Eva Strömqvist (S) och Morgan Kullberg (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Göran Eklunds ändringsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
Göran Eklund (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig till 
förmån för Göran Eklunds (SD) yrkande 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag 
__________   
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Akten     SN. 2015/1285.2.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 167 
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2016 för 
socialnämnden  
 
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till 
sammanträdestider för socialnämnden under 2016. 
 
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och 
sammanträdestider för allmänna utskottet. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2016 
__________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 14 
december 2015 
 
§ 192 Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd att servera 

alkoholdrycker Tre G, Karlskrona 
    
§ 193 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid ABB arena 
   
§ 194 Rapport ej verkställda beslut 2015 kvartal 3  
   
§ 195 Samverkansavtal mellan Kvinnojouren Frideborg och socialnämnden 
 
§ 196 Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
§ 197 Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare 
 
§ 198 Fördelning av socialnämndens reserv 
 
§ 199 Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden 
 
§ 200 Förslag till budget för 2016 samt planer för 2017-2018 
 
§ 201 Attesträtt fr.o.m. den 1 januari 2016 
 
§ 202 Julhälsning   
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Plats och tid  Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 
måndagen den 14 december 2015 kl. 15.15 -17.45     

 Sammanträdet ajourneras 14.30–14.35  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Björn Fries (V)  
 
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
 Katarina Nordin (M) §§ 192-197 del av 15.00-16.45 
 Sture Nilsson (C) 
 
Ersättare Robert Andersson (SD) 
 Pelle Nordensson (KD) §§ 192-193 15.15–15.45,   

Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling  
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 192-193 

Utredare Katarina Lindell §§ 192-193 
 

Övriga VD, Gylles Konditori AB Tobias Lundström § 192  
 
 
 
 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Ann-Marie Branje 
 
 
Justerade paragrafer §§ 192-202 
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Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Ann-Marie Branje 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 december 2015 
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Sökanden     SN 2015/1714 3.5.1 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 192 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd att 
servera alkoholdrycker Tre G, Karlskrona 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 9 december 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. Tobias Lundström, VD för Gylles Konditori 
AB har begärt företräde och deltar på sammanträdet för att ge sin syn 
på ärendet. 
 
Gylles Konditori AB har under de senaste åren 2014/15 haft 7 st. 
betalningsuppmaningar och 3 st. restföringar avseende belopp på 
skattekontot. 
 
Gylles Konditori AB menar nu att skulderna till Skatteverket har varit 
orsakade av att de valt att betala löner till de anställda och känt ett stort 
ansvar för dem. 
 
Även med beaktande av vad Gylles Konditori AB har anfört kan det vid 
bedömningen avseende lämplighetskravet inte bortses från att bolaget 
under en två-årsperiod och till med betydande belopp inte har gjort rätt 
för sig. 
 
Vidare har det påförts en kontrollavgift (2015) med anledning av brister i 
personalliggare.  
 
Socialförvaltningen finner dock att Gylles Konditori AB har uppvisat 
ekonomisk misskötsamhet och obenägenhet att fullgöra sina 
skyldigheter gentemot det allmänna.  
 
Inga åtgärder har företaget vidtagit för att komma till rätta med den 
ekonomiska situationen och skulderna. Några tidigare sanktioner mot 
företaget från socialnämnden sida finns inte. 
     forts. 
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§ 192 forts 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd att 
servera alkoholdrycker Tre G, Karlskrona 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt alkohollagens 9 kap.18 kap. återkalla Gylles Konditori AB 
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande 
serveringstillstånd till slutet sällskap/festvåningstillstånd och 
cateringverksamhet till slutna sällskap 
 
Yrkande 
Morgan Kullberg (M), Pernilla Cederholm (SD) samt Göran Eklund (SD) 
yrkar att Gylles konditori AB istället för återkallelse meddelas en 
varning. 
 
Sattar Zad (S) begär ajournering 
Sammanträdet ajourneras 14.30–14.35 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Morgan Kullbergs (M), Pernilla Cederholms (SD) 
samt Göran Eklunds (SD) ändringsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M), Pernilla Cederholms (SD) 
samt Göran Eklunds (SD) ändringsyrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (FP), Björn Fries (V) 
Lars Brissmalm (S), Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Pernilla Cederholm (SD, )Göran Eklund (SD), Katarina Nordin (M)  
 
Socialnämnden beslutar med åtta ja-röster och 5 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag  
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag 
__________ 

 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

14 december 2015 6 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Sökanden     SN 2015/2220 3.5.1 
Alkoholhandläggare 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 193 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid ABB 
arena 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 30 november 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag.  
 
Karlskrona Försäljning AB, org.nr.559018–4544 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 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 
cateringverksamhet till slutna sällskap vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Sökta serveringstider året runt mellan klockan  
11.00 – 01.00. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 
alkohollagen 8 kap 2 §. 
 
1.  att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker 
 till cateringverksamhet till slutna sällskap och till allmänheten alla 
 dagar året runt mellan klockan 11.00 - 01.00 i följande lokaler 
 Restaurang, VIP, servering vid entré, västra sidan, loger, bakfickan 
 och bortastå.   
 
2.  att tillståndet förenas med villkor om att av polismyndigheten 
 förordnade ordningsvakter skall tjänstgöra inom serveringsstället 
 
3.  att slutbesked är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
4.  att förena tillståndet med villkor om att minst en entrévärd skall 
 finnas vid samtliga serveringslokaler vid A-lagsmatcher och event. 
      forts.  
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§ 193 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid ABB 
arena 
 
5.  att ingen alkoholservering får ske på läktare  
 
6.  att förena tillståndet med villkor om att vid utökat serveringstillstånd 
 för särskilda tillfällen skall ansökan göras till socialförvaltningen, 
 Karlskrona kommun senast 4 veckor före arrangemanget 
 
7.  att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Björn Fries (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2015/ 2883 1.5.2 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 

 
 
 
§ 194  
Rapport ej verkställda beslut 2015 kvartal 3  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. Verksamheten 
har i följande ärenden inte verkställt beslutad insats inom 3 månader, 
vilket rapporterats till inspektionen för vård och omsorg: 
 
• 77964, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-03-10 
• 78761, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-02 
• 79057, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-05-13 
• 77972, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-04-16 
• 78889, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-10 
• 78848, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-05-18 
• 77812, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-05-18  
 
Beslut som verkställts under rapportperioden 
Verksamheten har tre ärenden med ej verkställda beslut som verkställts 
eller blivit inaktuella under rapportperioden. 
Det är ärende: 
• 77099 – Avsåg kontaktperson. Verkställdes 150708. 
• 74454 – Avsåg kontaktperson. Ansökan togs tillbaka 150525. 
 
Särskild avgift enligt 16 kap. 6 a-b §§ SoL 
Ärende 49566, förvaltningsrätten har ålagt Karlskrona kommun att 
betala särskild avgift om 30 000 kr.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att ta informationen till dagens protokoll 
 
2.  att översända rapporten till kommunfullmäktige 
 
3.  att översända rapporten till kommunens revisorer 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Kvinnojouren Frideborg    SN 2015/2889 1.6.3 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 195 
Samverkansavtal mellan Kvinnojouren Frideborg och 
socialnämnden  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden 
beslutade i april 2013 att socialförvaltningen ska ta det fulla ansvaret för 
stödet till de våldsutsatta kvinnorna och deras barn, i kommunen. Detta 
sker bl.a. genom samverkan med Kvinnojouren Frideborg, som erhåller 
föreningsbidrag från socialnämnden. Senaste föreningsbidraget 
beslutades om i maj och då beviljades Kvinnojouren Frideborg 643 480 
kr.  
 
Det har funnits behov av ett samverkansavtal för att närmare beskriva 
vad socialnämnden och Kvinnojouren ska sörja för i detta arbete. 
Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 2015/2016, och behöver därför 
förnyas, vilket föreslås ske genom föreliggande avtalsförslag. 
 
Avtalet har ändrats i en del avseenden utifrån nya föreskrifter, och 
praktiska synpunkter från socialförvaltningen och Kvinnojouren 
Frideborg, i dialog. Kvinnojouren Frideborg och förvaltningen är överens 
om nu föreliggande förslag. Förändringarna eller synpunkterna är inte 
genomgripande annat än i ett avseende:  
 
Avtalstiden har kortats från två år till ett år, då förvaltningen ser ett 
behov av en mer genomgripande översyn av hur samverkan mellan 
Kvinnojouren Frideborg och socialnämnden ska utformas, utifrån de 
ändrade föreskrifter och handböcker som kommit de senaste åren på 
området. I dialogen med Kvinnojouren Frideborg har muntligen 
överenskommits om att detta arbete inleds under våren 2016.  
 
Eftersom nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet finns dock ett behov av 
ett ettårigt avtal som reglerar parternas åtagande tills en mer 
omfattande genomgång kunnat göras. 
  forts. 
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§ 195 forts 
Samverkansavtal mellan Kvinnojouren Frideborg och 
socialnämnden  
 
Det snart utgångna avtalet bifogas likväl som aktuellt förslag, för 
möjliggörande av parallelläsning.  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan 
socialnämnden och Kvinnojouren Frideborg 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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Akten     SN 2015/2828 1.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 196 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 11 december 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutade i mars 2015, i samband med att fråga kring 
handlingsplan mot tiggeri behandlades, att ge socialförvaltningen i 
uppdrag att fortsätta att följa situationen med utsatta EU-medborgare i 
kommunen och vid behov återkomma med förslag om åtgärder för att 
ge stöd till utsatta EU-medborgare, samt att ge förvaltningen i uppdrag 
att ge stöd till den arbetsgrupp som bildats av religiösa samfund för att 
diskutera insatser till utsatta EU-medborgare. 
 
I samma ärende beslutade nämnden bl. a. även att meddela 
kommunstyrelsen att socialnämnden vid behov skulle kunna komma att 
begära medel till stöd för utsatta EU-medborgare.  
 
Under året och särskilt hösten, har dialog förts mellan företrädare för 
socialnämnd och – förvaltning samt kommunalrådsexpeditionen å ena 
sidan, och kyrkliga representanter å andra sidan. Från samfunden har 
Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, samt Equmeniakyrkan varit 
representerade.  Samtalen har främst handlat om att av humanitära 
skäl skapa övernattningsmöjligheter för EU-migranter under den kalla 
årstiden, och till viss, mindre omfattning om hur information kan spridas 
till de EU-migranter som vistas i kommunen om deras rättigheter och 
skyldigheter.  
 
Socialförvaltningen har genom dessa samtal fått i uppdrag att 
undersöka huruvida kommunen förfogar över några lokaler som skulle 
kunna användas för övernattningar i enlighet med dessa samtal. 
Fastighetskontoret har därvid meddelat att det finns en lokal som 
kommunen förfogar över och som i dagsläget står tom, som skulle 
kunna användas till övernattningar för som mest 20 personer per natt. 
Tillgång till dusch och vissa andra nödvändiga installationer finns.  
     forts. 
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§ 196 forts. 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Alternativ 1 (tjänstepersonsförslag) 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att bevilja Svenska kyrkan 74 600 kr enligt deras ansökan för att 
 skapa övernattningsmöjligheter för utsatta EU-migranter, under 
 förutsättning att verksamheten kan sättas igång. 
 
2.  att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att upplåta lokal för 
 Kyrkorna att nyttja för nattverksamhet riktad till hemlösa EU-
 medborgare under perioden 1 januari 2016 till 31 mars 2016, och stå 
 för nödvändiga kostnader för iordningsställande och upplåtande. 
 
3.  att uppdra åt socialnämnden att fortsätta dialogen med kyrkorna för 
 att se över möjligheter att få igång en verksamhet i enlighet med 
 ansökan. 
 
4.  att uppdra åt socialnämnden att vid verksamhetens start anmäla 
 verksamheten till kommunens försäkringsbolag. 
 
5.  att uppdra åt socialnämnden att ansvara för fortsatt dialog med 
 kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för 
 målgruppen och redovisa de samma för kommunstyrelsen senast 
 den 31 maj 2016.  
 
6. att förklara punkten omedelbart justerad 

   
Alternativ 2 (politiskt) 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att bevilja kyrkorna medel ur nämndens konto för föreningsbidrag 
 enligt ansökan med 98 600 kr (74 600 kr utbetalas till kyrkorna,  
 24 000 kr avsätts till interna kostnader) för övernattningsmöjligheter 
 för utsatta EU-migranter, inkluderat kommunens egna kostnader för 
 iordningsställande och internhyra, under förutsättning att 
 verksamheten kan sättas igång. 
 
2.  att uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta dialogen med kyrkorna 
 för att se över möjligheter att få igång en verksamhet i enlighet med 
 ansökan. 
      forts. 
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§ 196 forts. 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
3.  att uppdra åt socialförvaltningen att vid verksamhetens start anmäla 
 verksamheten till kommunens försäkringsbolag. 
 
4.  att uppdra åt socialförvaltningen att ansvara för fortsatt dialog med 
 kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för 
 målgruppen och redovisa de samma för socialnämnden senast i maj 
 2016. 
 
5. att förklara punkten omedelbart justerad 
 
Yrkande 
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till alternativ 1 samt att om 
övernattningsmöjlighet inte erbjuds begränsa den till specifik grupp utan 
välkomnar alla som vistats i kommunen utan stadigvarande 
övernattningsmöjlighet 
 
Göran Eklund (SD) yrkar på återremiss 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till alternativ 2 
 
Björn Fries (V) yrkar bifall till alternativ 2 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
Morgan Kullbergs (M) förslag till bifall för alternativ 1 samt tilläggsattsats 
mot Eva Strömqvists (S) och Björn Fries (V) förslag till bifall för 
alternativ 2 och finner att socialnämnden beslutar enligt Eva 
Strömqvists (S) och Björn Fries (V) förslag 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla alternativ 2 röstar ja. Den som 
vill bifalla alternativ 1 med Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande röstar 
nej. 
      forts. 
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§ 196 forts. 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (FP), Björn Fries (V) 
Lars Brissmalm (S), Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Pernilla Cederholm (SD, )Göran Eklund (SD), Katarina Nordin (M)  
 
Socialnämnden beslutar med åtta ja-röster och 5 nej-röster att bifalla 
alternativ 1  
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), Katarina Nordin (M) 
reserverar sig till förmån för Morgan Kullbergs (M) yrkande. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att bevilja kyrkorna medel ur nämndens konto för föreningsbidrag 
 enligt ansökan med 98 600 kr (74 600 kr utbetalas till kyrkorna,  
 24 000 kr avsätts till interna kostnader) för övernattningsmöjligheter 
 för utsatta EU-migranter, inkluderat kommunens egna kostnader för 
 iordningsställande och internhyra, under förutsättning att 
 verksamheten kan sättas igång. 
 
2.  att uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta dialogen med kyrkorna 
 för att se över möjligheter att få igång en verksamhet i enlighet med 
 ansökan. 
 
3.  att uppdra åt socialförvaltningen att vid verksamhetens start anmäla 
 verksamheten till kommunens försäkringsbolag. 
 
4.  att uppdra åt socialförvaltningen att ansvara för fortsatt dialog med 
 kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för 
 målgruppen och redovisa de samma för socialnämnden senast i maj 
 2016. 
 
5. att förklara punkten omedelbart justerad 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2015/ 2829 1.6.3 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 197 
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 30 november 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal 
avseende ensamkommande barn för 2016. Socialförvaltningen ser 
utifrån det behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse 
om mottagande av ensamkommande barn, samt att under 2016 för 
ändamålet inrätta nya hem för vård eller boende (HVB), för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som 
trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora ökning av 
ensamkommande barn som nu kommer till riket. 
 
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i linje 
med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en mindre 
ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom bedöms 
det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga, alternativet för de 
ensamkommande barnens integration i samhället.  
 
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin överenskommelse 
om mottagande av ensamkommande barn med Migrationsverket från 
en nivå av 105 barn varav minst 27 asylplatser, till att vid sista kvartalet 
av 2016 vara uppe i angivet fördelningstal, d.v.s. minst 224 asylplatser 
och därtill behövligt antal platser för barn som fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT). 
 
Sverige har en tvingande lagstiftning om mottagande av 
ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Prognosen på det antal 
ensamkommande barn som Karlskrona kommun ska ta hand om för 
2016 är 224 asylsökande, samt de som därefter beviljas permanent 
uppehållstillstånd.  
     forts. 
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§ 197 forts. 
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare 
 
Hur många detta kan komma att bli är dock osäkert, liksom prognosen i 
sin helhet, vilket Migrationsverket själv uttalar. 
 
Migrationsverket rekommenderar därför att kommunerna skriver om 
sina överenskommelser en gång per kvartal, för att minska riskerna för 
negativa konsekvenser såväl för kommunerna som för 
Migrationsverket. Utredaren delar denna bedömning. Det förefaller 
utifrån hur fort förhållandena ändrats det senaste året, som en onödigt 
trög process att fatta förnyade politiska beslut om detta vid varje tillfälle, 
eftersom lagstiftningen på området är tvingande för kommunerna.  
 
Utredaren föreslår därför utvidgning av kommunens överenskommelse 
enligt fördelningstalet om 224 asylplatser på helåret 2016, med stegvis 
ökning kvartalsvis, och att nivåerna för varje kvartals utökning föreslås 
av socialförvaltningen och beslutas av kommundirektören, så länge 
nivåerna håller sig inom de föreslagna ramarna.  
 
Därtill behöver överenskommelserna ha utrymme även för PUT-platser. 
I nuläget har kommunen 15 ensamkommande barn som har PUT. Den 
stora ökningen av antalet behövda PUT-platser väntas komma först 
under sista kvartalet 2016, varför ett rambeslut föreslås även kring 
PUT-platser, med verkställighet på tjänstepersonsnivå. Utifrån att 
omsättningstakten är 1,0 eller lägre, beräknas max 100 barn av de 
Karlskrona nu har som asylsökande hinna få PUT under 2016. Utöver 
224 asylplatser kommer på helårsbasis därför 115 PUT-platser att 
behövas.   
 
Utifrån den osäkra utvecklingen av hur många ensamkommande barn 
som kommer till landet, är det vidare lämpligt att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta om utvidgning av 
överenskommelserna till en nivå utöver de angivna ramarna, om riket 
anvisar ensamkommande barn enligt ’steg 4’, och/eller om 
handläggningstakten för permanenta uppehållstillstånd avsevärt ökas 
på Migrationsverket, och det därför bedöms som nödvändigt för att bäst 
tillvarata kommunens ekonomiska intressen.   
 
Karlskrona kommun bedriver idag 5 HVB för ensamkommande barn, 
vilket ur ekonomisk synvinkel är det mest fördelaktiga, om än det under 
de förutsättningar som råder i nuläget är svårt att hantera. Att förlita sig 
enbart på externa leverantörer bedöms inte som hållbart, utan mer som 
ett komplement till kommunal HVB-verksamhet. 
     forts. 
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§ 197 forts 
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare 
 
Det är en fördel att ha boendena för de ensamkommande barnen i 
kommunen eftersom vi annars nödgas lägga kostnader och 
omkostnader i samband med handläggande socialsekreterares resor 
för besök hos barnen vid övervägandena om vården.  
 
Man måste även ta i beaktande de svårigheter denna sorts 
arrangemang skulle innebära för kommunen att sköta sitt åtagande mot 
de ensamkommande barnen utifrån integrationshänseende.  
 
Det är också utredarens bedömning att utifrån den kompetens och 
erfarenhet som arbetats upp under åren i Karlskrona, bör Karlskrona 
kommun i möjligaste mån starta upp nya HVB i egen regi för att täcka 
platsbehovet.  
 
Hur många enheter som behövs går inte att säga i dagsläget, då det är 
beroende av hur de lokaler som går att finna för ändamålet ser ut. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att Karlskrona kommun på helårsbasis 2016 skall utöka sin 
 överenskommelse med Migrationsverket avseende 
 ensamkommande barn, till en nivå av 339 platser totalt, varav 224 
 asylplatser 
 
2.  att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens 
 förslag teckna kvartalsvisa nya överenskommelser inom 
 ovanstående fastslagna ram för helåret 2016 
 
3.  att delegera till kommunstyrelsens ordförande att ingå 
 överenskommelse utöver angiven ram, om det bedöms nödvändigt 
 för att bäst tillvarata kommunens ekonomiska intresse, och 
 kommunfullmäktiges beslut inte kan inväntas 
 
4.  att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för 
 ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån 
 den utökade överenskommelsen ska täckas 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden för egen del besluta 
  
att förklara punkten omedelbart justerad 
              forts. 
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§ 197 forts. 
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare 
 
Yrkande 
Morgan Kullberg (M) yrkar att avslå attsats 1-4, att avtal rörande PUT-
platser tecknas i den takt som erfordras, att Karlskrona kommun 
prioriterar mottagande av ensamkommande samt att socialförvaltningen 
under år 2016 färdigställer minst ett boende enbart tillägnat 
ensamkommande flickor, antingen i egen regi eller genom avtal med 
privat aktör inom kommunens gränser 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Morgan Kullbergs (M) avslagsyrkande samt 
förslag till attsatser och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M) avslagsyrkande samt förslag 
till attsatser röstar nej. 
   
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (FP), Björn Fries (V) 
Lars Brissmalm (S), Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Pernilla Cederholm (SD, )Göran Eklund (SD)  
 
Socialnämnden beslutar med åtta ja-röster och fyra nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) reserverar sig till förmån 
till Morgan Kullbergs yrkande. 
     forts. 
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§ 197 forts. 
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan 
vårdnadshavare 
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att Karlskrona kommun på helårsbasis 2016 skall utöka sin 
 överenskommelse med Migrationsverket avseende 
 ensamkommande barn, till en nivå av 339 platser totalt, varav 224 
 asylplatser 
 
2.  att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens 
 förslag teckna kvartalsvisa nya överenskommelser inom 
 ovanstående fastslagna ram för helåret 2016 
 
3.  att delegera till kommunstyrelsens ordförande att ingå 
 överenskommelse utöver angiven ram, om det bedöms nödvändigt 
 för att bäst tillvarata kommunens ekonomiska intresse, och 
 kommunfullmäktiges beslut inte kan inväntas 
 
4.  att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för 
 ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån 
 den utökade överenskommelsen ska täckas 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att för egen del förklara punkten omedelbart justerad 
__________  
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Akten     SN 2015/2888 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 198 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. Förvaltningen 
lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv. 
 
 
 
Socialnämndens  Justering  Budgetavvikelse 
Reserv 2015         - 1 508 640 Budget  2015-10-31 
 
Vht 755, HVB barn o ungdom 200 000    -2 411 346 
Vht 754 Familjehem  500 000    -4 000 999 
Vht 756, HVB vuxna  808 640    - 2 640 556 
 
 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2015/1266 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 199 
Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen avlämnar 
härmed följande budgetuppföljningsrapport per 30 november 2015. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -6,0 mnkr, fördelat 
med -6,0 mnkr 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 0,9 mnkr. De 
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution. Dessutom har förvaltningen 
fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet 
placeringar är just nu på en högre nivå än snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -2,5 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem 
prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -4,0 
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är 
på en fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 29 
placerade + ca 41 placerade ensamkommande barn (23 i snitt 
föregående år + 1-2 ensamkommande barn).  
 
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse 
bli -4,5 mnkr. Prognosen för HVB-hemmet Roslunden, beräknas till -0,5 
mnkr. Förvaltningen klarar inte av att rekrytera personal, just nu finns 
det ca 17 vakanta tjänster. Inflödet av ensamkommande flyktingbarn 
har eskalerat under sommaren. 
     forts. 
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§ 199 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden 
 
Kostnaden för dessa utredningar och placeringar får förvaltningen 
återsöka hos Migrationsverket. Detta innebär att intäkterna från 
Migrationsverket ökat. Sammantaget innebär detta att vht 752 
prognostiseras en positiv budgetavvikelse om +5,5 mnkr. 
Socialnämndens egen verksamhet prognostiseras till -0,5 mnkr, bland 
annat på grund av ett stort antal extra sammanträden i år samt förhöjda 
arvoden.  
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen 
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014. 
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras 
nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos visar på en 
ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som står 
närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de 
arbetstillfällen som skapas.  
 
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från 
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en 
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i 
sysselsättning. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett positiv 
effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. Prognostiserad 
budgetavvikelse för verksamheten, +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 
 den 30 november 2015 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 november 
 till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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Akten     SN 2015/1781 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 200 
Förslag till budget för 2016 samt planer för 2017-2018 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef samt Lill Körling, controller 
föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med skrivelse den 24 
november 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Kommunstyrelsen 
har enligt budgetdirektiven föreslagit kommunfullmäktige att tilldela 
socialnämnden ekonomisk ram med 245,8 mnkr för år 2016, 240,8 
mnkr för år 2017 och 231,8 mnkr för år 2018 (uttryckt i den lönenivå och 
prisnivå som gäller för år 2015). Ramen för Individ- och familjeomsorg 
uppgår till 176,9 mnkr och för Ekonomiskt bistånd 68,9 mnkr för år 
2016.  
 
Socialförvaltningens förslag till mätbara mål, verksamhetsplan samt 
budget för år 2016 samt planer för år 2017 - 2018 bifogas. 
 
Ärendet återremitterades från socialnämndens sammanträde den 16 
november 2015 med önskemål dels om redaktionella ändringar, dels ett 
antal tilläggs- och ändringsyrkanden. Det nu föreliggande förslaget 
innehåller alltså dels redaktionella ändringar av tjänstemannakaraktär, 
dels politiska yrkanden. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1.  att anta det reviderade förslaget till mätbara mål, verksamhetsplan 
 och budget för år 2016 samt plan för åren 2017 - 2018 
 
2.  att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2016 
 
Yrkanden 
Björn Fries (V) yrkar tillägg att i ordförandes inledning i andra stycket att 
vi har för avsikt att under 2016 inleda ett arbete för att utveckla arbetet 
med hemlösa för att kunna utveckla fler och effektivare metoder. 
 
      forts. 
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§ 200 forts. 
Förslag till budget för 2016 samt planer för 2017-2018 
 
Lars Brissmalm (S) lämnar tre yrkanden 
1.  att under punkt 4.1, tredje stycket infoga detta förebyggande 
 arbete bör även innefatta unga vuxna (nittiotalister) 
2. att under rubriken omvärlds analys tredje stycket ändra till än 
 jämförbar kommun, Kalmar  
3. att under punkt 5.1.2 infoga aktuell ekonomisk situation skall 
 redovisas i socialnämnden. Nämnden ska följa de föreskrifter som 
 anges i kommunens policydokument: ”Ekonomi- och 
 verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Björn Fries (V) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller densamma 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på Lars 
Brissmalms ändringsyrkanden och finner att socialnämnden bifaller 
densamma 
 
Socialnämnden beslutar följande ändringar i förslag till budget för 
2016 samt planer för 2017-2018 
 
1. att i ordförandes inledning i andra stycket att vi har för avsikt att 
 under 2016 inleda ett arbete för att utveckla arbetet med hemlösa för 
 att kunna utveckla fler och effektivare metoder tillägg till. 
2.  att under punkt 4.1, tredje stycket infoga detta förebyggande 
 arbete bör även innefatta unga vuxna (nittiotalister) 
3. att under rubriken omvärlds analys tredje stycket ändra till än 
 jämförbar kommun, Kalmar  
4. att under punkt 5.1.2 infoga aktuell ekonomisk situation skall 
 redovisas i socialnämnden. Nämnden ska följa de föreskrifter som 
 anges i kommunens policydokument: ”Ekonomi- och 
 verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun. 
 
Socialnämnden beslutar således med ovanstående ändringar 
 
1.  att anta det reviderade förslaget till mätbara mål, verksamhetsplan 
 och budget för år 2016 samt plan för åren 2017 - 2018 
 
2.  att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2016 
___________ 
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Akten     SN 2015/275 1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 201 
Attesträtt fr.o.m. den 1 januari 2016 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Beslutsattestanter inom 
förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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.  
 
Attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar. 
Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör 
också namnteckningsprov för samtliga attestanter. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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§ 202 
Julhälsning 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) tackar alla ledamöter och 
tjänstemän för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott 
nytt år. 
 
1:e vice ordförande Eva Strömqvist (S) samt Walla Carlsson (S) önskar 
detsamma. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 5 januari 2016 
 
§ 1 Återkallande av beslut 
 
§ 2 Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

5 januari 2016 2 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Plats och tid  Sammanträdeslokalen Freden, östra Hamngatan 7 B, vån 5 
tisdagen den 5 januari 2016 kl. 08.00 -08.45      

 Sammanträdet ajourneras 08.25-08.30  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) jäv §§ 2 08.25-08.45  
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
   
 
Tjänstgörande ersättare Daniel Håkansson (S)  
 Sture Nilsson (C) 
  
 
Ersättare Sven Wallfors (M) 
 Robert Andersson (SD) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD)  

 
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
   

 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Sophia Ahlin (M) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 1-2  
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Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Sophia Ahlin 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 januari 2016 
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsen    SN 2015/2828 1.6.3 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 1 
Återkallande av beslut 
 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att återkalla sitt beslut den 14 december 2015, § 196, ”Fråga 
 angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter”, 
 
2.  att tillsända beslut om återkallelse till kommunstyrelsen, samt 
 
3.  att förklara punkterna omedelbart justerade 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 
2015, § 196, i enlighet med förvaltningens förslag 2 i fråga avseende 
övernattningsmöjlighet för EU-migranter. Socialförvaltningen har efter 
att beslutet fattades uppdagat att det med stor sannolikhet föreligger 
en risk för jäv, då en nämndsledamot som deltog i beslutet också är 
en av de som står bakom ansökan om föreningsbidraget för att 
möjliggöra övernattningsmöjligheter för EU-migranter. 
 
Mot bakgrund av detta är bedömningen för att kunna handlägga 
ärendet korrekt i sin helhet och utan onödiga dröjsmål behöver 
beslutet återkallas i sin helhet. 
__________  
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Akten     SN 2015/2828 1.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 29 december 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Walla Carlsson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen  
 
Yrkande 
Björn Fries (V) yrkar bifall till alternativ 2 
 
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till alternativ 1 samt att om 
övernattningsmöjligheter erbjuds inte begränsa den till en specifik 
grupp utan välkomnar alla som vistas i kommunen utan 
stadigvarande övernattningsmöjligheter samt att redovisningen i maj 
även omfattar redovisade insatser och utreder behovet av ett 
permanent härbärge 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till alternativ 2 
 
Göran Eklund (SD) yrkar återremiss av ärendet 
 
Sophia Ahlin (M) begär ajournering 08.25-08.30 
 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska 
avgöras idag 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
Björn Fries (V) samt Eva Strömqvists (S) förslag till bifall för alternativ 
2 mot Morgan Kullbergs (M) förslag till bifall för alternativ 1 och finner 
att socialnämnden beslutar enligt Björn Fries (V) och Eva 
Strömqvists (S) förslag. 
     forts. 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla alternativ 2 röstar ja. Den 
som vill bifalla alternativ 1 röstar nej 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S), Selma Björk 
Matthiasdottir (S), Margareta Rodin (L), Björn Fries (V),  
Daniel Håkansson (S) Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Sophia Ahlin (M) 
 
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) deltar ej i beslutet 
 
Socialnämnden beslutar med 8 ja-röster mot 3 nej-röster att bifalla 
alternativ 2 
 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), Sophia Ahlin reserverar 
sig till förmån för Morgan Kullbergs (M) yrkande. 
 
Proposition och beslut 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande 1 och finner att socialnämnden 
avslår densamma 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson proposition på  
Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande 2 och finner att socialnämnden 
bifaller densamma. 
 
Pelle Nordensson (KD) önskar lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet 
 
Socialnämnden beslutar att Pelle Nordenssons (KD) särskilda 
yttrande får biläggas protokollet, protokollsbilaga 1 
     forts. 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att bevilja kyrkorna medel ur nämndens konto för föreningsbidrag 
 enligt ansökan med 98 600 kr (74 600 kr utbetalas till kyrkorna,  
 24 000 kr avsätts till interna kostnader) förövernattningsmöjligheter 
 för utsatta EU-migranter, inkluderat kommunens egna  kostnader 
 för iordningsställande och internhyra, under 
 förutsättning att verksamheten kan sättas igång 
 
2.  att uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta dialogen med 
 kyrkorna för att se över möjligheter att få igång en verksamhet i 
 enlighet med ansökan 
 
3.  att uppdra åt socialförvaltningen att vid verksamhetens start 
 anmäla verksamheten till kommunens försäkringsbolag 
 
4.  att uppdra åt socialförvaltningen att ansvara för fortsatt dialog med 
 kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser 
 för målgruppen och redovisa de samma för socialnämnden senast 
 i maj 2016 
 
5. att redovisningen i maj även omfattar redovisade insatser och 
 utreder behovet av ett permanent härbärge 
 
6.  att förklara punkten omedelbart justerad 
      
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialnämnden beslutade i mars 2015, i samband med att fråga 
kring handlingsplan mot tiggeri behandlades, att ge social-
förvaltningen i uppdrag att fortsätta att följa situationen med utsatta 
EU-medborgare i kommunen och vid behov återkomma med förslag 
om åtgärder för att ge stöd till utsatta EU-medborgare, samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att ge stöd till den arbetsgrupp som bildats av 
religiösa samfund för att diskutera insatser till utsatta EU-
medborgare. 
                               forts 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
I samma ärende beslutade nämnden bl.a. även att meddela 
kommunstyrelsen att socialnämnden vid behov skulle kunna komma 
att begära medel till stöd för utsatta EU-medborgare.  
 
Under året och särskilt hösten, har dialog förts mellan företrädare för 
socialnämnd och – förvaltning samt kommunalrådsexpeditionen å 
ena sidan, och kyrkliga representanter å andra sidan. Från 
samfunden har Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, samt 
Equmeniakyrkan varit representerade.  Samtalen har främst handlat 
om att av humanitära skäl skapa övernattningsmöjligheter för EU-
migranter under den kalla årstiden, och till viss, mindre omfattning 
om hur information kan spridas till de EU-migranter som vistas i 
kommunen om deras rättigheter och skyldigheter.  
 
Socialförvaltningen har genom dessa samtal fått i uppdrag att 
undersöka huruvida kommunen förfogar över några lokaler som 
skulle kunna användas för övernattningar i enlighet med dessa 
samtal.  
 
Fastighetskontoret har därvid meddelat att det finns en lokal som 
kommunen förfogar över och som i dagsläget står tom, som skulle 
kunna användas till övernattningar för som mest 20 personer per 
natt. Tillgång till dusch och vissa andra nödvändiga installationer 
finns. 
 
Svenska kyrkan, som enligt kyrkorna för deras gemensamma talan i 
detta sammanhang, har lämnat in en ansökan som avser 
verksamhetsbidrag till en övernattningsverksamhet, med öppet två 
nätter per vecka, med tänkt möjlighet till utvidgat öppethållande om 
det blir kallt längre perioder.  
 
Verksamheten planeras bedrivas med hjälp av volontärer, där en 
anställd samordnare (0.5 tjänst) håller samman arbetet. De 
kostnader som uppges i ansökan gäller främst ’projektanställning 
(0.5 tjänst) under perioden 151201 – 160331 a 72 800 kr samt 
’Diverse merkostnader för arbetsmaterial och utrustning’ a 20 000 kr, 
sammanlagt avser alltså ansökan ett verksamhetsbidrag om 92 800 
kr. 
     forts. 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Ansökan bifogas i sin helhet. 
 
Därtill kommer enligt kommunens fastighetsavdelning initiala 
kostnader för iordningsställande av lokalen om ca 11 000 kr samt 
den interna hyreskostnaden, som beräknas till 500 kr per öppen natt 
för perioden som ansökan avser. Lokalen står i dagsläget tom. 
 
Vid avstämning med Johanna Juhlin, som är församlingarnas 
huvudrepresentant i dialogen med kommunen, framkommer den 11 
december 2015 att kyrkorna vill att kommunen tar ansvar för 
försäkring av lokalen. Utifrån läget nu bedömer kyrkorna att de bör 
kunna starta en verksamhet under första halvan av januari, om 
verksamhetsbidraget beviljas. På fråga från utredaren bedömer hon 
även att samfunden tillsammans förmodligen skulle kunna ordna 
fram mer bemanning än vad som angetts i ansökan, och därmed 
ordna vaken nattpersonal, vilket blivit en förutsättning (mer om det 
nedan) för att kunna bedriva verksamheten. Några namn kan inte 
ges i nuläget eftersom det i första hand rör sig om volontärer, men 
kyrkorna bedömer att de kan ordna fram det när ett eventuellt beslut 
fattats. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 25 januari 
2016 
 
§ 11 Öppna frågor 
 
§ 12 Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 

detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun för 2016-2017 
 
§ 13 Delegationsordning för socialnämnden 2016 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 
måndagen den 25 januari 2016 kl. 15.30- 16.00  

 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) § 11 15.30-15.50 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Björn Fries (V)  
 
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
 Daniel Håkansson (S) 
 Katarina Nordin (M) § 11 15.30-15.50 
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
  Katarina Nordin (M) §§ 12-13 15.50-16.00 

  Marie Klang (L) 
   
   
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Verksamhetsledare Annika Börjesson 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 11-12 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Pernilla Cederholm (SD) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 11-13 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Pernilla Cederholm 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 11 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) undrar kring socionomstudenter som gör sin praktik 
på socialförvaltningen i Karlskrona. Hur arbetar förvaltningen med att 
knyta intressanta individer till verksamheten med tanke på 
rekryteringssvårigheterna? Önskvärt är att nämndens ledamöter får 
uppföljning om hur statusläget är. 
 
Christine Held, sektionschef, och Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef 
svarar 
………. 
 
Morgan Kullberg (M) undrar hur förvaltningen arbetar med frågan vad 
gäller påtvingade äktenskap/äktenskapslika förhållanden och unga 
kvinnors eventuella utsatthet som figurerat i media?  
 
Christine Held, sektionschef, och Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef 
svarar 
……… 
 
Lars Brissmalm (S) ställer en fråga om vilket samarbete förvaltningen 
har med skolan vad gäller eventuellt påtvingade äktenskap/ 
äktenskapslika förhållanden och unga kvinnors situation 
 
Christine Held, sektionschef, och Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef 
svarar 
__________ 
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Länsstyrelsen    SN 2015/23 3.5.1 
Polismyndigheten 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 12  
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun för 2016-
2017 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna tillsynsplan för 2016 gällande kontroll av 
serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona 
kommun. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Staten, genom Folkhälsomyndigheten (FHM) och länsstyrelsen, 
förordar att kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen 
9 kap. 2§ görs utifrån en ansvarig nämnd beslutad plan. FHM 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. 
__________ 
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Akten     SN 2016/95 1.3.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 13 
Delegationsordning för socialnämnden 2016  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att godkänna förslag till delegationsordning vad gäller allmän 
 administration, personal och upphandling 
 
2.  att vad gäller nämndspecifik delegation delegera till socialchefen 
 samtliga beslut som enligt delegationsordningen ligger på tjänstemän 
 med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå 
 
3.  att till protokollet anteckna socialchefens beslut om 
 delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning 
 
Ärendet 
Föreliggande delegationsförteckning skiljer sig framförallt i redaktionellt 
avseende från socialnämndens förra beslut om delegation, men har 
lyfts upp till nämnden då två av ändringarna avser nämndens hantering. 
Den ena är att det som förut kallats socialnämndens allmänna utskott, 
sedan årsskiftet kallas socialnämndens arbetsutskott istället, i enlighet 
med namnprinciperna för de kommunala beslutsorganen. 
Det andra är att en delegationspunkt lagts till för verksamhetsledarna 
på barn- och ungdomssektionen (BUS). Det rör beslut om 
umgängesbegränsning enl. 14 § LVU. Andra beslut enligt denna 
paragraf ligger redan delegationsmässigt på verksamhetsledarnivå på 
BUS men det behöver förtydligas att även detta beslut kan fattas på 
denna nivå om inte arbetsutskottets beslut kan avvaktas. Några hinder 
för denna sorts delegering finns inte. 
 
Därtill har förvaltningschefen gjort vissa smärre förändringar inom 
ramen för sin vidaredelegeringsrätt, utifrån inrättandet av Sydostjouren. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 15 februari 
2016 
 
§ 24 Öppna frågor 
 
§ 25 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål 2015  
 
§ 26 Ej verkställda beslut, 2015 kvartal 4 
 
§ 27 Utredning av möjligheten för ett mottagande av ensamkommande barn 

oavsett ålder och kön 
 
§ 28 Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge. FINSAM, 

för genomförandeprojekt ” Dokumenterad arbetsprövning 2016” 
 
§ 29 Angående granskning av kommunens mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn 
 
§ 30 Attesträtt fr.o.m. 2016-02-01 
 
§ 31 Ändring och tillägg i internbudget 2016 
 
§ 32 Redovisning av intern kontroll utifrån socialnämndens plan för 2015 
 
§ 33 Socialnämndens plan för intern kontroll 2016    
 
§ 34 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 15 februari 2016 kl. 14.25–16.20   
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
   
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
  Daniel Håkansson (S) 
  Robert Andersson (SD) 
  Marianne Andersson (MP) 
   
   
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
Utredare Katarina Lindell § 25 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Göran Eklund (SD) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 24-34  
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Göran Eklund 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 februari 2016  
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 24 
Öppna frågor 
 
Robert Andersson (SD) frågar hur många hemlösa, uteliggare det finns 
i kommunen samt om det finns pensionärer med låg betalningsförmåga 
som riskerar hemlöshet. 
 
Margaretha Jansson, sektionschef svarar 
………. 
 
Morgan Kullberg (M) undrar över hur förvaltningen arbetar med 
säkerheten på HVB-hemmen med tanke senaste tidens händelse i 
Mölndal. Detta med tanke på eventuellt ensamarbete och vakennätter 
 
Christine Held, sektionschef svarar 
………. 
 
Pelle Nordensson (KD) undrar om kommunen har kvalitetskrav gällande 
arbetsmiljön på de privata utförare av HVB som anlitas. 
 
Christine Held, sektionschef svarar 
………. 
 
Göran Eklund (SD) undrar om rökning är tillåten på HVB-hemmen samt 
vem som köper ut cigaretter till minderåriga och hur personalen agerar i 
dessa frågor. 
 
Christine Held, sektionschef svarar 
__________ 
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Akten     SN 2016/610 1.5.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 25 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål 2015 
 
Katarina Lindell, utredare, föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 19 januari 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna rapporten 
 
Ärendet 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns riktlinjer för hur 
synpunkter och klagomål ska hanteras och följas upp. De ska 
sammanställas och analyseras får att se om det finns några mönster 
eller trender som indikerar på brister i verksamheten. Synpunkts- och 
klagomålshanteringen är en del i förvaltningens kvalitetssystem för att 
ständigt förbättra verksamheten och erbjuda den enskilde bästa möjliga 
stöd och hjälp. 
  
Under 2015 har det kommit in 28 synpunkter/klagomål till 
socialförvaltningen, 18 lämnade av kvinnor och 7 lämnade av män samt 
3 anonyma. Detta är 1 mer än året innan. 
 
De största grupperingarna har varit klagomål som har rört synpunkter 
på hur enskildas ärende handlagts formmässigt och några har rört 
bemötandet man fått från personal. 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2015/2883 1.5.2 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 

 
 
 
 
§ 26 
Ej verkställda beslut, 2015 kvartal 4 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att ta informationen till dagens protokoll 
 
2.  att översända rapporten till kommunfullmäktige 
 
3.  att översända rapporten till kommunens revisorer 
 
Ärendet 
 
Verksamheten har i följande ärenden inte verkställt beslutad insats 
inom 3 månader, vilket rapporterats till inspektionen för vård och 
omsorg: 
 
• 77964, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-03-10 
• 78761, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-02 
• 78889, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-10 
 
Beslut som verkställts under rapportperioden  
Verksamheten har fyra ärenden med ej verkställda beslut som 
verkställts eller blivit inaktuella under rapportperioden. 
Det är ärende: 
• 79057, Kontaktfamilj. Beslut 2015-05-13. Verkställdes 2015-10-01 
• 78848, Kontaktfamilj. Beslut 2015-05-18. Verkställdes 2015-10-15 
• 77812, Kontaktfamilj. Beslut 2015-05-18. Verkställdes 2015-10-15 
• 77972, Kontaktfamilj. Beslut 2015-04-16. Verkställdes 2015-11-01 
 
Särskild avgift enligt 16 kap. 6 a-b §§ SoL 
Ärende 78007, förvaltningsrätten har ålagt Karlskrona kommun att 
betala särskild avgift om 10 000 kr 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/989 9.2.4 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 27 
Utredning av möjligheten för ett mottagande av ensamkommande 
barn oavsett ålder och kön 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 27 januari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att uppdra åt 
socialnämnden att i samråd med kunskapsnämnden och 
överförmyndarnämnden utreda möjligheten för ett mottagande av 
ensamkommande barn oavsett ålder och kön. 
 
Beslutet om uppdraget fattades i samband med beslut om utökat 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. 
 
__________  
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Samordningsförbundet i Blekinge   SN 2015/1201 1.6.3 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 28 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge. 
FINSAM, för genomförandeprojekt ” Dokumenterad 
arbetsprövning 2016” 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 19 januari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att hos samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
projektmedel med 655 000 kronor till ovanstående projekt under 
perioden 2016-03-01 till 2016-12-31 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet i Blekinge har tilldelats extra statliga medel för 
2016 och utlyser extra projektmedel för 2016 då samtliga medlemmar, 
under hösten 2015, har samtyckt till en förhöjd medlemsavgift för 
innevarande år. Den förhöjda medlemsavgiften för 2016 innebär för 
Karlskrona kommuns del 357 593 kr. 
 
Den 1 januari 2015 beviljades Karlskrona kommun medel från 
samordningsförbundet i Blekinge till projektet BRON. Projektet sträcker 
sig till och med den 31 december 2016 och är ett uttalat 
samverkansprojekt. Tre koordinatorer är placerade i verksamheter som 
arbetar med att få personer att närma sig arbetsmarknaden. Den fjärde 
koordinatorn arbetar med personer med beroendeproblematik som har 
en samtidig pågående behandling och en boendestödsinsats.  
 
Inriktningen för projektet BRON är att ge personer tillgång till mer 
resurser och att genom att göra dessa tillgängliga förhindra att 
människor ramlar mellan stolarna. Med denna ansökan ses en 
möjlighet att komplettera nuvarande projekt BRON och följa intentionen 
att människor inte ska ramla mellan stolarna och kunna komma vidare i 
sin rehabilitering. 
__________  
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Revisionen     SN 2015/3207 1.8.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 29 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärende. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att ärendet bordläggs till socialnämndens sammanträde den 21 mars 
 
2. att socialnämnden meddelar revisionen om bordläggningen. 
 
 
Yrkande 
Lars Brissmalm (S) yrkar att ärendet bordläggs till socialnämndens 
sammanträde den 21 mars med tillägget att socialnämnden meddelar 
revisionen om bordläggningen. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska bordläggas 
till socialnämndens sammanträde den 21 mars med tillägget att 
socialnämnden meddelar revisionen om bordläggningen.  
 
Ärendet 
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Av sammanfattningen av 
EY’s rapport framgår: 
 
Granskningens syfte har varit att bedöma hur ändamålsenligt 
samarbetet är mellan berörda nämnder och med andra myndigheter för 
att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Syftet har även 
varit att bedöma om kommunen har tillräcklig beredskap för att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn.    forts. 
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§ 29 forts 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Granskningen visar att de ensamkommande flyktingbarnen får ett 
omfattande stöd. Socialförvaltningens utredning ligger till grund för 
beslut om boende. På boendet får barnen stöd, bl.a. med att hitta 
fritidsaktiviteter. I skolan genomförs kartläggningar, barnen startar sin 
skolgång i språkförberedande verksamheter innan de går vidare till en 
ordinarie klass. Barnen har en god man som ersätts av 
ställföreträdande vårdnadshavare när barnet får permanent 
uppehållstillstånd. Välkomsten utgör en central del i stödet till 
nyanlända barn, där kombineras bred samhällsinformation med viss 
undervisning, hälsosamtal samt kartläggning inför skolgång. 
      
Av rapporten framgår att samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter fungerar bra överlag på individnivå men kvaliteten i 
informationsöverlämningen varierar på grund av den ökade 
tillströmningen senaste månaderna. Den strukturerade samverkan 
mellan de olika verksamheterna inom kommunen avseende 
ensamkommande barn är mindre utvecklad. EY bedömer att de 
åtgärder som på flera fronter vidtas för att skapa en mer strategisk 
samverkan är positiva och viktiga. 
 
Samverkan med aktörer utanför kommunen sker utifrån den regionala 
överenskommelsen under ledning av länsstyrelsen, där bland annat en 
fokusgrupp skapats för nyanlända barn. Denna samverkan bedöms i 
flera avseende fungera bra, men formerna ska utvecklas utifrån den 
revidering av överenskommelsen som pågår.  
 
Med tanke på det mycket stora antalet flyktingar som kommer och 
förväntas komma till Sverige är det i nuläget få kommuner som har 
beredskap att hantera den aktuella situationen. Det gäller också 
Karlskrona kommun. Vår bedömning är att ansvariga för de 
verksamheter som denna granskning omfattas av gör stora 
ansträngningar för att hantera situationen. 
 
Med full vetskap om det extraordinära läget, som bl.a. fordrar nya 
arbetssätt och lösningar som formas löpande, vill vi ändå ge följande 
rekommendationer till det fortsatta arbetet: 
     forts. 
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§ 29 forts 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Socialnämnden  
–  Kartlägg om det finns utbildningsbehov för särskilt förordnad 
 vårdnadshavare och som så är fallet tillse att de erbjuds utbildning. 
–  Stärk det strukturerade samarbetet med de skolor som tar emot 
 nyanlända barn och ungdomar samt med överförmyndarnämndens 
 kansli. 
 
Socialnämnden ska till kommunstyrelsen kommentera rapportens 
slutsatser. Rapporten förordar att socialnämnden kartlägger om det 
finns utbildningsbehov för särskilt förordnad vårdnadshavare och om så 
är fallet tillse att de erbjuds utbildning. Därtill förordas att det 
strukturerade samarbetet med skolor som tar emot nyanlända barn och 
ungdomar samt med överförmyndarnämndens kansli ska stärkas. 
 
Kommentarer till EY:s rapport 
Socialnämnden har under de senaste månaderna tillskapat ett särskilt 
team för handläggningen av de ensamkommande barnen. På så sätt 
renodlas och fokuseras arbetet kring denna grupp ytterligare. Därtill har 
en samordnare för arbetet med de ensamkommande tillsatts, som 
påbörjade sin tjänstgöring 1 februari 2016. Det är socialnämndens 
uppfattning att de synpunkter som framkommit i revisionsrapporten är 
rimliga, och att de ingår i de arbetsuppgifter som samordnaren ska 
hantera inom ramen för sitt arbete.  
 
Vad gäller revisorn Bo Löfgrens tilläggsförslag har socialnämnden ingen 
särskild kommentar mer än att den situation som var under hösten 
kunde hanteras även utan en särskild beslutsfunktion under 
kommunstyrelsen. 
 
Med detta anser socialnämnden att rapportens synpunkter är 
besvarade. 
__________  
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Akten     SN 2015/275 1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 30 
Attesträtt fr.o.m. 2016-02-01 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
Ärendet 
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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. Attestlistan ska uppdateras så fort 
någon förändring inträffar. Socialchefen tar beslut i ärendet enligt 
delegation. Till attestlistan hör också namnteckningsprov för samtliga 
attestanter. Förändringarna är markerade i rött. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2015/1781 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
§ 31 
Ändring och tillägg i internbudget 2016 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att besluta om ovanstående förändringar och tillägg i internbudget 
 2016 
 
2.  att beslut om ändring och tillägg i internbudget 2016 tillskrivs 
 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar att beslut om ändring och tillägg i internbudget 
2016 tillskrivs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på 
Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller 
densamma 
 
Ärendet 
I den av socialnämnden beslutade budgeten för 2016 med plan för åren 
2017-2018 framgår det av texten vilka direktiv som socialnämnden 
ansvarar för. 
 
I texten framgår att socialnämnden ansvarar för direktivet att utveckla 
och arbeta för fler kontaktytor och kontaktfamiljer för nyanlända. Då 
ansvaret för huvudansvaret för kommunens integrationsarbete i januari 
2016 gick över från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden inte 
med ansvaret förenligt att socialnämnden ska ansvara för detta direktiv. 
     forts. 
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§ 31 forts. 
Ändring och tillägg i internbudget 2016 
 
Vidare har arbetsmarknadsnämnden tilldelats huvudansvaret för 
direktivet för det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning 
och missbruk ska stärkas genom en ökad samverkan mellan 
socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv. I praktiken är det 
socialnämnden som redan ansvarar för dessa arbetsuppgifter och som 
också i sin lagstiftning har ett ansvar för ovanstående arbetsuppgifter, 
vilket ger vid handen att arbetsmarknadsnämnden har begränsade 
möjligheter att ansvara för detta direktiv. 
 
Beträffande båda direktiven i texten kommer nämnderna att medverka i 
direktiven, men ansvaret för dem förändras. Förvaltningschefer på 
respektive förvaltning har överenskommit att ovanstående förändring är 
att rekommendera, då det annars försvårar arbetet med att praktiskt 
arbeta med och redovisa direktiven. 
     
Ändringsförslag 
Socialnämnden ansvarar för två budgetdirektiv från fullmäktige. Det ena 
avser att det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning 
och missbruk ska stärkas genom en ökad samverkan mellan 
socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv. Det andra är att 
Karlskronas invånare ska erbjudas en jämställd service och omsorg. 
(det senare oförändrat) 
 
Tidigare direktiv om att utveckla och arbeta för fler kontaktytor och 
kontaktfamiljer för nyanlända utgår i texten avseende direktiv som 
socialnämnden ansvarar för. 
__________  
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Akten     SN 2016/990 1.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 32 
Redovisning av intern kontroll utifrån socialnämndens plan för 
2015 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 5 februari lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningens redovisning av den interna kontrollen för 2015 
 
Ärendet 
Den interna kontrollen kan beskrivas som en process, där såväl politisk 
och professionell ledning som all personal samverkar. Syftet är att med 
rimlig grad kunna uppnå: 
 
–  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
–  Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
–  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m. 
 (Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun) 
 
Socialnämnden antog i februari en plan för den interna kontrollen under 
2015. Vissa av momenten har redovisats månatligen eller på annan 
löpande basis enligt plan, och kommenteras då enbart 
sammanfattningsvis nedan. Vissa moment redovisas dock enbart på 
årsbasis och de beskrivs mer ingående.   
 
Den gängse hanteringen är annars att om ett moment i planen ska 
rapporteras till tjänsteman och åtgärd vidtas p.g.a. uppdagade problem, 
ska socialnämnden informeras, om inte annat framgår av tabellen 
nedan. 
     forts. 
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§ 32 forts. 
Redovisning av intern kontroll utifrån socialnämndens plan för 
2015 
 
Socialtjänstområdet omfattas även utan ovanstående riktlinjer av krav 
på s.k. egenkontroll enligt SOSFS 2011:9. Dessa innebär i korthet att 
socialtjänsten ska ha kontroll över att den verksamhet man bedriver är 
av god kvalitet.  
 
Ska man förenkla mycket kan det sägas att egenkontrollen avser den 
verksamhet man bedriver, och internkontrollen omfattar, utöver detta, 
även kontroll utifrån arbetsgivaransvaret.  
 
Dessa båda kontroller ges nedan en samlad redovisning då det 
underlättar för alla när det gäller att skapa sig en bild av hur vår 
verksamhet fungerar och vad som kan behöva förbättras.     
 
__________  
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Akten     SN 2016/990 1.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 33 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2016    
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att anta förvaltningens förslag till plan för den interna kontrollen 2016 
 
2.  att uppföljning av slumpvis utvalda barn placerade utanför det egna 
 hemmet under den senaste 5 åren görs, förslagsvis 25 barn. 
 Framgångsfaktorer, riskmoment samt redovisning till nämnden om 
 kostnadsberäkning om kvalitetsuppföljningen överförs till konsult 
 
Yrkande 
Ann-Marie Branje (M) yrkar att uppföljning av slumpvis utvalda barn 
placerade utanför det egna hemmet under den senaste 5 åren görs, 
förslagsvis 25 barn. Framgångsfaktorer, riskmoment samt redovisning 
till nämnden om kostnadsberäkning om kvalitetsuppföljningen överförs 
till konsult 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på Ann-Marie Branjes (M) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller densamma  
 
Ärendet 
Den interna kontrollen kan beskrivas som en process, där såväl politisk 
och professionell ledning som all personal samverkar. Syftet är att med 
rimlig grad kunna uppnå: 
 
–  Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
–  Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
–  Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m. 
 (’Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun’) 
     forts. 
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§ 33 forts. 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2016    
 
Varje nämnd i Karlskrona kommun skall årligen fastställa en plan för 
den interna kontrollen. Nämnden ska även anta regler och anvisningar 
för den interna kontrollen. Förvaltningschefen har därefter ansvaret för 
att rapportering av resultaten av den interna kontrollen redovisas för 
nämnden.   
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona 
kommun som mer detaljerat beskriver hur intern kontroll ska bedrivas i 
kommunens verksamheter. 
 
Kommunfullmäktige antog under 2015 även uppdaterade versioner av 
flera styrdokument kring oegentligheter, exempelvis bisysslor, mutor, 
representation, etc.  
 
Risker för oegentligheter inom nämndens verksamhet ska därför också 
analyseras och införlivas i den interna kontrollplanen framöver.  
 
Resultatet av den interna kontrollen kommer att redovisas i samband 
med årsbokslutet i verksamhetsberättelsen för 2015. Om momentet ska 
rapporteras till tjänsteman och åtgärd vidtas p g a uppdagade problem, 
ska socialnämnden informeras, om inte annat framgår av tabellen 
nedan. 
__________  
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Akten     SN 2016/992 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 34 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 8 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att ärendet bordläggs och behandlas och beslutas på socialnämndens 
extra sammanträde den 18 februari 2016 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att ärendet bordläggs och 
behandlas och beslutas på socialnämndens extra sammanträde den 18 
februari 2016 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller bordläggas och finner att socialnämnden bifaller 
Ingrid Hermanssons (C) förslag om bordläggning 
 
Ärendet 
Socialnämndens nettoanslag för 2015 uppgick till 238,1 mnkr. Det 
ekonomiska utfallet för 2015 uppgår till 237,4 mnkr. Detta innebär att 
budgetavvikelsen uppgår till +0,7 mnkr.  
 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -0,6 mnkr 
och ekonomiskt bistånd till +1,3 mnkr.  
     forts. 
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§ 34 forts 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
I bilagorna redovisas: 
1. Sammanställning verksamhetsberättelser 2015 
2. Uppföljningar och utvärderingar 
3. Redovisning av Intern kontroll 2015 
4. Nyckeltal och verksamhetsmått 
5. Resultat 
6. Miljöredovisning 
7. Social beredskap 
8. Familjerådgivning 
9. Förkortningar 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 18 februari 2016 
 
§ 35 Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 18 februari 

2016  
 
§ 36 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015  
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Ellida, östra Hamngatan 7 B, vån 4 

torsdagen den 18 februari 2016 kl. 07.45 – 08.57  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
   
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Torsten Wiktorsson (S) 
 Robert Andersson (SD) 
 
Ersättare Daniel Håkansson (S) 
 Sture Nilsson (C) 
   

 
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Controller Lill Körling 
 Sektionschef Margaretha Jansson 
 
Sekreterare Lisbeth Johansson 07.45 – 08.00  
 Birgitta Dahl 08.00 – 08.57 
 
Utses att justera Margareta Rodin (L) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 35-36  
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Sekreterare  ______________________________  
  Lisbeth Johansson § 35 – del av § 36 
 

Sekreterare  ______________________________  
  Birgitta Dahl del av § 36 
 
Ordförande  ______________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare  ______________________________  
  Margareta Rodin 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 35 
Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 18 
februari 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna kallelse till socialnämndens sammanträde den 18 februari 
2016 
 
Ärendet 
Det beslutades på socialnämndens sammanträde den 15 februari 2016 
att utlysa ett extra sammanträde med socialnämnden den 18 februari 
2016. Detta med anledning av det bordlagda ärendet Socialnämndens 
bokslut och verksamhetsberättelse 2015. 
 
Därav behöver socialnämnden således godkänna utsänd kallelse 
__________ 
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Akten     SN 2016/992 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 36 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef samt Lill Körling, controller 
föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med skrivelse  
den 8 februari 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.  
T.f. förvaltningschef, Jesper Björnson, informerar att några siffror i 
årsredovisningen ska korrigeras och att årsredovisningen därför 
kommer att revideras efter sammanträdet. 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
1. att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2015, samt  
 
2. att texten kring hur många män respektive kvinnor som finns i 

verksamheten ska strykas i måluppfyllelsen, då den saknar relevans 
i huruvida förvaltningen har uppnått jämställdhet i verksamheten. 

 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar att texten kring hur många män respektive 
kvinnor som finns i verksamheten ska strykas i måluppfyllelsen, då den 
saknar relevans i huruvida förvaltningen har uppnått jämställdhet i 
verksamheten. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag med Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande. 
 
Ärendet 
Socialnämndens nettoanslag för 2015 uppgick till 238,1 mnkr. Det 
ekonomiska utfallet för 2015 uppgår till 237,4 mnkr. Detta innebär att 
budgetavvikelsen uppgår till +0,7 mnkr.  
     forts. 
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§ 36 forts. 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -0,6 mnkr 
och ekonomiskt bistånd till +1,3 mnkr.  
      
I bilagorna redovisas: 
1. Sammanställning verksamhetsberättelser 2015 
2. Uppföljningar och utvärderingar 
3. Redovisning av Intern kontroll 2015 
4. Nyckeltal och verksamhetsmått 
5. Resultat 
6. Miljöredovisning 
7. Social beredskap 
8. Familjerådgivning 
9. Förkortningar 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 21 mars 
2016 
 
§ 43 Öppna frågor 
 
§ 44 Angående granskning av kommunens mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn 
 
§ 45 Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
§ 46 Förslag till åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” riktat till 

arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd 
 
§ 47 Handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn- och unga 
 
§ 48 Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden utifrån 

regeringens beslut i extra ändringsbudget 
 
§ 49 Budgetuppföljningsrapport per februari 2016 för socialnämnden 
 
§ 50 Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
§ 51 Angående presentation till bokslutsberedning 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 21 mars 2016 kl. 14.20–16.35 
Sammanträdet ajourneras 16.20–16.25 

 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) §§ 43-49 14.20-16.25 

 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V) §§ 43-49 14.20-16.25 
 
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)    
 Torsten Wiktorsson (S) 
 Daniel Håkansson (S) §§ 50-51 16.25-16.35 
 Sven Wallfors (M) §§ 50-51 16.25-16.35 
 Marianne Andersson (MP) §§ 50-51 16.25-16.35 
 
Ersättare Daniel Håkansson (S) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Sven Wallfors (M) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marianne Andersson (MP) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

  
   
   
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Eva Strömqvist (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 43- 51 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Elisabeth Arebark 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Eva Strömqvist 
 
 
 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

21 mars 2016 4 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den          2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 43 
Öppna frågor 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer frågan om det finns någon 
statistik vad gäller vårdnadstvister. 
 
Christine Held, sektionschef, svarar 
………. 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef informerar om att ett gammalt 
dokument som legat ute på hemsidan avseende våld i nära relation. 
Detta är nu utbytt och rätt dokument finns på plats från och med dagens 
datum 
………. 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S) ger förvaltningen beröm vad gäller 
fältgruppens tillgänglighet på webben. 
………. 
 
Morgan Kullberg (M) ställer en fråga kring ensamstående kvinnor och 
assisterad befruktning. Avskrivs faderskapet? 
 
Christine Held, sektionschef, svarar 
………. 
 
Robert Andersson (SD) ställer en fråga om det kommunala 
bostadstillägget. 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, svarar 
__________ 
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Revisionen     SN 2015/3207 1.8.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 44 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att anta yttrandet som sitt eget och överlämna nämndens svar 
 till revisionen 
 
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna nämndens svar till revisionen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
förvaltningens förslag mot Ingrid Hermanssons (C) ändringsyrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Ingrid Hermanssons (C) 
ändringsyrkande 
 
Ärendet bordlades vi socialnämndens sammanträde den 15 februari 
2016 
 
Ärendet 
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Av sammanfattningen av 
EY’s rapport framgår: 
 
Granskningens syfte har varit att bedöma hur ändamålsenligt 
samarbetet är mellan berörda nämnder och med andra myndigheter för 
att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Syftet har även 
varit att bedöma om kommunen har tillräcklig beredskap för att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn  
     forts. 
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§ 44 forts 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Granskningen visar att de ensamkommande flyktingbarnen får ett 
omfattande stöd. Socialförvaltningens utredning ligger till grund för 
beslut om boende. På boendet får barnen stöd, bl.a. med att hitta 
fritidsaktiviteter.  
      
I skolan genomförs kartläggningar, barnen startar sin skolgång i 
språkförberedande verksamheter innan de går vidare till en ordinarie 
klass. Barnen har en god man som ersätts av ställföreträdande 
vårdnadshavare när barnet får permanent uppehållstillstånd. 
Välkomsten utgör en central del i stödet till nyanlända barn, där 
kombineras bred samhällsinformation med viss undervisning, 
hälsosamtal samt kartläggning inför skolgång. 
      
Av rapporten framgår att samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter fungerar bra överlag på individnivå men kvaliteten i 
informationsöverlämningen varierar på grund av den ökade 
tillströmningen senaste månaderna. Den strukturerade samverkan 
mellan de olika verksamheterna inom kommunen avseende 
ensamkommande barn är mindre utvecklad. EY bedömer att de 
åtgärder som på flera fronter vidtas för att skapa en mer strategisk 
samverkan är positiva och viktiga. 
 
Samverkan med aktörer utanför kommunen sker utifrån den regionala 
överenskommelsen under ledning av länsstyrelsen, där bland annat en 
fokusgrupp skapats för nyanlända barn. Denna samverkan bedöms i 
flera avseende fungera bra, men formerna ska utvecklas utifrån den 
revidering av överenskommelsen som pågår.  
 
Med tanke på det mycket stora antalet flyktingar som kommer och 
förväntas komma till Sverige är det i nuläget få kommuner som har 
beredskap att hantera den aktuella situationen. Det gäller också 
Karlskrona kommun. Vår bedömning är att ansvariga för de 
verksamheter som denna granskning omfattas av gör stora 
ansträngningar för att hantera situationen. 
 
Med full vetskap om det extraordinära läget, som bl.a. fordrar nya 
arbetssätt och lösningar som formas löpande, vill vi ändå ge följande 
rekommendationer till det fortsatta arbetet: 
     forts. 
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§ 44 forts. 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Socialnämnden  
–  Kartlägg om det finns utbildningsbehov för särskilt förordnad 
 vårdnadshavare och som så är fallet tillse att de erbjuds utbildning. 
–  Stärk det strukturerade samarbetet med de skolor som tar emot 
 nyanlända barn och ungdomar samt med överförmyndarnämndens 
 kansli. 
 
Socialnämnden ska till kommunstyrelsen kommentera rapportens 
slutsatser. Rapporten förordar att socialnämnden kartlägger om det 
finns utbildningsbehov för särskilt förordnad vårdnadshavare och om så 
är fallet tillse att de erbjuds utbildning. Därtill förordas att det 
strukturerade samarbetet med skolor som tar emot nyanlända barn och 
ungdomar samt med överförmyndarnämndens kansli ska stärkas. 
 
Kommentarer till EY:s rapport 
Socialnämnden har under de senaste månaderna tillskapat ett särskilt 
team för handläggningen av de ensamkommande barnen. På så sätt 
renodlas och fokuseras arbetet kring denna grupp ytterligare. Därtill har 
en samordnare för arbetet med de ensamkommande tillsatts, som 
påbörjade sin tjänstgöring 1 februari 2016. Det är socialnämndens 
uppfattning att de synpunkter som framkommit i revisionsrapporten är 
rimliga, och att de ingår i de arbetsuppgifter som samordnaren ska 
hantera inom ramen för sitt arbete.  
 
Vad gäller revisorn Bo Löfgrens tilläggsförslag har socialnämnden ingen 
särskild kommentar mer än att den situation som var under hösten 
kunde hanteras även utan en särskild beslutsfunktion under 
kommunstyrelsen. 
 
Med detta anser socialnämnden att rapportens synpunkter är 
besvarade. 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2015/1792 1.2.6 
Kommunstyrelsen    
Akten 
 
 
 

 
 
 
 
§ 45 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att till kommunstyrelsen överlämna föreliggande motionssvar som sitt 
 eget, samt 
  
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
 motionen 
 
Reservationer 
Pernilla Cederholm (SD) och Göran Eklund (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Yrkande 
Lars Brissmalm (S), Eva Strömqvist (S), Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Göran Eklund (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD) bifallsyrkande till motionen och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla  Göran Eklunds (SD) bifallsyrkande till motionen 
röstar nej. 
      forts. 
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§ 45 forts. 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M),  
Selma Björk Matthiasdottir (S), Walla Carlsson (S),  
Ann-Marie Branje (M), Sophia Ahlin (M), Margareta Rodin (L),  
Camilla Persson (V), Lars Brissmalm (S), Torsten Wiktorsson (S),  
Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) 
 
Socialnämnden beslutar med 11 ja-röster mot 2 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) har i motion till kommunfullmäktige den 22 
september 2015 yrkat:  
 
1.  att kommunen ger migrationsverket i uppdrag att åldersbedöma alla 
 ensamkommande barn i övre tonåren i enlighet med socialstyrelsens 
 rekommendation, samt 
  
2.  att kommunfullmäktige ska ge kommunledningsförvaltningen i 
 uppdrag att räkna fram den totala kostnaden för kommunens 
 ensamkommande barn. 
 
Motionärerna anför att kostnaderna för mottagandet av 
ensamkommande barn på riksnivå uppgick till drygt 4,7 miljarder kr för 
2015. Utifrån nordiska jämförelser menar motionärerna att antalet som 
verkligen är barn av de som utger sig för att vara ensamkommande 
barn är liten, enbart 25-35%. Enligt motionärerna är det därför rimligt att 
anta att ca 5000 av de drygt 7000 som sökte asyl i Sverige som 
ensamkommande barn 2014 i själva verket inte är minderåriga.  
       
Utifrån detta menar motionärerna att kostnaderna för mottagande av 
ensamkommande barn inte skulle behöva uppgå till mer än 1,6 
miljarder kr (jämfört med dagens 4,7 miljarder) om adekvata 
åldersbedömningar gjordes. Överfört till Karlskronas kostnader menar 
man att dessa skulle bli väsentligt lägre, om adekvata 
åldersbedömningar gjordes. Motionärerna ser även risker med att 
vuxna som säger sig vara barn inte får den hjälp eller vård som de 
kanske behövt. 
      forts. 
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§ 45 forts. 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Resonemang 
Åldersbedömning används av Migrationsverket när handläggarna där 
betvivlar den ålder som ett asylsökande barn uppgett. I första hand görs 
det genom samtal, och om detta inte räcker, kan en barnläkare 
konsulteras. I tveksamma fall tar Migrationsverket ibland även kontakt 
med den kommun som har ansvar för det ensamkommande barnet för 
att efterfråga information eller iakttagelser från kommunens sida i 
frågan. 
 
Karlskrona kommun har medverkat till att lämna sådan information när 
den efterfrågats. Däremot kan inte Karlskrona kommun ge ett statligt 
verk några uppdrag. Migrationsverket lyder under 
Justitiedepartementet. Statliga verk och myndigheter mottar uppdrag 
enbart från sin uppdragsgivare, d v s regeringen. Det sker i 
myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i 
särskilda beslut om uppdrag. 
  
Gällande yrkandet om att ta räkna fram den totala kostnaden för 
kommunens ensamkommande barn gäller samma sorts problematik 
som vad gäller all annan utsortering av persongrupper i vår kommun.  
Till stor del går kostnaderna för ensamkommande barn att följa genom 
de olika nämndernas redovisningar. Socialnämndens kostnader ersätts 
i princip fullt ut så länge barnet behöver socialtjänstens omsorg. Inom 
socialtjänsten är därtill organisationen specialiserad just utifrån 
ensamkommande barn, varför det går att åskådliggöra vilka kostnader 
och inkomster som förekommer för socialnämnden. 
 
Kunskapssnämnden gör ingen sortering eller markering av barnen i 
deras verksamheter utifrån om de kommit till landet med 
vårdnadshavare eller inte. Försök till beräkningar kommer därför inte att 
gå att göra med exakthet, utan snarare är risken överhängande för att 
den sortens uppskattningar skulle bli godtyckliga. 
      
Samtidigt måste det i sammanhanget betonas att mottagandet av 
ensamkommande barn styrs av en tvingande lagstiftning som gäller och 
kompenseras likadant över hela landet. Frågan kring att räkna ut den 
totala kostnaden förefaller därför inte kunna ha någon direkt praktisk 
nytta för verksamheten inom Karlskrona kommun. 
  
Kommunfullmäktige har nyligen avslagit en motion kring att beräkna 
kostnader för flyktingmottagandet i Karlskrona i stort. Den sorts 
”sortering” som beskrivits ovan är densamma som den som fullmäktige 
beslutade om, om än i mer preciserad form.   Forts. 
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§ 45 forts. 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Enligt lag ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och 
skyldigheter som de som har svenskt medborgarskap, och ska 
behandlas av myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk 
medborgare har hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i 
myndighetsregister utifrån sexuell läggning, etnicitet, 
funktionssvårigheter, sjukdomar, o s v. 
  
Sammanfattad bedömning 
En stor del av de kostnader som motionärerna efterfrågar, går redan 
idag att utläsa i respektive nämnds redovisningar.  
 
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska 
kostnader skulle krävas att ensamkommande barn registrerades 
särskilt. Även om en sådan registrering tilläts, skulle 
kostnadsbedömningar som efterfrågas kräva att godtyckliga 
bedömningar fick göras.  
 
Kommunen har därtill inga möjligheter att ge Migrationsverket några 
uppdrag då de är ett statligt verk.  
 
Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen. 
__________ 
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Kommunstyrelsen    SN 2015/271 3.6.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 46 
Förslag till åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” 
riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 29 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således  
  
1.  att medge inrättandet av 40 kommunala beredskapsarbeten, 
 2016/2017, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2.  att tillstyrka finansiering för 40 beredskapsarbeten med ekonomiskt 
 stöd från arbetsförmedlingen samt enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med 
 totalt 6 562 600 kr för 2016/17 med fördelningen 3 281 000 kr för 
 2016 och 3 281 300 kr för år 2017 
 
3.  att tillstyrka att kostnaden för 1,0 vägledare till beredskapsprojektet 
 finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med 
 500 000 kr årligen för perioden 
 
4.  att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten 
 om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande 
 av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen 
 tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen involveras i 
 framtagandet av 40 arbetsplatser 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) och Camilla Persson (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag 
 
Ann-Marie Branje (M) påtalar att missivet innehåller ett felaktigt belopp 
avseende kostnaden för kommunala beredskapsjobb 
      forts. 
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§ 46 forts.  
Förslag till aktiva åtgärder. Så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Ärendet 
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 första gången 2012 i form av 40 
kommunala anställningar med stöd från arbetsförmedlingen i så kallade 
nystartsjobb. Denna åtgärd har fortsatt med 40 platser årligen under 
2013-2016. 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 nivå är fortsatt hög. Fortsatta aktiva åtgärder krävs inom 
Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis dämpa utvecklingen av 
antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning.  
 
Inrättandet av så kallade ”kommunala beredskapsjobb” är ett sätt bland 
flera nu pågående och planerade åtgärder att dämpa och minska 
behovet av ekonomiskt bistånd i Karlskrona 
 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av långvarigt 
försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk bakgrund 
som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
  
Vuxna personer som omfattas av ekonomiskt bistånd kan grovt indelas i 
två grupper. De som har hinder för att arbeta och de som bedöms stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Dessa bedömningar är, på 
individnivå, i ständig rörelse och förändring. Arbetet med personer med 
hinder är ett mångfasetterat arbete och sker efter samtycke från 
individen i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
andra myndigheter och aktörer.  
     forts. 
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§ 46 forts.  
Förslag till aktiva åtgärder. Så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
Detta arbete bedriv även inom ramen för Samordningsförbundet i 
Blekinge, FINSAM där Karlskrona kommuns SF sedan flera år 
genomför projekt med finansiering från FINSAM. 
      
I arbetet med de personer som står till arbetsmarknadens förfogande är 
utgångspunkten att individen är inskriven som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen.  
      
Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Eventuella insatser från kommunen sker alltid i samråd med 
Arbetsförmedlingen. 
  
Det framgår av de årliga kartläggningar som genomförs inom 
vuxensektionen, funktionen ekonomiskt bistånd att personer som 
bedöms kunna arbeta i många fall har en låg utbildning och långvarig 
mångårig arbetslöshet eller ingen arbetslivserfarenhet. 
 
Arbetsmarknaden i Karlskrona erbjuder få arbetstillfällen till personer 
med låg utbildningsbakgrund och ringa arbetslivserfarenhet. Ungdomar 
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till 
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 
__________  
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Nationella samordnaren för    SN 2016/1813 1.5.3 
den sociala barn- och ungdomsvården    
Akten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 47 
Handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn och unga  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
  
1.  att anta handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn och unga 
 
2. att översända handlingsplanen till den nationella samordnaren för 
 den sociala barn- och ungdomsvården 
 
Yrkande 
Camilla Persson (V) och Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Bakgrunden till handlingsplanen är ett initiativ av Cecilia Grefve som av 
regeringen utsetts till nationell samordnare med uppdrag att utveckla 
den sociala barn- och ungdomsvården. I sitt uppdrag har Cecilia Grefve 
besökt ett femtiotal kommuner för att få en bild av de svårigheter som 
kommunerna står inför. Den 3 juni besökte Cecilia Karlskrona kommun. 
Det beslutades vid besöket att Karlskrona kommun skulle upprätta en 
handlingsplan som identifierar kommunens utmaningar på området och 
vad som skulle kunna förbättras. Handlingsplanen ska bland annat vara 
ett diskussionsunderlag vid Cecilias andra besök i Karlskrona kommun 
hösten 2016.  
 
Handlingsplanen utgår från den nationella handlingsplanen för barn- 
och ungdomsvården (finns som bilaga till ärendet) och har brutits ner till 
lokal nivå i Karlskrona kommun. 
     forts. 
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§ 47 forts. 
Handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn och unga  
 
Handlingsplanen harmonierar också med de politiska mål som styr 
socialnämndens verksamhet avseende barn och unga och den aktuella 
lagstiftningen på området. I handlingsplanen anges de aktiviteter som 
ska genomföras, tidsangivelse för när de ska vara genomförda och vem 
som ansvarar för dess genomförande.  
__________  
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Kommunstyrelsen    SN 2016/988 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 48 
Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden 
utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att anta förvaltningens förslag på plan för hur engångsbeloppet om 
 4,5 mnkr ska användas, 
 
2.  att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med  
 budgetuppföljningarna redovisa hur arbetet enligt planen fortlöper, 
  
3.  att tillsända kommunstyrelsen planen, samt 
 
4.  att förklara punkten omedelbart justerad 
 
5. att summan i förslag till fördelning Utbildning till personal, övriga ökas 
 till 225 tkr. Dessa pengar ska tas från Kostnader för etablering av 
 kommunala HVB. Där blir det 1,0 mnkr.  
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar att summan i förslag till fördelning Utbildning 
till personal, övriga ökas till 225 tkr. Dessa pengar ska tas från 
Kostnader för etablering av kommunala HVB. Där blir det 1,0 mnkr. 
 
Morgan Kullberg (M) yrkar att det i förslag till fördelning Kostnader för 
etablering av kommunala HVB ska avsättas pengar till ett HVB-hem för 
flickor 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S) yrkar bifall till Eva Strömqvist (S) 
ändringsyrkande 
      forts. 
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§ 48 forts. 
Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden 
utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget  
 
Camilla Persson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Pernilla Cederholm (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till  
Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Morgan 
Kullbergs (M) ändringsyrkande mot avslagsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar avslå Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den 
som bifaller Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (S), Camilla Persson (V) 
Lars Brissmalm (S), Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) 
 
Följande avstår att rösta: Sophia Ahlin (M) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster att avslå 
Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på  
Eva Strömqvists (S) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och 
finner att socialnämnden beslutar enligt Eva Strömqvists (S) 
ändringsyrkande 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som bifaller Eva Strömqvists (S) 
ändringsyrkande röstar ja. Den som avslår densamma röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (S), Lars Brissmalm (S),  
Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
      forts. 
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§ 48 forts. 
Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden 
utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget  
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Camilla Persson (V) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla  
Eva Strömqvists (S) ändringsyrkande  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2016, § 37, om fördelning 
inom kommunens verksamhet av det engångsbelopp om 65,5 mnkr 
som tillfallit Karlskrona kommun, till följd av regeringens beslut om extra 
ändringsbudget tilldelat landets kommuner för att kompensera det 
ökade kostnadstrycket i samband med flyktingsituationen i höstas.   
 
Kommunfullmäktige tilldelade socialnämnden 4,5 mnkr. Beslut togs 
även att samtliga nämnder i mars ska redogöra för hur nämnderna 
använder och planerar att använda de tilldelade medlen.  
I beslutsunderlaget angavs att kommunen under 2015 mottagit drygt 
200 asylsökande ensamkommande barn, att jämföra med 2014 då 
antalet var drygt 40 barn.  
 
Merparten av de 200 barnen som kom under 2015 kom efter augusti, 
vilket inneburit en stor påfrestning och utmaningar för socialnämnden i 
att göra skyddsbedömningar, utreda samt säkerställa plats på HVB eller 
i familjehem. Flertalet barn är i tonåren och bor på HVB. Etablering av 
kommunala HVB har varit svår att få fram och ett flertal har fått placeras 
på privata HVB. 
 
Vidare har personalen inte hunnit med att utreda och säkerställa att 
barnen får sina behov tillgodosedda, vilket lett till att verksamheten lex 
Sarah-anmält sig själv till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Under 2016 är scenarierna för mottagandet av ensamkommande barn 
fortsatt på mycket höga nivåer vilket ställer stora krav på att kommunen 
klarar av att etablera kommunala HVB för att kunna säkerställa tryggt 
boende för barnen. Initialt driver detta kostnader för ombyggnad av 
lokaler, inköp av inventarier samt etablering av ny verksamhet. 
 
I samband med större antal asylsökande och den speciella situation de 
befinner sig i, tarvar detta behov av nya kunskaper hos personalen på 
flera plan, men också behov av att utveckla nya metoder för utredning 
och rekrytering av familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare samt 
inte minst introduktionsmaterial till de ensamkommande barnen. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1814 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 49 
Budgetuppföljningsrapport per februari 2016 för socialnämnden  
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 8 mars 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 29 
 februari 2016 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 29 februari till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är +-0,0 mnkr, 
fördelat med +-0,0 mnkr 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 1,3 mnkr. De 
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska nämnvärt på grund av 
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till 
fullo.  
 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt 
större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå än 
snittet föregående år (+4 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. För Karlskrona behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
      forts. 
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§ 49 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per februari 2016 för socialnämnden  
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca +-0,0 mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 36 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet 
Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är –0,0 mnkr. 
Prognos gällande personalkostnader och övriga kostnader BUS +1,0 
mnkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 2,5mnkr (inkl. komp för 
höjning riksnorm). Prognosen baseras på att antal ungdomshushåll 
kommer att minska något jämfört med år 2015. Läget på 
arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015.  
 
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-
projekt), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge 
positiv effekt.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt projekt 
”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
+-0,0 mnkr. 
__________  
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Kommunstyrelsen    SN 2016/1815 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 50 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
att ärendet återremitteras 
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar att ärendet återremitteras för att titta på en ny 
ledningsstruktur för båda sektionerna 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar att under punkten E Ny ledningsstruktur barn- 
och ungdomssektionen bilda ett nytt team, ett stödteam mellan 
Fältgruppen och arbetssättet Individuellt arbetssätt för att förebyggande 
komma in i tidigt skede i intensivt förändringsarbete på hemmaplan 
samt att under punkten F Utökad mottagnings- och utredningskapacitet 
i beroendeärenden bilda ett team för unga vuxna nittiotalister att jobba i 
tidigt skede på hemmaplan   
 
Ajournering 
Eva Strömqvist begär ajournering 16.20–16.25 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till Sophia Ahlins (M) 
återremissyrkande samt att Eva Strömqvists (S) ändringsyrkande 
omfattas av återremissen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras och finner att socialnämnden beslutar 
att ärendet ska återremitteras 
      forts. 
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§ 50 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Ärendet 
Förvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att närmare beskriva 
behov inom verksamheten inför budget 2017. Socialnämnden 
prioriterade 6 områden: 
 
A. Insatser avseende våld i nära relationer 
B. Barnahus 
C. Ökad möjlighet till familjehemsinsatser 
D. Jämställd vårdkedja 
E. Ny ledningsstruktur Barn- och ungdomssektionen 
F. Utökad mottagnings- & utredningskapacitet i beroendeärenden 
 
En separat skrivelse kring nytt verksamhetssystem har redan antagits 
av socialnämnden på februarisammanträdet. 
 
Socialnämnden fattade vid flera tillfällen under 2015 beslut om att det 
inte gick att spara något inom befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige 
medgav även en negativ avvikelse från budgeten för 2015 utifrån detta. 
Således finns inte utrymme för omprioriteringar i den omfattningen att 
de beskrivna behoven kan tillgodoses genom ett sådant förfarande. Ett 
tillskapande av en verksamhet enligt behoven som beskrivs i detta 
dokument kan således bara ske genom att budgetramen utökas.   
__________  
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Akten     SN 2016/1816 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 51 
Angående presentation till bokslutsberedning  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef samt Lill Körling, controller, 
föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 
2016 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag på presentation av socialnämndens 
bokslut 2015 som sitt eget 
 
Ärendet 
Enligt Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun 
(fastställt av KF den 26 maj 2011, § 79) ska bokslutsberedning 
genomföras senast under mars månad med nämnder, styrelser och 
kommunalförbund. Vid detta tillfälle ska bokslutet för 2015 presenteras 
vad avser såväl måluppfyllelse som ekonomiskt resultat.  
 
Samtidigt ska en bedömning av göras av de effekter som bokslut, 
planeringsförutsättningar och de övergripande målen för kommunen 
och för den samlade verksamheten får för innevarande år samt för 
kommande års verksamhet.  
  
Presentation av bokslutet för kommunstyrelsen görs av förvaltningschef 
och nämndsordförande. Kommunstyrelsen beslutade 2 februari om ny 
budgetprocess. Av beslutet framgår tydligt att materialet som 
presenteras för kommunstyrelsen i samband med bokslutsberedningen 
ska vara antaget av respektive nämnd. 
__________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 18 april 
2016 
 
§ 60 Upphävande av beslut 
 
§ 61 Fråga kring nytt verksamhetssystem 
 
§ 62 Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
§ 63 Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal för 

socialnämnden 
 
§ 64 Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
§ 65 Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 

revisionsberättelsen för 2015 
 
§ 66 Hantering av ekonomiskt bistånd 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 18 april 2016 kl. 14.55–17.10 
Sammanträdet ajourneras 15.05–15.25, 16.50–17.00  

 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V)  
 
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
 Sven Wallfors (M) §§ 60-66 del av 14.55-16.55 
 Katarina Nordin (M) § 60-66 del av 14.55–17.05  
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Pelle Nordensson (KD)  

  
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Morgan Kullberg (M) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 60-65 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Morgan Kullberg 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 april 2016  
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsen    SN 2016/994 
Akten 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 60 
Upphävande av beslut 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
1. att upphäva sitt beslut § 21 från sammanträdet den 15 februari 2016 
 då förutsättningarna tydligt förändrats, 
 
2. att meddela kommunstyrelsen detta beslut 
 
Ärendet 
Socialnämnden fattade på sitt februarisammanträde beslut (§21) om att, 
under förutsättning att en utökad budgetram medgavs av 
kommunfullmäktige, ge förvaltningschefen i uppdrag att ansluta 
socialförvaltningen till samma verksamhetssystem som 
äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen redan har, då det 
avtalet innehåller avropsmöjlighet på ytterligare funktionalitet för 
kommunen. 
 
Sedan beslutet i februari har dock förutsättningarna tydligt förändrats, 
då kommunstyrelsen på sitt sammanträde i april beslutat att 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att försörjningsstödet 
ska flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Utifrån den 
osäkerhet som detta innebär kring organisationen, förefaller det mer 
lämpligt att i nuläget enbart besluta om att socialförvaltningen ska gå ut 
med en upphandling av verksamhetssystem, eftersom en del av de 
frågetecken som finns kring organisationen då hinner rätas ut tills 
upphandlingen ska slutföras.    
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/994 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 

 
 
 
 
 
§ 61 
Fråga kring nytt verksamhetssystem 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 11 april lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
 
Socialnämnden beslutar för egen del  
 
1.  att ge socialförvaltningen i uppdrag att med stöd av 
 upphandlingsenheten inleda en upphandling av 
 verksamhetssystem 
 
2. att uppdra åt förvaltningen att underteckna avtal om nytt 
 verksamhetssystem när upphandlingen är slutförd 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att i kommande budgetberedning för 2017 avsätta investeringsmedel 
om 1,3 mnkr till nytt verksamhetssystem för socialnämnden 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har idag ett verksamhetssystem för dokumentation 
och handläggning som heter ISOX. Avtalstiden har löpt ut och 
ytterligare förlängning är inte möjlig enligt avtalet. 
  
De kostnader som kommer att uppstå i samband med upphandling av 
ett nytt verksamhetssystem behöver äskas från kommunfullmäktige, 
oavsett om upphandlingen innebär ett byte av leverantör eller inte, 
eftersom kravbilden på ett nytt verksamhetssystems funktionalitet 
behöver uppdateras jämfört med den funktionalitet som förvaltningens 
nuvarande system erbjuder.   
__________ 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

18 april 2016 7 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Kommunfullmäktige    SN 2016/1027 
Kommunstyrelsen     
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 62 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar således för egen del  
 
att anta socialförvaltningens motionssvar  
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen 
hemställa hos kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M) samt Ann-Marie Branje (M) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Ajournering begärs  
Ann-Marie Branje (M)begär ajournering 15.05–15.25 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD) yrkar att ärendet ska 
återremitteras då attsatserna inte utretts tillräckligt för att kunna avslå 
motionen. 
 
Eva Strömqvist (S) samt Camilla Persson (V) yrkar avslag på Göran 
Eklunds (SD) och Pernilla Cederholms (SD) återremissyrkande samt 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Morgan Kullberg (M) samt Ann-Marie Branje (M) yrkar på att motionen 
ska anses vara besvarad    forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Sophia Ahlin (M) samt Margareta Rodin (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras 
idag. 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
Morgan Kullbergs (M) samt Ann-Marie Branjes (M) ändringsyrkande 
mot förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Morgan Kullberg (M) samt Ann-Marie Branje (M) yrkar att få ett särskilt 
yttrande till protokollet 
 
Socialnämnden beslutar att Morgan Kullbergs (M) samt  
Ann-Marie Branjes (M) särskilda yttrande får biläggas protokollet, 
protokollsbilaga 1. 
 
Ärendet 
Björn T Nurhadi (SD) och Christopher Larsson (SD) har i motion till 
kommunfullmäktige den 25 januari 2016 yrkat att kommunfullmäktige 
ska besluta: 
 
1. att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att kontrollera att inga 
 minderåriga som påstår sig vara gifta i fortsättningen kommer att 
 placeras hos sina makar av socialtjänsten, 
 
2. att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att redovisa för 
 fullmäktige hur många minderåriga som påstått sig vara gifta som 
 placerats hos sina makar de senaste 8 åren, samt 
 
3. att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att granska tidigare fall 
 där minderåriga placerats hos sina makar och ompröva de besluten 
 så att de inte längre är placerade hos denne. 
 
     forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Motionärerna menar att det inte är förenligt med svensk lagstiftning att 
en minderårig placeras hos en person som hen är eller förefaller vara 
gift med. Därtill menar motionärerna att en minderårig riskerar att 
hamna i beroendeställning om hen placeras på detta sätt. 
 
Motionärerna uttrycker även en önskan om att socialtjänst och skola bör 
ha goda kunskaper om hur man hanterar situationer kopplade till 
hedersproblematik och ha kompetens hur man kan upptäcka 
misstänkta fall i tid. 
 
Resonemang 
Låt oss börja med att notera att motionärerna valt en mycket olycklig 
och felvisande rubrik för sin motion. Det är omöjligt att av socialtjänsten 
placeras ’i äktenskap’. Den sorts situation som motionärerna åsyftar är i 
lagens mening att en minderårig bor i eget boende med stödinsatser.  
 
Just formen kring huruvida ett äktenskap råder eller inte är enligt 
Socialstyrelsen (som är den statliga myndighet som genom vägledning 
och förordningar styr socialtjänstens handlingsutrymme) ovidkommande 
för socialnämndens bedömning: 
 

Om äktenskapet inte erkänns saknar det rättsverkningar i Sverige, vilket till 
exempel får konsekvenser i familjerättsliga frågor och när det gäller rätten till 
familjeåterförening. Följden av att ett utländskt barnäktenskap inte erkänns i 
Sverige blir att paret i stället kan betraktas som sambor. Ett och samma par kan 
alltså anses ogifta i Sverige men gifta i något annat land.  

När det gäller socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn påverkas det inte av 
om äktenskapet erkänns eller inte erkänns här. För socialtjänstens del är det barnets 
bästa som är av betydelse för de bedömningar som ska göras, till exempel rörande 
skydd och stöd och barnets boende. 
      (från Socialstyrelsens hemsida) 
 

Det är värt att tidigt tydliggöra att Socialstyrelsen alltså inte har några 
riktlinjer för hur denna sorts situationer ska hanteras, utan hänvisar till 
att individuella bedömningar ska göras i varje enskilt fall. 
De ungdomar som motionärerna åsyftar kan vara sambo och leva 
under äktenskapslika förhållanden. Socialförvaltningen tar inte hänsyn 
till det som ett eget faktum när den minderårige utreds, utan utgår från 
varje enskild ung persons individuella behov i en sammantagen 
helhetsbedömning.  
     forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Eftersom socialförvaltningen har ansvar för att ge den unge delaktighet i 
utredningen och möjlighet att själv påverka sina insatser ges också 
ungdomarna eget utrymme att uttrycka sig och framföra sina önskemål 
om vad de tror är bäst för dem och vad de behöver. Samtal sker alltid 
enskilt med ungdomarna. Ungdomarna vet om att det alltid finns ett 
erbjudande om annat boende än tillsammans med sambo/make/maka.  
 
Alla asylsökande får gode män, och om de sedan får uppehållstillstånd, 
en särskilt förordnad vårdnadshavare. Alla har därtill en egen 
socialsekreterare kopplad till sin stödboendeinsats, som regelbundet 
följer upp den unges utveckling.  
 
Socialförvaltningen har utöver genomgången av befintliga råd och 
riktlinjer haft direkt kontakt med Socialstyrelsen i förevarande fråga, det 
har dock inte givit något annat vid handen än vad som redan beskrivits 
ovan i form av vägledning. Socialstyrelsen säger generellt är att det är 
socialtjänstens ansvar att utreda de individuella behoven och utifrån det 
fatta beslut om insatser, vilket kan vara i eget boende om det anses 
tillräckligt.  
 
Situationen är inte olik att det också förekommer ungdomar som är 
födda och uppvuxna i Sverige som bor med äldre pojk-/flickvänner. De 
förekommer även att de unga paren har barn tillsammans. Den sortens 
automatiska åtskillnad, som motionärerna förespråkar skulle innebära 
tvångsseparationer i dessa lägen, utan en ordentlig helhetsbedömning 
av vad som är det bästa för den unge.  
 
I en ålder över 15 år har den unge rätt att ha en egen uppfattning som 
socialnämnden är skyldig att efterfråga i utredningen. I detta läge 
fungerar gode män eller särskilt förordnade vårdnadshavare som 
förälder i utredningen.  
 
Om den unges inställning uttalat är att den vill sammanbo under 
äktenskapslika förhållanden, och socialnämnden ska agera emot detta, 
krävs rent formellt ett tvångsbeslut som behöver underställas 
Förvaltningsrätten, vilket även kan medföra polishandräckning och 
inlåsning för att nå verkställighet, om rätten skulle bifalla ansökan.  
     forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Slutsats 
Sammantaget får sägas att situationen inte är oproblematisk. 
Socialnämnden utreder dock, i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendation, alla ensamkommande barn utifrån deras egna behov 
och gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Sammantaget ligger 
det som framkommer vid utredningen till grund för ställningstagandet 
som görs. Det är inte per automatik så att en person ska bo tillsammans 
med den som den unge kommit tillsammans med, dock kan inte heller 
ett rakt motsatt förhållningssätt gälla, som förklarats ovan.  
 
Socialförvaltningen kan därför inte heller se att det skulle tjäna något 
syfte att räkna på i vilka och hur många fall ensamkommande barn 
kommit till kommunen under liknande former. 
 
Inte heller behövs ett uppdrag om att se över de ärenden där den form 
av boendestöd som beskrivits ovan eftersom socialnämnden redan 
enligt lag är skyldig att göra denna uppföljning. Det är också tveksamt 
om kommunfullmäktige ska ge direktiv till en facknämnd om hur denna 
ska utföra sin myndighetsutövning i enskilda ärenden, eller försöka 
påverka detta genom policybeslut. Särskilt olämpligt får det anses vara 
när uppdraget strider mot vad den statliga myndighet som har auktoritet 
på området säger kring tillämpningen av lagstiftningen. 
 
Vad gäller motionärernas önskan om att socialtjänst och skola bör ha 
goda kunskaper om hur man hanterar situationer kopplade till 
hedersproblematik och ha kompetens hur man kan upptäcka 
misstänkta fall i tid, kan sägas att det sedan många år tillbaka finns en 
samverkansgrupp just i denna fråga, som nyligen ansökt om ytterligare 
medel hos Länsstyrelsen för kompetensutveckling på området. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1813  
Kommunstyrelsen 
Revisionen    
Akten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 
Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal 
för socialnämnden 
 
Lill Körling, controller föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 12 april 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 
 den 31 mars 2016, 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 mars till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
3.  att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till att 
 uppnå en budget i balans utifrån de möjliga förslag till åtgärder som 
 förvaltningen redovisat den 18 april 2016 
  
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att avsätta 6,7mnkr från engångsbeloppet avsett för prognostiserade 
kostnader att hänföra till kommunens flyktingmottagande 2016 för att 
täcka kostnader för entreprenadsavtal avseende HVB-platser för 
ensamkommande barn som Migrationsverket inte ersätter.  
     forts. 
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§ 63 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal 
för socialnämnden 
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar avslag på attsatserna 2 och 3 samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till att uppnå en 
budget i balans utifrån de möjliga förslag till åtgärder som förvaltningen 
redovisat den 18 april 2016 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Sophia Ahlins (M) avslagsyrkande på attsatserna 2 och 3 
och tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt Sophia 
Ahlins (M) förslag. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 
31 mars 2016. Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -
2,0 mnkr, fördelat med -1,0 mnkr 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 nämnvärt på grund av 
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till 
fullo.  
 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt 
större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå än 
snittet föregående år (+4 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca -1,0 mnkr.  
     forts. 
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§ 63 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal 
för socialnämnden 
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 38 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. För HVB-hemmet Roslunden, är 
prognostiserad budgetavvikelse +- 0,0 mnkr. Prognos gällande 
personalkostnader och övriga kostnader är +1,0 mnkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år. Prognosen baseras på att antal 
ungdomshushåll kommer att minska något jämfört med år 2015. Läget 
på arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015.  
      
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-
projekt), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge 
positiv effekt. Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt 
projekt ”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
-1,0 mnkr främst på grund av minskad budgetram för året. 
__________  
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Kommunstyrelsen    SN 2016/1815  
Akten     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 64 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 1 april 2016 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
1. att anta förvaltningens redovisning av behov och kostnader utifrån 
 nämndens prioriteringar inför budget 2017 
 
2.  att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur 
 en jämställd vårdkedja kan uppnås på sikt, innefattande såväl lösning 
 för institution som lösning på gemenskapsboende. 
 
3. att i budgetberedning för 2017 hos kommunstyrelsen begära utökad 
 ram i enlighet med redovisningen med sammanlagt 7,125 mnkr. 
 
4. att stryka stycke 3, sid 1 och 2 i tjänsteskrivelsen då förvaltningens 
 mål skall vara framåtriktad med de möjligheter som kan underlätta för 
 att nå sina mål 
 
Ärendet återremitterades vid socialnämndens sammanträde den 21 
mars 2016 
 
Yrkande 
Sattar Zad (S) yrkar att stryka stycke 3, sid 1 och 2 i tjänsteskrivelsen 

då förvaltningens mål skall vara framåtriktad med de möjligheter som 
kan underlätta för att nå sina mål 
 
Sophia Ahlin (M) yrkar avslag på Sattar Zads (S) ändringsyrkande 
      forts. 
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§ 64 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
Sattar Zads (S) ändringsyrkande mot Sophia Ahlins (M) avslagsyrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Sattar Zads (S) förslag 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla Sattar Zads (S) 
ändringsyrkande röstar ja. Den som vill avslå densamma röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Selma Björk Matthiasdottir (S), Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S) 
Margareta Rodin (L), Ingrid Hermansson (L)  
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), 
Camilla Persson (V) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla 
Sattar Zads (S) ändringsyrkande 
 
Ärendet 
Förvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att närmare beskriva 
behov inom verksamheten inför budget 2017. Socialnämnden 
prioriterade 6 områden: 
 
A. Insatser avseende våld i nära relationer 
B. Barnahus 
C. Ökad möjlighet till familjehemsinsatser 
D. Jämställd vårdkedja 
E. Ny ledningsstruktur socialförvaltningen 
F. Utökad mottagnings- & utredningskapacitet i beroendeärenden 
G. Stödteam nära förebyggande verksamhet 
      forts. 
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§ 64 forts. 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
En separat skrivelse kring nytt verksamhetssystem har redan antagits 
av socialnämnden på februarisammanträdet. 
 
Socialnämnden fattade vid flera tillfällen under 2015 beslut om att det 
inte gick att spara något inom befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige 
medgav även en negativ avvikelse från budgeten för 2015 utifrån detta. 
Således finns inte utrymme för omprioriteringar i den omfattningen att 
de beskrivna behoven kan tillgodoses genom ett sådant förfarande. Ett 
tillskapande av en verksamhet enligt behoven som beskrivs i detta 
dokument kan således bara ske genom att budgetramen utökas.   
 
Förvaltningen beskriver nedan hur verksamheten kan utvecklas inom 
respektive område för att bättre leva upp till lagstiftning och politiska 
mål. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2265 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 65 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att anta härvid redovisad förklaring till anmärkningen i 
 revisionsberättelsen för 2015 
 
2.  att ärendet anses omedelbart justerat. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att ärendet anses omedelbart 
justerat. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
Ingrid Hermanssons (C) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden 
bifaller densamma 
 
Ärendet 
De kommunala revisorerna anför i revisionsberättelsen för 2015 att: 
 
Socialnämnden i likhet med tidigare år inte varit tillräckligt aktiv med bakgrund i 
utövandet av sitt uppdrag och tilldelade resurser. Nämnden har inte i tillräcklig 
utsträckning identifierat relevanta och ändamålsenliga åtgärder och ej heller påbörjat 
verkställandet av dessa i syfte att bryta den negativa kostnadsutvecklingen. Det 
saknas en tydlig åtgärdsplan för effektivisering av verksamheten. 

 
Nämnden vill angående denna anmärkning anföra några förhållanden 
som allvarligt påverkat hur verksamheten kunnat bedrivas under 2015: 
1. Rekryteringsläget 
2. Det helt oväntade inflödet av ensamkommande barn under andra 
 halvan av 2015  
3. Fortsatt högt inflöde av anmälningar och ärenden i stort  
4. Dessa tre punkters samverkande effekt   forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
De tre första punkterna kommer att utvecklas här nedan, den sista att 
särskilt belysas i nämndens svar sist i denna redovisning. Det är dock 
angeläget att, precis som revisorerna själva, konstatera att ekonomiska 
uppföljningar gjorts varje månad och att prognostiseringen i dessa varit 
god under hela året, om vi bortser från ovanstående punkter. Den 
prognos som lades så sent som i november stämmer väl med hur 
utfallet hade blivit om inte ovan nämnda punkter funnits. De båda första 
punkterna är därtill inte något som kunnat förutses och den tredje är 
utom nämndens direkta påverkansmöjlighet, där dock ett stort antal 
åtgärder vidtagits för att stödja verksamheten så gott det varit möjligt.  
Värt att påpeka redan inledningsvis är att de ekonomiska 
uppföljningarna 2015 visade redan i februari att siffrorna pekade åt fel 
håll, varpå fick förvaltningen i uppdrag att precisera förslag på 
besparingar, vilket gjordes. Förslaget röstades dock ned på 
marssammanträdet, då det skulle inneburit allvarliga konsekvenser för 
verksamheten. Socialnämnden skickade istället ärendet vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som vid sitt 
junisammanträde medgav ett underskott för socialnämnden för 2015 
utifrån det beskriva läget. Socialnämnden menar att den därför fullföljt 
sitt ansvar i det avseendet. 
  
Rekryteringsläget 
Socialnämnden har de senaste åren stått inför ett mycket kraftigt ökat 
inflöde av anmälningar av barn som far illa, men även av allvarligare 
ärenden om unga missbrukare. Sedan 2013 har antalet anmälningar 
om barn som far illa ökat med över 200 % även om vi räknar bort de 
ensamkommande barnen. Tar vi med dem (de handläggs egentligen på 
samma sätt som alla andra barn) är siffran 240 %. Detta tog sin början 
under senvåren 2014. Sedan dess har omprioriteringar inom 
verksamheten gjorts, och erfaren personal har bytt tjänster för att i 
akutskedet försöka hantera situationen. Förvaltningen lex Sarah-
anmälde sig själv två gånger under 2015 för att den inte kunde leva upp 
till lagkraven kring myndighetshanteringen. Båda dessa ärenden har 
avslutats hos IVO utan kritik då tillsynsmyndigheten menar att 
situationen förvisso är allvarlig, men att de inte kan se att några andra 
eller fler åtgärder/planer än de som redan gjorts bort göras.Det kraftigt 
ökade inflödet och ökningen av komplexitet i ärendena har medfört att 
stort fokus har lagts på att skapa goda förutsättningar för att rekrytera 
och behålla vår personal. En plan för rekrytering gjordes upp av 
förvaltningen och den följdes, däremot blev antalet personer som bytte 
jobb större än väntat, vilket lett till att anställningsnettot utifrån 
ramtillskottet 2015 inte förrän just i början av 2016 blivit bättre.  
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
I detta sammanhang vill socialnämnden framföra att detta är ett 
generellt problem i hela landet, vilket gör att det inte räcker enbart med 
enkla och snabba åtgärder för att få ett positivt anställningsnetto.   
 
Nämnden och förvaltningen har vidtagit en rad insatser och åtgärder, 
dels skapat en bättre arbetssituation för enstaka socialsekreterare 
genom att inte fördela ut alla ärenden, så att var och en har en rimlig 
arbetsmängd. Det leder dock till en rättsosäkerhet i de ärenden som 
ingen får (de läggs ’på hög’ efter bedömning av verksamhetsledare).  
  
Därtill har ett samarbete initierats med kommunhälsan kring såväl 
chefernas situation (en sorts handledning), samt en grupp för 
nyanställda, som varit mycket uppskattad, och kommer att köras igen 
under våren 2016.  
  
Vidare har tjänster som s.k. specialistsocionomer inrättats, vars 
arbetsuppgifter är att vägleda nyanställda och se till att de får en god 
introduktion till sitt arbete och möjlighet till vägledning i svårare 
ärenden. Tjänsten som specialistsocionom är även en alternativ 
karriärväg som öppnats upp för våra mer erfarna medarbetare så att de 
inte tvunget måste bli chef om de vill ’komma vidare’ i sin yrkesmässiga 
utveckling. Samtidigt innebär det att cheferna kan fokusera mer på att 
vara chefer och inte behöva ägna en stor del av sin arbetstid åt att 
ärendehandleda. 
  
Nämnden har även inlett ett samarbete med Linnéuniversitetet och det 
är nu klart att våra specialistsocionomer och två biträdande 
arbetsledare kommer att gå en skräddarsydd vidareutbildning 
(Mentorsutbildning) i höst, som ett led i att stärka den befintliga 
personalen.  
  
Socialnämnden har varje månad informerats om läget på förvaltningen 
på sina sammanträden och utifrån detta kunnat följa utvecklingen, ge 
uppdrag och uppmuntra de åtgärder förvaltningen vidtagit. Självfallet 
önskar nämnden att personalnettot skulle vara upp i det antal tjänster 
som vi har enligt budget, men så har dessvärre inte kunnat bli fallet än. 
Som nämnts ovan har inspektionen för vård och omsorg inte riktat 
någon kritik mot nämnden utifrån de lex Sarah-anmälningar som gjorts. 
Det är bland annat därför fel att säga att socialnämnden inte aktivt 
identifierat ändamålsenliga åtgärder utifrån situationen. Mer om detta 
dock i den avslutande diskussionen. 
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
Ensamkommande barn 
Så sent som under våren 2015 fick socialförvaltningen via 
Länsstyrelsen (som är statens förlängda arm i dessa frågor) reda på att 
Migrationsverket övervägde en nedskrivning (!) av antalet 
ensamkommande barn som förväntades komma till Sverige under 
2015. Mottagandet fram till maj var mycket lågt, och det fanns inga 
indikatorer över huvud taget på att det skulle komma ens något i 
närheten av så många barn som det senare visade sig göra.   
 
Detta fick till följd att verksamheten mycket hastigt fick utvidgas och 
utvecklas för att kunna hantera de barn som kommunen enligt lag är 
skyldig att ta emot. Eftersom det inte funnits några ordentliga prognoser 
att luta sig mot i beslutsfattandet, har därför hanteringen fått göras efter 
högst preliminära bedömningar. Mycket möda och kraft har lagts på att 
se till att samtliga barn tas emot på ett kvalitativt sätt. Det ovan 
beskrivna rekryteringsläget har därtill påverkat hur socialnämnden 
kunnat bedriva sin verksamhet även på detta område. 
 
Förvaltningen gick i början av november 2015 upp i krisberedskapsläge 
utifrån den dåvarande situationen, och fick god respons på sina 
förfrågningar om hjälp från både andra förvaltningar och 
kommunledningen. Socialnämnden informerades omgående och 
godtog förvaltningens bedömningar och åtgärder.  
 
I samma månad lex Sarah-anmälde förvaltningen sig själv för att inte ha 
kunnat utse handläggare till barnen, efter att de väl placerats. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterade att 
socialnämnden gjort vad den kunnat och att läget är prekärt i hela 
landet, vilket IVO påtalade för regeringen. Hela arbetet med de 
ensamkommande barnen upptog en mycket stor del av 
socialnämndens verksamhet under hela hösten.  
 
Själva mottagandet av de ensamkommande barnen granskades särskilt 
av EY, på uppdrag av kommunrevisorerna, och den granskningen 
avlutades med bara smärre påpekanden, som socialnämnden när 
rapporten var klar, redan vidtagit åtgärder för att möta. 
 
Fortsatt högt flöde av inkommande anmälningar och komplexa ärenden 
i stort 
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
Socialnämnden har de senaste åren stått inför ett mycket kraftigt ökat 
inflöde av anmälningar av barn som far illa, men även av allvarligare 
ärenden om unga missbrukare. Sedan 2013 har antalet anmälningar 
om barn som far illa ökat med över 200 % även om vi räknar bort de 
ensamkommande barnen. Tar vi med dem (de handläggs egentligen på 
samma sätt som alla andra barn) är siffran 240 %.  Detta tog sin början 
under senvåren 2014. Sedan dess har omprioriteringar inom 
verksamheten gjorts, och erfaren personal har bytt tjänster för att i 
akutskedet försöka hantera situationen.  
 
Förvaltningen lex Sarah-anmälde sig själv två gånger under 2015 för att 
den inte kunde leva upp till lagkraven kring myndighetshanteringen. 
Båda dessa ärenden har avslutats hos IVO utan kritik då 
tillsynsmyndigheten menar att situationen förvisso är allvarlig, men att 
de inte kan se att några andra eller fler åtgärder/planer än de som 
redan gjorts bort göras.  
 
Därtill har förvaltningen till nämnden rapporterat om en ökad 
komplexitet i många ärenden, såväl avseende våldsproblematik som 
missbruk. Dessa områden har under nuvarande ärendeinflöde inte 
kunna prioritera, då det helt saknas resurser till områden med 
nuvarande arbetsmängd.  
 
Socialnämnden kommer därför att föra fram dessa områden som behov 
i budgetberedningen för 2017, då bedömning görs att dessa områden 
behöver fokuseras än mer intensivt även om personalnettot på 
myndighetsutövningen skulle gå upp till budgeterad ram. 
 
Nämndens sammanfattade svar 
Som redan nämnts på flera ställen ovan har en rad osäkerhetsfaktorer, 
som legat utanför nämndens påverkansmöjligheter, lett till mycket stora 
påfrestningar inom verksamheten.  
 
Socialnämnden har följt dessa månatligen genom förvaltningens 
rapportering på sammanträdena.  I en verksamhet som är under så stor 
påfrestning har det inte varit rimligt att lägga alltför omfattande krav på 
förvaltningen kring effektiviseringar, utan det som verkligen prioriterats 
utifrån att få en ändamålsenlig verksamhet är personalsituationen och 
att lyckas vända till ett positivt anställningsnetto.  
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
En förutsättning för att kunna skapa hållbara planer och strategier 
oavsett vad de skall rikta in sig emot är därtill självfallet att det finns 
personal tillgänglig som kan genomföra förändringar. Att prata om 
effektiviseringar av en verksamhet när det saknas tillräckligt med 
personal och ärendeinflödet ställer helt nya krav, är förvisso relevant, 
men socialnämnden menar att det viktigaste varit att få tag på personal, 
och att det är där nämnden fokuserat långsiktigt, vilket nu under 2016 
även lett till ett begynnande positivt anställningsnetto. 
  
Det bör också tas i beaktande att störst fokus hela tiden varit på att 
klara den dagliga hanteringen. I de fall Inspektionen för vård och 
omsorg uttalat sig om socialnämndens åtgärder har de inte riktat någon 
kritik mot hur nämnden gjort detta.  
 
Socialnämnden antog på sitt marssammanträde 2016, när 
anställningsnettot börjat vända, en långsiktig handlingsplan för en trygg 
och säker socialtjänst som ett led i att styra verksamheten mer 
långsiktigt.  
 
Socialnämnden ämnar självfallet fortsätta med att efterfråga planer och 
åtgärder från förvaltningen för effektivisering och utveckling när 
bedömning görs att det finns grundläggande förutsättningar för att 
genomföra dem.  
 
Utifrån vad som beskrivits ovan anser socialnämnden sig ha besvarat 
revisorernas anmärkning och tydliggjort sin bedömning och beskrivning 
av hur verksamheten bedrivits under 2015. 
__________   
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2375 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 66 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar således 
  
att ärendet bordläggs 
 
Ajournering begärs  
Ordförande Ingrid Hermansson (C) begär ajournering 16.50–17.05 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S), Pernilla Cederholm (SD), Camilla Persson (V) samt 
Margareta Rodin (L) yrkar att ärendet bordläggs 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S), Lars Brissmalm (S), yrkar bifall till 
förslaget om bordläggning 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Eva Strömqvists (S), Pernilla Cederholms (SD), Camilla 
Perssons (V) samt Margareta Rodins (L) förslag om bordläggning och 
finner att ärendet ska bordläggas. 
       
Ärendet 
I budget 2016 beslutades att ge AMN ansvar för ett direktiv som innebär 
att utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess myndighetsutövning 
till AMN.  
 
På uppdrag av kommunledningen gavs uppdraget till E & Y att i en 
utredning kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar skapas för ett 
arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta kostnader 
och fler personer i arbete. Utredningen mynnade ut i härvid bifogat 
förslag.     forts. 
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§ 66 forts. 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
SN har medverkat i ovan nämnda direktiv så tillvida att personal på 
olika nivåer i vuxensektionens verksamhet har beretts möjlighet att 
delta i intervjuer och enkäter utifrån EY:s utredningsmodell, samt att 
förvaltningschef och sektionschef har bidragit med analys av risker och 
gränssnitt vid en förflyttning av det ekonomiska biståndet och dess 
påverkan på socialt arbete riktat till vuxna personer. 
 
Förvaltningen vill understryka viken av att säkerställa viljeinriktningen 
med hur man framgent vill se på det ekonomiska biståndet. Att besluta 
sig för att överföra det ekonomiska biståndet från socialtjänsten till 
arbetsmarknad är inte bara en förflyttning av en arbetsuppgift utan 
innebär också ett paradigmskifte.  
 
Förvaltningen vill därvidlag understryka att det innebär ett förändrat 
synsätt och tolkning av socialtjänstens portalparagraf. I socialtjänsten 
och i förhållande till ekonomiskt bistånd vilar lagstiftningen på tre ben, 
tillförsäkran av skälig levnadsnivå, stöd till den enskilde, samverkan 
med den enskilde för att medverka till utveckling av egna resurser för 
att bli självförsörjande och i det ligger ett stort mått av socialt arbete. I 
det behövs ett helhetstänk oavsett hur organiseringen ser ut.  
 
Det som är socialt arbete i sammanhanget behöver synliggöras och 
ställningstagande behöver också göras i vilken grad och omfattning 
som socialtjänsten ska bedriva detta i givet sammanhang. Det är en 
fråga om service och ambitionsnivå och till syveende och sist en fråga 
att politiskt ta ställning till. I detta ligger således framgent ett behov av 
stort mått av förmåga att samverka på verksamhetsnivå och politiks 
nivå men också att förvaltningarna ges bästa möjliga förutsättningar att 
tillsammans arbeta mot de av politiken och lagstiftningen givna målen. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 4 maj 2016 
 
 
§ 67 Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 4 maj 2016

  
§ 68 Hantering av ekonomiskt bistånd  
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

onsdagen den 4 maj 2016 kl. 08.15-09.20 
 Sammanträdet ajourneras 09.05-09.15 
 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
  
Ersättare Daniel Håkansson (S) 
 Malin Tingelholm (S) 
 Sven Wallfors (M) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Pelle Nordensson (KD) 
   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Margaretha Jansson 
 
 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
Utses att justera Sattar Zad (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 67-68  
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Sekreterare  ______________________________  
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ______________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare  ______________________________  
  Sattar Zad 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 maj 2016 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 67 
Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 4 
maj 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna kallelse till socialnämndens sammanträde den 4 maj 2016 
 
Ärendet 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) beslutade den 29 april 2016 att 
utlysa ett extra sammanträde med socialnämnden den 4 maj 2016. 
Detta med anledning av det bordlagda ärendet Hantering av 
ekonomiskt bistånd 
 
Därav behöver socialnämnden således godkänna utsänd kallelse 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2375 9.5.1 
Kommunstyrelsen 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 68 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
 
Socialnämnden beslutar för egen del 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att ansvaret för hantering av ekonomiskt bistånd flyttas från 
 socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden i enlighet med EYs 
 förslag 
 
2.  att kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknadsnämnden att i 
 samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till 
 uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att 
 genomföra förändringen och presentera det för budgetberedningen 
 
3. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till 
 arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har 
 försörjningsstöd och har behov av beroendevård 
 
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta 
 barnperspektivet 
 
5. att under förutsättning att de i underlaget identifierade eventuella 
 riskerna elimineras eller säkerställs 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), Sophia Ahlin (M), Pernilla 
Cederholm (SD), Göran Ekblad (SD), Camilla Persson (V) deltar inte i 
beslutet 
     forts. 
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§ 68 forts. 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 09.05-09.15 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar att vid en överflyttning av försörjningsstödet till 
arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har 
försörjningsstöd och har behov av beroendevård samt att vid en 
överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet samt 
att de i underlaget identifierade eventuella riskerna elimineras eller 
säkerställs 
      
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Eva 
Strömqvists (S) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Eva Strömqvists (S) förslag. 
 
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 18 april 2016 
 
Ärendet 
I budget 2016 beslutades att ge AMN ansvar för ett direktiv som innebär 
att utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess myndighetsutövning 
till AMN.  
 
På uppdrag av kommunledningen gavs uppdraget till E & Y att i en 
utredning kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar skapas för ett 
arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta kostnader 
och fler personer i arbete. Utredningen mynnade ut i härvid bifogat 
förslag.      
      
SN har medverkat i ovan nämnda direktiv så tillvida att personal på 
olika nivåer i vuxensektionens verksamhet har beretts möjlighet att 
delta i intervjuer och enkäter utifrån EY:s utredningsmodell, samt att 
förvaltningschef och sektionschef har bidragit med analys av risker och 
gränssnitt vid en förflyttning av det ekonomiska biståndet och dess 
påverkan på socialt arbete riktat till vuxna personer. 
       
Förvaltningen vill understryka viken av att säkerställa viljeinriktningen 
med hur man framgent vill se på det ekonomiska biståndet. Att besluta 
sig för att överföra det ekonomiska biståndet från socialtjänsten till 
arbetsmarknad är inte bara en förflyttning av en arbetsuppgift utan 
innebär också ett paradigmskifte.  
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§ 68 forts. 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
Förvaltningen vill därvidlag understryka att det innebär ett förändrat 
synsätt och tolkning av socialtjänstens portalparagraf. I socialtjänsten 
och i förhållande till ekonomiskt bistånd vilar lagstiftningen på tre ben, 
tillförsäkran av skälig levnadsnivå, stöd till den enskilde, samverkan 
med den enskilde för att medverka till utveckling av egna resurser för 
att bli självförsörjande och i det ligger ett stort mått av socialt arbete. I 
det behövs ett helhetstänk oavsett hur organiseringen ser ut.  
 
Det som är socialt arbete i sammanhanget behöver synliggöras och 
ställningstagande behöver också göras i vilken grad och omfattning 
som socialtjänsten ska bedriva detta i givet sammanhang.  
      
Det är en fråga om service och ambitionsnivå och till syveende och sist 
en fråga att politiskt ta ställning till. I detta ligger således framgent ett 
behov av stort mått av förmåga att samverka på verksamhetsnivå och 
politiks nivå men också att förvaltningarna ges bästa möjliga 
förutsättningar att tillsammans arbeta mot de av politiken och 
lagstiftningen givna målen. 
__________ 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

16 maj 2016 1 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 16 maj 
2016 
 
§ 69  Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 

 besparingsförslag 
 
§ 70  Attesträtt fr.o.m. 2016-04-18 
 
§ 71  Redovisning utifrån socialnämndens beslut gällande föreningsbidrag 

 till nattverksamhet för hemlösa EU-medborgare 2016-01-05 
 
§ 72  Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning av 

 de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
§ 73 Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och kvinnors 

 rättigheter  
 
§ 74 Svar på motion angående att kommunen inför rök och alkoholförbud på 

HVB-hem 
 
§ 75 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Lilla 

 Hawaii 
 
§ 76 Öppna frågor 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 16 maj 2016 kl. 13.00–15.10 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 
Tjänstgörande ersättare Marianne Andersson (MP)   
 Torsten Wiktorsson (S) 
 
Ersättare Sven Wallfors (M)  
 Katarina Nordin (M)  
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Pelle Nordensson (KD)  

  
   
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Sektionschef Nina Bjelke 
Controller Lill Körling 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 75-76 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 69-76 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Selma Björk Matthiasdottir 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     maj 2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1814 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 69 
Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 
besparingsförslag 
 
Lill Körling, controller, samt Anette Gladher, förvaltningschef föredrar 
ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 
 april 2016, 
 
2.  att anta förvaltningens besparingsförslag i angiven ordning i den 
 utsträckning som är nödvändig för att uppnå en budget i balans, 
 
3.  att uppdra åt förvaltningen att genomföra besparingsförslagen i 
 angiven ordning för att uppnå en budget i balans, 
 
4.  att uppdra åt förvaltningen att kontinuerligt vid den månatliga 
 budgetuppföljningen redovisa utkomsten av beslutade och 
 genomförda besparingar 
 
5. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 april till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
6. att uppdra åt förvaltningen att tillskriva kommunfullmäktige angående 
 skäl att inte fördela föreningsbidrag till kvinnojouren 
 
      forts. 
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§ 69 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 
besparingsförslag 
 
Yrkanden 
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar att uppdra åt förvaltningen att tillskriva 
kommunfullmäktige angående skäl att inte fördela föreningsbidrag till 
kvinnojouren 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Eva Strömqvists (S) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden bifaller Eva Strömqvists (S) förslag 
 
Ärendet 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -2,0 mnkr, fördelat 
med -1,0 mnkr 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 nämnvärt på grund av 
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till 
fullo. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå 
än snittet föregående år (+4 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -
1,0 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca -1,0 mnkr. 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 31 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. För HVB-hemmet Roslunden, är 
prognostiserad budgetavvikelse +- 0,0 mnkr. Prognos gällande 
personalkostnader och övriga kostnader är +1,0 mnkr. 
      forts. 
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§ 69 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 
besparingsförslag 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år. Prognosen baseras på att antal 
ungdomshushåll kommer att minska något jämfört med år 2015. Läget 
på arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015. Senare års 
satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det 
riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt 
bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-projekt), har gett positiv effekt, 
och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt projekt 
”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
-1,0 mnkr främst på grund av minskad budgetram för året. 
__________ 
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Akten     SN 2015/275 1.2.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 70 
Attesträtt fr.o.m. 2016-04-18 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
Ärendet 
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen 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, vilken person, 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. Attestlistan 
ska uppdateras så fort någon förändring inträffar. Socialchefen tar 
beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör också 
namnteckningsprov för samtliga attestanter. Förändringarna är 
markerade i rött. 
__________ 
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Akten     SN 2015/2828 1.6.3 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 71 
Redovisning utifrån socialnämndens beslut gällande 
föreningsbidrag till nattverksamhet för hemlösa EU-medborgare 
2016-01-05 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att ta redovisningen till dagens protokoll 
 
2.  att till socialnämndens sammanträde den 13 juni 2016 i enlighet med 
 beslut från den 5 januari 2016 § 2 attsats 5 komplettera 
 redovisningen med att omfatta redovisade insatser och utreda 
 behovet av ett permanent härbärge 
 
Yrkande 
Morgan Kullberg (M) yrkar att till socialnämndens sammanträde den 13 
juni 2016 i enlighet med beslut från den 5 januari 2016 § 2 attsats 5 
komplettera redovisningen med att omfatta redovisade insatser och 
utreda behovet av ett permanent härbärge 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden bifaller Morgan Kullbergs (M) förslag  
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade den 5 januari 2016 om föreningsbidrag med 
98 600 kr till övernattningsmöjlighet för EU-migranter, som skulle drivas 
av kyrkliga samfund i Karlskrona: Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen 
samt Equmeniakyrkan. Socialnämnden beslutade därutöver att uppdra 
åt socialförvaltningen att ansvara för fortsatt dialog med kyrkorna och 
tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för målgruppen och 
redovisa de samma för socialnämnden senast i maj 2016.  
     forts. 
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§ 71 forts. 
Redovisning utifrån socialnämndens beslut gällande 
föreningsbidrag till nattverksamhet för hemlösa EU-medborgare 
2016-01-05 
 
Socialförvaltningens utvecklingschef har 21 april tillsammans med bl. a. 
kommunalrådet Magnus Larsson träffat företrädare för kyrkorna efter att 
verksamheten avslutats, för avstämning av hur det fungerat. Kyrkorna 
hade till detta tillfälle sammanställt redovisning av verksamheten, som 
bifogas i separata filer. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/ 2485 1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten   

 
 
 
 
 
 
 
§ 72 
Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning 
av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 11 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om 
 migrationsbokslut så som sitt eget, samt  
 
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
 motionen. 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD) bifallsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) föreslår i motion den 
3 mars 2016 kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en konsultfirma för att 
räkna fram samtliga kostnader och intäkter för asylmottagningen. 
 
Motionärerna menar att kommunen genom detta bör tillse att 
kommunen inte går miste om pengar som kan återsökas från 
Migrationsverket, för asylmottagningen, och ifrågasätter om så är fallet 
idag. 
      forts. 
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§ 72 forts. 
Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning 
av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
Det anförs att kommunen fått 65,5 mnkr i engångsbidrag för att 
kompensera kommunen för kostnader som uppstått i kommunen i 
samband med statens migrationspolitik, men att det i samtliga 
kommunala nämnder och förvaltningar finns frågor kring de faktiska 
kostnaderna. Motionärerna menar att kommunen därför kan ha gått 
miste om miljontals kronor i missade bidrag till socialnämnden från 
Migrationsverket p.g.a. missade ansökningar och oklara 
ansökningskriterier. 
 
 
SD vill ha en fullständig redovisning över alla kostnader och intäkter 
utifrån ovanstående resonemang, för att kunna skapa en rättvisande 
budget i budgetberedningen 2017-2019. Motionärerna förordar därför 
att en upphandling av revisions- och redovisningskonsulter, som ges i 
uppdrag att göra en sådan kartläggning, bör göras.   
 
Såväl socialnämnden som kunskapsnämnden, som är de två 
verksamheter inom kommunen som till största del och störst belopp kan 
återsöka utgifter de haft hos Migrationsverket, har dedikerad personal 
med samordnaransvar gällande intäkter, som sköter dessa 
återsökningar och/eller säkerställer att rutiner och riktlinjer för när och 
hur detta görs finns och efterlevs i den mån de inte själva sköter 
återsökningarna.  
 
Funktionsstödsnämnden får ibland förfrågningar från Migrationsverket 
kring asylsökande, som inte blivit kommunplacerade, om insatser. I fall 
där en insats blir aktuell skrivs särskilt avtal med Migrationsverket, 
varför återsökning på det sätt som beskrivs i motionen, i de fallen inte 
behövs. Vad gäller personer som fått uppehållstillstånd är antalet 
individärenden ganska litet, varför någon särskild samordningsfunktion 
för återsökningarna inte ansetts behövlig. Förvaltningen menar dock att 
de känner till de regler som finns för återsökning, och i gränsfall förs 
dialog med Migrationsverket. 
 
Överförmyndarnämnden menar att det är relativt enkelt att avgöra vilka 
av deras utgifter som är återsökningsbara och att de har kontroll på det, 
och beskriver att de har rutiner för när och hur detta görs. 
 
 
      forts 
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§ 72 forts. 
Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning 
av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
Vilken sorts utgifter som är återsökningsbara finns tydligt att läsa för var 
och en på exempelvis Migrationsverkets hemsida: 
 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-
ersattning.html 
 
Det är således inte kunskapen om vad som går att återsöka som är 
svår att skaffa sig, utan det är samordningen inom de kommunala 
förvaltningarna som är viktig. Denna fråga har dock hanterats av de två 
nämnder som berörs i störst grad genom att det finns personal hos dem 
båda som har till arbetsuppgift just att säkerställa att samtliga 
återsökningsbara kostnader verkligen återsöks. 
 
Att anlita en revisions- och redovisningsfirma för att göra en 
genomgång av om kommunen återsöker samtliga kostnader som går, 
förefaller därför inte nödvändigt, då det medför en kostnad för en 
kartläggning som utifrån hur arbetet redan bedrivs inom kommunens 
förvaltningar, sannolikt inte kommer att bidra till ökade intäkter.   
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/ 2487 1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 73 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 9 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att till kommunstyrelsen överlämna nedanstående motionssvar om 
 utbildningsinsatser för ensamkommande så som sitt eget, samt  
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
 motionen besvarad.   
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Marianne Andersson (MP) reserverar sig till förmån för  
Göran Eklunds (SD), Pernilla Cederholms (SD) samt  
Morgan Kullbergs (M) yrkande 
 
Yrkanden 
Göran Eklund (SD), Pernilla Cederholm (SD) samt Morgan Kullberg (M) 
yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut  
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD), Pernilla Cederholms (SD) samt  
Morgan Kullbergs (M) bifallsyrkande och finner att socialnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
      forts. 
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§ 73 forts. 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla motionen röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (L),  
Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
       
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Marianne Andersson (MP) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag  
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) föreslår i motion den 
19 februari 2016 kommunfullmäktige besluta:  
 
att skapa en utbildningsplan för alla ensamkommande pojkar och unga 
män som vistas i kommunen i flickors rättigheter, samt att detta ska 
bekostas genom kommunstyrelsens reservpott av de kvarvarande 
engångsmedel för att hantera flyktingsituationen.  
 
Som skäl för sitt yrkande anför motionärerna att många av flickorna i 
Sverige på olika sätt har blivit ofredade, misshandlade, våldtagna eller 
antastade av ensamkommande unga män eller pojkar. Detta har enligt 
motionärerna skett på festivaler, bussar, parker, skolgårdar och på 
boenden.  
 
Motionärerna anför att jämställdhetsminister Åsa Regner (S) förbereder 
en nationell handlingsplan för att utbilda ensamkommande i flickors 
rättigheter. Vidare menar motionärerna att vi har ett stort problem i hela 
landet med kulturkrockar mellan unga män och de infödda i Sverige, 
främst p.g.a. att de i sina hemländer har en annan kvinnosyn än oss 
skandinaver. Motionärerna menar därför att det skyndsamt behövs en 
utbildningsinsats för att snabbt utbilda dessa unga män för att skydda 
våra medborgare mot övergrepp samt öka kunskapen hos de 
nyanlända om hur vårt land fungerar med lagar, förordningar och 
rättigheter samt deras skyldigheter.  
      forts. 
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§ 73 forts. 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Motionärerna hänvisar till kommuninvånarnas säkerhet och att det finns 
medel till insatserna genom den kvarvarande engångsmedel som 
kommunen tilldelats för att hantera flyktingsituationen. 
 
Analys 
Skolan bedriver redan idag ett arbete kring värdefrågor enligt skollagen 
och gällande läroplan, av vilka bl. a. framgår att utbildningen ska 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värden, jämnställdhet samt solidaritet mellan människor.  
 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa 
komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. Var och en som verkar 
inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
 
På de kommunala HVB:erna där de flesta av de ensamkommande 
barnen bor, används ett material som heter ’Hitta rätt’ för att stödja 
integrationsarbetet, och temakvällar arrangeras med gäster från bl. a. 
Polisen, Fältgruppen, Ungdomsmottagningen, etc., utöver den dagliga 
dialogen mellan personalen och de boende. Socialnämnden har 
beslutat att använda sammantaget 250 000 kr av de extramedel (65,5 
mnkr) som tilldelades kommunen, till kick-off och utbildning av personal 
i daglig kontakt med ensamkommande barn. 
 
De insatser som görs i Karlskrona kommun idag är såväl i syfte som 
tillvägagångssätt i linje med de lagar, beslut och direktiv som kommit 
nationellt, vilket enligt utredarens bedömning inte är fallet med 
motionen. Kommunens tjänstepersoner håller sig även underrättade 
kring insatser på riksplanet som kan komma barnen i kommunen till 
dels, för att tillvarata eventuella möjligheter och kunskaper.  
 
Motionärerna efterfrågar särskilda insatser särskilt riktade till en 
utpekad grupp, som förutsätts begå våldtäkter och misshandla, på ett 
sätts som hemlighålls av svensk polis. 
      forts.  
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§ 73 forts. 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Självfallet kan ett otillräckligt integrationsarbete idag vara orsaken till 
framtida sociala problem, även på gruppnivå. Det förefaller dock 
tveksamt om den sortens riktade och utpekande åtgärder som 
motionärerna föreslår bidrar till en minskad känsla av utsatthet hos de 
som insatsen ska riktas emot, istället för att kunskapen arbetas in på ett 
naturligt och icke-stigmatiserande sätt i undervisningen och andra 
verksamheter där ensamkommande barn deltar, exempelvis på deras 
HVB. 
 
Utredarens bedömning är därför att den verksamhet som redan bedrivs 
inom Karlskrona kommun är den lämpligaste formen för 
integrationsåtgärder på området. Några ytterligare initiativ förefaller inte 
nödvändiga och efterfrågas inte heller av tjänstepersoner varken inom 
skolan eller socialtjänsten. Eftersom verksamhet redan finns på det 
område som motionärerna avser, bedöms motionen vara besvarad. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2482 1.2.6  
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 74 
Svar på motion angående att kommunen inför rök och 
alkoholförbud på HVB-hem  
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 4 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om rök 
 och alkoholförbud på HVB-hem så som sitt eget, samt  
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
 motionen avseende yrkande 1.  
  
3.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
 motionen besvarad avseende yrkandena 2-4. 
 
Reservationer 
Göran Eklund (SD) samt Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) samt Pernilla Cederholm (SD) yrkar bifall till 
motionen 
 
Morgan Kullberg (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag i attsats 2 
och bifall till motionens attsats 1 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
      forts. 
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§ 74 forts. 
Svar på motion angående att kommunen inför rök och 
alkoholförbud på HVB-hem  
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD) samt Pernilla Cederholms (SD) 
bifallsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
förvaltningens förslag mot Morgan Kullbergs (M) avslagsyrkande till 
attsats 2 och bifall till motionens attsats 1 och finner att socialnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M) förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (L),  
Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
       
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Marianne Andersson (MP) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag  
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) föreslår i motion den 
3 mars 2016 kommunfullmäktige besluta:  
 
att Karlskrona kommun snarast inför ett rök- och alkoholförbud i 
samtliga HVB-hem, att kommunen tar fram en handlingsplan för hur 
kommunens personal på kommunens HVB-hem ska agera om man 
träffar på barn som röker eller dricker alkohol, eller som verkar 
påverkade av droger, att kommunen tar krafttag för att förhindra 
langning av alkohol eller tobak, att kommunen särskilt informerar gode 
män för ungdomarna om vad som gäller för langningsbrott samt vilka 
skador alkohol och tobak kan ge. 
      forts. 
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§ 74 forts. 
Svar på motion angående att kommunen inför rök och 
alkoholförbud på HVB-hem  
 
Som skäl för sina krav anför motionärerna att de en av dem på en direkt 
fråga fått information om att det inte råder rökförbud på de kommunala 
HVB-hemmen men att det brukar föras samtal med ungdomarna om att 
inte röka och hur skadligt det är.  
 
Motionärerna menar att det finns stöd för deras förslag i kommunens 
alkohol- och drogpolicy, diskussioner om en rökfri hemtjänst i 
kommunfullmäktige samt det faktum att det enligt lag är förbjudet att 
sälja eller langa tobak och alkohol till minderåriga.   
 
Sammanfattning och analys 
Inledningsvis kan konstateras att motionen berör ett viktigt ämne. 
Utifrån ovanstående genomgång står dock klart att utredaren inte 
bedömer att ett totalförbud mot rökning och alkohol är meningsfullt, då 
det, sett ur barnets perspektiv, inte skulle förändra hur 
socialförvaltningen agerar gentemot barnet, jämfört med hur det redan 
hanteras idag. Motionen bör i detta avseende därför avslås. 
Någon handlingsplan förefaller inte meningsfull att tillskapa, eftersom 
det redan finns rutiner inom verksamheterna för hantering av frågor 
kring alkohol och rökning. Motionen bör i detta avseende därför anses 
besvarad. 
 
Utredaren instämmer i att det är viktigt att kommunen arbetar mot 
langning av alkohol och tobak, och har redovisat exempel på hur 
kommunen arbetar med detta idag. Motionen bör i detta avseende 
därför anses besvarad. 
 
Slutligen kan konstateras att överförmyndarnämnden redan fattat beslut 
om den sorts informationsinsatser som motionärerna efterfrågar. 
Motionen bör i detta avseende därför anses besvarad.  
__________   
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Sökanden     SN 2016/2597 3.5.1 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 75 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Lilla Hawaii 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2016 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
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. 
 
Ärendet 
Lilla Hawaii Servicebutik AB, org.nr. 556734-9575  har hos 
Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdryckerdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider året runt mellan klockan 11.00  - 01.00 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens 
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 §. 
Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade eller på 
annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga 
ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
__________  
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§ 76 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) ställer en fråga hur valborgshelgen sett ut i 
synnerhet för Fältgruppen.  
 
Christine Held, sektionschef, svarar 
……….  
 
Ann-Marie Branje (M) undrar över vilken policy förvaltningen har om 
ledamöterna i socialnämnden önskar förlägga studiebesök ute i 
verksamheten  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
……….  
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer en fråga om en situation som 
nyligen uppstod i Huddinge gällande lagen om vård av unga (LVU)  
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, svarar 
………. 
 
Pelle Nordensson (KD) ställer en fråga om alkoholtillstånd 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, svarar 
__________ 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

13 juni 2016 1 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 13 juni 
2016 
 
§ 86  Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
§ 87 Förslag till fördelning av föreningsbidrag   
 
§ 88 Svar till revisionen angående rapport om granskning av verkställighet av 

kommunfullmäktiges rapport   
 
§ 89 Ändring i delegationsordning   
 
§ 90 Utredning av permanent behov av härbärge för hemlösa EU-medborgare 
 
§ 91 Personliga förordnanden för tjänstemän vid Sydostjouren  
 
§ 92 Enkät ungdomars drogvanor  
 
§ 93 Öppna frågor 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 13 juni 2016 kl. 13.00–15.05 
 Sammanträdet ajourneras 14.00–14.15, 14.30–14.40 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V) §§ 87-93 14.25-15.05 
 
Tjänstgörande ersättare Marianne Andersson (MP) § 86 13.00-14.25

   
Ersättare Sven Wallfors (M)  
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Marianne Andersson (MP) § 87-93 14.25-15.05 
 Pelle Nordensson (KD)  

  
   
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Margaretha Jansson 

Sektionschef Nina Bjelke 
Controller Lill Körling 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 92-93  
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Lars Brissmalm (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 86-93 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Lars Brissmalm 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2016  
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1814 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 86 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 13 juni 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
 maj 2016, 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 maj till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen  
 
3.  att godkänna uppföljning av beslutade besparingar, 
 
4.  att översända redovisning angående presentation av de åtgärder 
 som socialnämnden beslutat vid sammanträdet den 18 april 2016 i 
 syfte att nå en budget i balans 
 
5.  att upphäva socialnämndens beslut den 19 maj 2016 § 69 om 
 besparingsförslag 
 
6.  att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för 
 att uppnå en budget i balans 2016 
 
7.  att pröva samtliga vakanser i icke lagstadgad verksamhet, 
 
8.  att pröva möjligheten att omfördela personal till 
 myndighetsutövande verksamhet i syfte att avsluta vissa 
 konsultuppdrag 
      forts. 
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§ 86 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
 
9. att besparingen ska ske efter följande prioriteringsordning: 
 – Icke lagstadgad verksamhet som inte berör personal  
 – Omfördela personal 
 – Förändringar inom den lagstadgade verksamheten 
 
10. att föreningsbidragen är undantagna 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Sophia Ahlin (M), Ann-Marie Branje (M),  
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), Marianne Andersson (MP) 
reserverar sig till förmån för Morgan Kullbergs (M) yrkanden. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs 14.00–14.15 
 
Yrkanden 
Eva Strömqvist (S) yrkar att upphäva socialnämndens beslut den 19 
maj 2016 § 69 om besparingsförslag, att socialnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå en budget i 
balans 2016, att pröva samtliga vakanser i icke lagstadgad verksamhet, 
att pröva möjligheten att omfördela personal till myndighetsutövande 
verksamhet i syfte att avsluta vissa konsultuppdrag, att besparingen ska 
ske efter följande prioriteringsordning:– Icke lagstadgad verksamhet 
som inte berör personal – Omfördela personal– Förändringar inom den 
lagstadgade verksamheten, att föreningsbidragen är undantagna 
 
Lars Brissmalm (S) yrkar bifall till Eva Strömqvists (S) tilläggsyrkanden 
      
Morgan Kullberg (M) yrkar att hemställa hos kommunstyrelsen att 
tillföra socialnämnden medel om 3,5 mnkr för att undvika besparingar i 
verksamheten, att utifrån det fall kommunstyrelsen inte beslutar om 
extra medel genomföra de besparingsförslag som nämnden beslutat 
om under maj månad 
 
Göran Eklund (SD), Pernilla Cederholm (SD), Marianne Andersson (MP) 
yrkar bifall till Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkanden    
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Eva 
Strömqvists (S) tilläggsyrkanden mot Morgan Kullbergs (M) 
tilläggsyrkanden och finner att socialnämnden beslutar enligt  
Eva Strömqvists (S) förslag. 
      forts. 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

13 juni 2016 6 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 86 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla Eva Strömqvists (S) 
tilläggsyrkanden röstar ja. Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M) 
tilläggsyrkanden röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Selma Björk Matthiasdottir (S), Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S), 
Margareta Rodin (L), Ingrid Hermansson (C) 
    
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Camilla Persson (V) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla Eva 
Strömqvists (S) tilläggsyrkanden 
 
Ärendet 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -3,5 mnkr, fördelat 
med -3,5 mnkr 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 inte minska nämnvärt på grund av 
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till 
fullo.  
 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt 
större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre nivå än 
snittet föregående år (+3 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca -4,5 mnkr.  
     forts. 
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§ 86 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
mycket hög nivå, vi har för närvarande 39 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. För HVB-hemmet Roslunden, är 
prognostiserad budgetavvikelse +- 0,0 mnkr. Prognos gällande 
personalkostnader och övriga kostnader är +2,0 mnkr. 
   
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år. Just nu har nämnden ett lågt 
inflöde (inte så lågt inflöde sen år 2012) och ärenden avslutas. 
Prognosen baseras på att antal ungdomshushåll kommer att minska 
något jämfört med år 2015.  
 
Läget på arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015. Senare 
års satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt 
det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt 
bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-projekt), har gett positiv effekt, 
och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt projekt 
”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
+-0,0 mnkr förutsatt att den tendens nämnden just nu ser inte kommer 
att nämnvärt försämras. 
__________ 
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Föreningarna    SN 2016/2175 10.10.2 
Akten     SN 2016/371   10.10.2 
     SN 2016/1777 10.10.2 
     SN 2016/2176 10.10.2 
     SN 2016/1291 10.10.2 
     SN 2016/1779 10.10.2 
     SN 2016/1356 10.10.2 
     SN 2016/1682 10.10.2 
     SN 2016/1876 10.10.2 
 
 

§ 87 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 27 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att fördela 105 000 kr till Fria sällskapet länkarna  
 
2. att fördela 35 000 kr till Sällskapet Trossölänkarna i Karlskrona 
 
3. att fördela 40 000 kr till Verdandi Pantern                
                               
4. att fördela 653 800 kr till Kvinnojouren Frideborg        
                
5. att fördela 62 000 kr till Brottsofferjouren Boj              
                                
6. att inte fördela föreningsbidrag till BRIS    
                                                                    
7. att fördela 70 000 kr till KRIS 
 
8. att inte fördela föreningsbidrag till RFSL Blekinge 
  
9. att inte fördela föreningsbidrag till AC sydöst 
  
10. att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag om  
 85 000 kr bibehålles på verksamheten föreningsbidrag 
 
Sammanträdet ajourneras 14.30–14.40 
 
Sophia Ahlin (M), Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), Pernilla 
Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), Camilla Persson (V) deltar inte i 
beslutet 
      forts. 
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§ 87 forts. 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 
 
Yrkanden 
Eva Strömqvist (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till attsats 1-5 
samt 7 och 10 och bifall till attsats 6 samt 8-9 
 
Vidare yrkar Eva Strömqvist (S) att fördela 105 000 kr till Fria sällskapet 
Länkarna, att fördela 35 000 kr till Sällskapet Trossölänkarna, att 
fördela 40 000 kr till Verdandi Pantern, att fördela 653 800 kr till 
Kvinnojouren Frideborg, att fördela 62 000 kr till Brottsofferjouren, 
att fördela 70 000 kr till KRIS, att återstående medel för 
socialnämndens föreningsbidrag om 85 000 kr bibehålles på 
verksamheten föreningsbidrag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Eva Strömqvist (S) ändringsyrkande i 1-5 samt  
7, 10 och finner att socialnämnden beslutar enligt Eva Strömqvists (S) 
förslag. 
 
Ärendet 
Inbjudan att söka föreningsbidrag hos socialnämnden skickades ut till 
berörda föreningar under mars 2016. Föreningar som inkommit med 
ansökningar per den 31 mars 2016 är: 
1. Fria sällskapet länkarna      
2. Sällskapet Trossölänkarna                                    
3. Verdandi Pantern                                                    
4. Kvinnojouren Frideborg                      
5. Brottsofferjouren Boj                                              
6. BRIS                                                                          
7. KRIS                                                                     
8. RFSL Blekinge                             
9. AC sydöst 
10. Föreningslokaler 
11. (Kyrkorna: Svenska Kyrkan i K-na, Equmeniakyrkan och 
 Pingstkyrkan i Karlskrona) 
 
Samtliga föreningar har inkommit med ansökningar tillsammans med 
verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning. Dessa finns 
bilagda detta förslag. 
 
I budget för 2016 finns sammanlagt 1 045 000 kronor att fördela i 
föreningsbidrag. Efter beslut i socialnämnden 16 maj 2016 ska dock 
som första åtgärd för att åstadkomma en budget i balans inte fördelas 
några föreningsbidrag.  
      forts. 
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§ 87 forts. 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 
 
Samtliga förslag i detta ärende har därför satts till 0 kr per förening. En 
redovisning av hur stor del av respektive förenings intäkter som 
socialnämndens bidrag utgjorde förra verksamhetsåret har lagts till, 
liksom de tillgångar respektive förenings redovisat i sina ansökningar. 
Eftersom föreningarna inkommit med ansökningar ska ett separat 
beslut kring varje förening tas, vilket sker genom separata att-satser. 
__________ 
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Revisionen     SN 2015/3209 1.8.1 
Akten    
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 88 
Svar till revisionen angående rapport om granskning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges rapport 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att avge nedanstående som sitt svar till kommunens revisorer 
 
 
Ärendet 
I den översikt och rapport ”Granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut” som EY under hösten 2015 gjorde på 
uppdrag av kommunens revisorer (se bilaga) framgår att ett flertal 
nämnder, däribland socialnämnden, haft motioner som inte besvarats 
inom den satta ramen så att beslut kunnat fattas inom ett år.  
 
Kommunrevisionen har bett om bl.a. socialnämndens kommentar till de 
slutsatser som redovisades i samband med rapporten. Dessa var: 
–  Kommunstyrelsen bör revidera nuvarande arbetsordning så att den 
 innehåller föreskrifter om omfattning och former för återredovisning 
 av hur uppdrag verkställs. 
 
–  Kommunstyrelsen bör utveckla avsnittet ”Beredning” samt avsnittet 
 "förslag till beslut" i riktlinjer för ärendehantering i kommunens 
 samlade verksamhet. 
 
–  Att berörda nämnder och fullmäktiges presidium besvarar 
 obesvarade motioner och medborgarförslag. 
 
–  Att kultur- och fritidsnämnden tar fram ett förslag till biblioteksplan för 
 behandling i kommunfullmäktige. 
     forts. 
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§ 88 forts. 
Svar till revisionen angående rapport om granskning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges rapport 
 
Svar 
Socialnämnden följer den förteckning som görs av kommunfullmäktiges 
ej besvarade motioner i syfte att försäkra sig om att nämnden fullt ut tar 
det ansvar som åligger nämnden. Det bör dock noteras att dessa 
sammanställningar oftast innehåller ärenden som varit uppe för 
behandling i nämnden och expedierats, men därefter inte hunnit fram till 
fullmäktige när förteckningen sammanställts, eller att det av andra skäl 
(exempelvis att ärendet skickats på ytterligare remiss av 
kommunstyrelsen).  
 
I den förteckning som senast antogs av kommunfullmäktige i frågan 
föreföll socialnämnden ha 6 obesvarade motioner, när det i själva 
verket var en (1) som inte varit uppe för beslut i nämnden och 
expedierats.  
 
Socialnämnden delar därför revisorernas uppfattning att det är bra om 
de kommunövergripande styrdokumenten på området förtydligas och 
omarbetas. I övrigt har socialnämnden inga synpunkter eller 
kommentarer till slutsatserna som presenterades i samband med 
rapporten. 
__________  
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Akten     SN 2016/95 1.3.2 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
§ 89 
Ändring i delegationsordning 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta föreslagen delegationsordning 
 
Ärendet 
Det har upptäckts att en punkt i socialnämndens delegationsordning har 
en oklar formulering, som inte tydligt anger vad som avses vara 
delegerat till socialchefens beslutsnivå. Det gäller en punkt under 
socialchefens delegation, som lyder: Yttrande i planärende. Varken 
lagrum eller kommentar anges i delegationsordningen.  
 
Förtydligande av delegationsordningen är behövlig då planärende kan 
tolkas på många sätt. Dels finns exempelvis detalj- och översiktsplaner 
och liknande, som vanligen kommer från andra förvaltningar för 
synpunkter, dels finns en sorts politiska planer exempelvis 
biblioteksplan, mångfaldsplan, etc. som fastställs av kommunfullmäktige 
och som är övergripande styrdokument för den kommunala 
verksamheten. 
    
Nuvarande skrivelse är alltså otydlig. Förvaltningen föreslår att 
delegationen på socialchefsnivå på punkten ’yttrande i planärende’ i 
kommentaren förtydligas: Gäller samhällsbyggnadsärenden. 
Övergripande planer för den kommunala verksamheten såsom 
mångfaldsplan, etc. beslutas av socialnämnden.  
 
I samband med detta har även några redaktionella ändringar gjorts där 
formuleringen ”missbrukare” konsekvent har bytts ut mot ”personer med 
missbruk” i några ställen avseende beslut enligt LVM. 
Förslag till ny delegationsordning biläggs. 
__________ 
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Akten     SN 2016/2828 1.6.3  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 90 
Utredning av permanent behov av härbärge för hemlösa EU-
medborgare 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 1 juni 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ta nedanstående utredning till protokollet 
 
Ärendet 
Utredaren finner att det inte finns några formella behov av ett härbärge 
för hemlösa EU-medborgare. Däremot kan det finnas humanitära skäl 
för det. Socialnämnden har inte utrymme för att stödja en sådan 
verksamhet annat än genom föreningsbidrag och lever därtill inte fullt 
upp till de lagkrav som nämndens verksamhet omfattas av.  
 
Ett tydligt politiskt beslut behöver i så fall fattas kring både önskad 
omfattning och hur finansieringen ska lösas. Kommunfullmäktige 
bedöms vara rätt instans för den sortens beslut.  
 __________  
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Akten     SN 2015/1270 1.6.3
      
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 91 
Personliga förordnanden för tjänstemän vid Sydostjouren 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att Carolina Hellman, Anna Isenberg, Maria Israelsson, Anna 
 Jeansson Bramming, Erika Nilsson, Solveig Persson samt Shnah 
 Delashob, anställda vid Sydostjouren, Torsås kommun, under 
 sommaren förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i 
 Karlskrona kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser samt i 
 övrigt utföra arbetsuppgifter för socialnämnden i Karlskrona 
 kommuns räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter som 
 socialsekreterare på mottagningsteamen och utrednings- & 
 uppföljningsteamen, för anställda hos socialförvaltningen i Karlskrona 
 kommun, samt den särskilda delegation som tjänstepersoner vid 
 Sydostjouren har i aktiv tjänst enligt socialnämndens 
 delegationsordning.  
 
2.  att Elin Karlsson från och med den 1 augusti 2016 så som anställd 
 vid Sydostjouren, Torsås kommun, förordnas att utföra uppgifter vid 
 socialnämnden i Karlskrona kommun enligt gällande 
 delegeringsbestämmelser samt i övrigt utföra arbetsuppgifter för 
 socialnämnden i Karlskrona kommuns räkning, med motsvarande 
 ansvar och befogenheter som socialsekreterare på 
 mottagningsteamen och utrednings- & uppföljningsteamen, för 
 anställda hos socialförvaltningen i Karlskrona kommun, samt den 
 särskilda delegation som tjänstepersoner vid Sydostjouren har i aktiv 
 tjänst enligt socialnämndens delegationsordning. 
  
3.  att ta tillbaka det förordnande som givits Mikael Bolmgren, då denna 
 slutat sin anställning på Sydostjouren. 
      forts. 
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§ 91 forts. 
Personliga förordnanden för tjänstemän vid Sydostjouren 
 
4.  att fr.o.m. 2016-07-16 ta tillbaka det förordnande som givits Olga 
 Lund, då denna slutar sin anställning på Sydostjouren. 
 
5.  att ändra Martin Petterssons förordnande till socialsekreterarnivå. 
 
Ärendet 
Från 2 november 2015 övertogs funktionerna social jour och beredskap 
inom socialnämnden i Karlskrona kommuns ansvarsområde av 
Sydostjouren - en samägd socialjoursverksamhet där, utöver 
Karlskrona och Torsås kommuner, även Emmaboda och Kalmar 
kommuner ingår. Torsås kommun är säte för Sydostjouren och den 
kommun som har personalansvar för jourens medarbetare. Alla 
myndighetsbeslut, som skulle ha handlagts av social beredskap vid 
socialförvaltningen i Karlskrona, kommer från ovan angivet datum att 
utföras av anställda tjänstemän inom Sydostjouren.  
 
Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare 
personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i 
Karlskrona kommuns räkning.  
 
Nya medarbetare tillkommer under sommaren som inte tidigare 
förordnats och en ny medarbetare börjar i slutet av sommaren. 
__________   
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Handläggare    SN 2016/3275 1.9.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 92 
Enkät ungdomars drogvanor  
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avsätta 25 000 kronor för att finansiera Karlskrona kommuns 
drogvaneundersökning år 2016 
 
Ärendet 
Höstterminen 2016 är det åter dags för genomförande av 
drogvaneundersökning. Den senaste genomfördes hösten 2014. 
Nytt för den här gången är att vi går över till en digital enkät men det är 
viktigt att vi behåller rutinen att alla i respektive klass fyller i enkäten vid 
ett och samma tillfälle. Den digitala enkäten kan besvaras via datorer, 
läsplattor och smarttelefoner. Enkäten kommer att översättas till våra 
största språk, dock inte i den digitala formen, utan som stöd i 
pappersform för berörda elever. 
 
Drogvaneundersökningen i åk. 9 och år 2 på gymnasieskolorna görs i 
början på höstterminen även den här gången. Anledningen är att 
skolorna ska kunna använda resultatet under vårterminen 2017 och då 
kunna återkoppla till elever som deltager i enkätundersökningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2016 gällande 
drogvaneundersökning i Karlskrona 
 
Beslut KS 160202 § 53 Drogvaneundersökning i Karlskrona 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
1.  att från och med år 2016 ska kommunledningsförvaltningen ha 
 samordningsansvaret för drogvaneundersökningen, samt 
2.  att avsätta 100 000 kronor för att finansiera Karlskrona kommuns 
 drogvaneundersökning år 2016. Finansiering sker via centrala medel 
 inom kommunledningsförvaltningen med delfinansiering av 
 förvaltningarna 
     forts. 
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§ 92 forts. 
Enkät ungdomars drogvanor  
 
Enligt Eva Dahlberg Folkhälso/Mångfaldsstrateg så var budget 
fastställd för 2016 vilket innebär att kostnaden fördelas mellan 
förvaltningarna enligt tidigare modell 2016. 
__________  
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§ 93 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) ställer en fråga om de som är anställda på HVB-
hem och förvaltningens policy vad gäller utdrag ur belastningsregister. 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
__________ 




