28 januari 2002 1

Plats och tid:
Beslutande:

Övriga deltagare

Utses att
Justera
Underskrifter
Sekreterare:

Ö Hamngatan 7, kl 13.30—15.40
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)
Yvonne Axelsson, ersättare (s)
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
Camilla Persson
___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Camilla Persson

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

Paragraf: 1--10
§§ 7-10 offentliga
2002 anslagits på kommunens
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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
Galgamarken
9
4
2
Pantarholmen
4
4
Trossö
8
1
1
Kungsmarken
28
16
6
Lyckeby
5
5
Rödeby
3
Marieberg
8
5
3
Backabo
1
1
Gullberna
1
1
1
Ramdala
1
Ingen adress
2
3
Summa
70
36
17

Totalt
15
8
9
45
10
2
12
2
3
1
5
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

503-5052-01

2001-12-19

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2001-12-05
-”2001-12-19
-”-”-”-”-”2001-12-21
Beslut
2001-12-17

1067-01
898-01
959-01
1007-01
1119-01
1118-01 E
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§5
Ärenden
delegations beslut

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

Delegationsbeslut,
protokoll

§6
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
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 viktförändringar 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.
______________

25 februari 2002

Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7, kl 13.30—16.25
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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Utses att justera
Underskrifter
Sekreterare:

Yvonne Axelsson, (s)
Ann-Marie Branje (m)
Per-Axel Persson (v)
Bengt-Olof Karlsson, (s) gick kl 16.10
Ingrid Trossmark, (s)
Kent Isaksson, (m)
Maria Persson (c)
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
Andreas Reinholdson
___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Andreas Reinholdson
Paragraf: 11--19
§§ 17-19 offentliga

1
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
_________________________
Katarina Lindell

2002 anslagits på kommunens
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§ 11
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 7
Ärende: 01-02
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

3
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§ 12
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 8
Informationen togs till protokollet
______________

4

25 februari 2002
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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 handlingsplanen 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 utvecklingsmedel 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 drogförebyggande 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 gemensamt tagit fram föreliggande förslag till projekt. Samtliga förvaltningschefer har
informerats och delar såväl projektupplägg som föreslagen delaktighet och finansiering.
Mål: att skjuta upp alkoholdebuten samt att minska nyrekrytering till missbruk
genom minskad efterfrågan.
Informationen tog till protokollet.
______________

25 februari 2002

§ 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
Tillsynsrapport/Beslut
-”-

2002-01-11
2002-01-17
2002-01-22

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2002-01-21
-”2002-01-23
-”2002-01-25

502-6264-01
701-6265-01

1118-01
1133-01
971-01

6
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§ 15
Ärenden
delegations beslut

Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Dödsboanmälningar
b) Yttrande över ansökan om antagning till allmänna hemvärnet
c) Ansökan-Beslut enligt alkohollagen rörande servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka
tidsperiod till slutet sällskap.

Delegationsbeslut,
protokoll

Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12

§ 16
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
allmänna utskottets protokoll 2002-02-11

25 februari 2002

§ 17
Frågor
Inga frågor ställdes.
_________

8

25 februari 2002
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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
Socialnämndens reserv
Föreningsbidrag
Familjerådgivning
Personal, lokaler och allm omk
Kontaktpersoner
Familjehem
HVB-hem barn och ungdom
Ungbo
Roslunden
HVB-hem vuxna
Karlskrona behandlingshem
Arbetslänken
Summa IOF
Socialbidrag
Nettoresultat

+
+
+
±
+
+
+
+
-

96,3
473,6
54,3
0
552,1
479,4
289,7
225,0
34,0
306,9
2 010,5
254,4
68,9
887,1
2 735,4
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
______________

25 februari 2002

§ 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
______________

10

25 mars 2002
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

1

25 mars 2002

Plats och tid:
Beslutande:

Ö Köpmangatan, kl 13.30—17.20
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

2
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
_________________________
Katarina Lindell

2002 anslagits på kommunens
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§ 20
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 13
Ärende: 01-02
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

4

25 mars 2002

§ 21
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 14
Informationen togs till protokollet
______________

5

25 mars 2002
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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.
______________

25 mars 2002

§ 23
Arbete med ohälsotal
Eva-Britt Norrman redovisade ärendet.
Informationen togs till protokollet
______________
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25 mars 2002

§ 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
Galgamarken
Pantarholmen
Trossö
Kungsmarken
Lyckeby
Rödeby
Marieberg
Backabo
Gullberna
Ramdala
Ingen adress
Summa

7-18 år

0-6 år

Totalt

1

1

T o m 02 01 31 har 1 flykting mottagits i Karlskrona Kommun.
Flyktingarna kommer från följande länder:
Vuxna
Irak
1
Azerbajdzjan
Jugoslavien
Albanien
Iran
Bosnien Hercegovina
Ukraina
Libanon
Afghanistan
Jordanien
Liberia
Summa
1
Informationen togs till protokollet
______________

0-18 år

Totalt

9

25 mars 2002
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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
______________

25 mars 2002
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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
-”2002-02-08
-”2002-02-11
-”2002-02-15
-”-”-”-”-”2002-02-28

974-01
1154-01
114-02
1086-01
1135-01
1137-01
1138-01

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2002-02-18

224-22002

25 mars 2002
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§ 28
Ärenden
delegations beslut

Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Överklagning till Länsrätten i Blekinge län
b) Tillstånd till servering av drycker enligt alkohollagen
(1994:1738)

Delegationsbeslut,
protokoll

Bilaga 16
Bilaga 17

§ 29
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
allmänna utskottets protokoll 2002-03-11

25 mars 2002
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§ 30
Öppna frågor
Birgitta Ståhl ställde frågan hur det går med samarbetet mellan Karlskrona hem
och socialförvaltningen.
Tore Svensson svarade
______________

25 mars 2002
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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
______________

25 mars 2002
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§ 32
Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för introduktionsersättning 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 introduktionsersättning.
Yrkande
Camilla Persson yrkar
1. att det av riktlinjerna ska framgå vilken närvaro som krävs för att introduktionsplanen 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
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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 uppfylld, 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 introduktionsersättning.
______________

25 mars 2002
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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 återvandring 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.
______________

25 mars 2002

19

§ 34
Sommarpraktik, Dagsverken och Feriearbeten.
Tore Svensson redovisade ärendet.
Socialförvaltningen har sedan 1997 av kontot för socialbidrag bekostat verksamhet med dagsverken och sommarpraktik för ungdomar. Sommarpraktik och dagsverken har ordnats under sommarlovet av arbetsmarknadsenheten. Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten för har varit att begränsa behovet av socialbidrag under sommaren bland högskolestuderande och
ungdomar som slutat gymnasiet.
Socialnämnden har dessutom år 2000 och 2001 av kontot för socialbidrag bekostat 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 högstadieåldern

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

§ 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 Sibylla).
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.
______________

22 april 2002
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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B, kl 13.00—15.35
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

22 april 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3
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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
______________

4

22 april 2002

§ 38
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 19
Informationen togs till protokollet
______________

5

22 april 2002
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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.
______________

22 april 2002

§ 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
______________

7

22 april 2002
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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
______________

22 april 2002

9

§ 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
______________

22 april 2002

10

§ 43

MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga 20

Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut
2002-03-01
-”2002-03-22

701-740-02
701-1157-02

ECAD NEWSLETTER mars 2002

Volum 2 nr 48

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2002-03-07
-”2002-03-14
-”2002-03-27
Beslut
2002-03-14

1134-01
38-01
358-02 E
1136-01 E

Kammarrätten i Jönköping
Protokoll
2002-03-05

751-2002

22 april 2002
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§ 44
Ärenden
delegations beslut

Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a)
b)
c)
d)
e)

Delegationsbeslut,
protokoll

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

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

22 april 2002

§ 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
______________

13
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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 ungdomar med bristfällig utbildningsbakgrund och med betydande svårigheter på
arbetsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med projektet är att förbereda deltagarna för arbete, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Enligt projektbeskrivningen skall projektet bygga på deltagarnas individuella behov av utbildning,
rehabilitering och stöd. Projektet skall vara ”en flexibel kombination av utbildning, 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 fortsättning 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 privatpersoner 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 fortsättningsvis 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 verksamhets- och ansvarsområden.
Företrädare för socialförvaltningen har deltagit vid olika tillfällen vid framtagandet av planen.
De synpunkter som då framförts har beaktats i föreliggande förslag. Det gäller
framtidens bostadsbehov med flera alternativ inte minst små lägenheter till ungdomar, 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 kommuninnevånare, 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 grönstrukturplan för de centrala delarna samt en kulturmiljöplan.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta ovanstående yttrande
______________

22 april 2002

§ 52
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
Informationen togs till protokollet
______________
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27 maj 2002
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 27 maj 2002
§ 53

Beslutsärende

sid

3

§ 54

Redovisningsärende

sid
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§ 55

Mottagna flyktingar 2002

sid

5

§ 56

Redovisning av enkätundersökning avseende familjerådgivningen i
Karlskrona – ett samarbete mellan kommunen och Svenska kyrkan

sid

6
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7
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Meddelande
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Öppna frågor
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Ersättning till kulturförvaltningen för insatser till flyktingar.
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Förslag till yttrande över revisionens granskning av sektionen för
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Angående projektansökningar till konsumentverket
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Ansökan till Länsstyrelsen angående utvecklingsmedel

sid 19

§ 69

Angående tidigareläggning av rätten att servera alkoholdrycker
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27 maj 2002

Plats och tid:
Beslutande:

Tjänstgörande

2

Ö Hamngatan 7 B, kl 13.00—16.55
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)
ersättare
Yvonne Axelsson, (s)
Bengt-Olof Karlsson
Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.35 §§ 53-56

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Ingrid Trossmark, (s)
Ann-Marie Branje, (m)
Kent Isaksson, (m)
Per-Axel Persson, (v)
Maria Persson, (c) kom kl 13.15 § 55
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
Underskrifter
Sekreterare:

Rolf Karlsson

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Rolf Karlsson

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 53--69
§§ 60-69 offentliga

27 maj 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3

27 maj 2002

§ 53
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 21
Ärende: 01-02
Socialnämndens beslut
att besluta enligt allmänna utskottets förslag
______________

4

27 maj 2002

§ 54
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 22
Informationen togs till protokollet
______________

5

27 maj 2002

§ 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.
______________

6

27 maj 2002
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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.
______________

27 maj 2002

8

§ 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
______________

27 maj 2002

§ 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
-”2002-04-29
Dom
2002-04-05
-”2002-04-12
-”-”-”2002-04-24

395-02 E
395-02 E
265-02
183-02
262-02
189-02

Kalmar Tingsrätt
Dom

T 1572-01

2002-04-09

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)
b)
c)
d)

Dödsboanmälningar
Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
Ej inleda utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)
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 (Västerudd, Karlskrona Kommun, Blekinge län
g) Yttrande gällande detaljplaneprogram för fryshuset, Saltö, Karlskrona
Kommun, Blekinge län
______________

27 maj 2002
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§ 60
Öppna frågor
Camilla Persson (v) ställde frågan hur det går med kontraktet mellan KarlskronaHem 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.
______________

27 maj 2002

12

§ 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 socialbidrag inte enbart avser ekonomiskt bistånd till enskilda utan även inrymmer
utvecklingsersättning, EU-projekt samt andra kostnader för andra sysselsättningsprojekt.
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

§ 62
Årsredovisning för donationsfonderna
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donationsfonderna:
• Martin Thunells stiftelse
• Familjen Westrings donationsfond
• Major John Jeanssons donationsfond
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder.
______________

13
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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
Anonyma alkoholister /AA Lokalkostnad max
Anonyma narkomaner /NA Lokalkostnad max
Holmamålaträffen
Hela människan / RIA i Karlskrona
Verdandi Pantern
Kvinnojouren Frideborg
Tjejjouren
Brottsofferjouren BOJ
EFA Enade Föräldrar med Ansvar
AC-sydöst
BRIS

133.000:33.000:47.000:20.000:150.000:80.000:282.500:0:50.000:10.000:2.500:0:-

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.

27 maj 2002
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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 förvaltningar 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-, barnoch ungdoms- utbildnings- och socialförvaltningarna.
Medel till verksamheten 2001 anslogs som tidigare nämnts av kommunfullmäktige. 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
______________

27 maj 2002
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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 omfattning 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.
______________

27 maj 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.
______________

27 maj 2002
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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 utvecklingsstöd till kommunal konsumentverksamhet. I verkets broschyr om utvecklingsstödet 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 konsumentvägledarnas 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 konsumentvägledningarna 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 konsumentvägledningarna i ovanstående kommuner.
______________

27 maj 2002
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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, uppskattningsvis 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.
______________

27 maj 2002
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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 tidigarelägga 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 polismyndigheten 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.

27 maj 2002
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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.
______________

24 juni 2002

1

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

§ 82

sid 14

Angående yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion

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

24 juni 2002
Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B, kl 13.00—16.00
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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

2

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
Yvonne Axelsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Kent Isaksson, (m)
Per-Axel Persson, (v)
Maria Persson, (c)
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
Underskrifter
Sekreterare:

Birgit Andersson

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Birgit Andersson

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 70--85
§§ 77-85 offentliga

24 juni 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3

24 juni 2002

§ 70
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 24
Informationen togs till protokollet
______________

4

24 juni 2002
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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
Galgamarken
1
Pantarholmen
2
1
Trossö
1
Kungsmarken
6
2
2
Lyckeby
3
3
Rödeby
Marieberg
3
Backabo
Gullberna
Ramdala
Jämjö
2
3
Holmsjö
2
2
Summa
21
3
12

Totalt
1
3
1
12
6
1

5
4
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
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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 individoch familjeomsorg.
Informationen tog till protokollet.
______________

24 juni 2002
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§ 73
Redovisning av sammanställning av hälsoprofilsbedömningar, arbetsmiljön
samt personal nyckeltal.
Eva-Britt Norrman redovisade ärendet.
Informationen togs till protokollet
______________

24 juni 2002

§ 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
-”2002-05-28

704-3285-02
701-3689-02

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2002-05-08
-”2002-05-22
-”2002-05-24

141-02
299-02
182-02 E

9

§ 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

24 juni 2002
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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

§ 78 Budgetuppföljning 2002-05
Malin Jonasson redovisade budgetuppföljningen.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att

anta Budgetuppföljningen för maj månad 2002.

______________

11

24 juni 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 klagomålshantering 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 ändamålet 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.
2.
3.
4.

Frågan om hur förankringen av klagomålshanteringen ska fortsätta,
kommer att tas upp i projektstyrgruppen för kvalitetsarbetet.
De mallar som finns på intranet ska omarbetas för att göra det lättare att
dokumentera och sammanställa klagomålen.
Översatt foldrar är beställda och ska distribueras till alla arbetsgrupper.
Information om klagomålshanteringen ska ske i samband med förvaltningens övergripande introduktion till nyanställda samt skrivas in i
checklistan för introduktion.

Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna rapporten med förslag till förbättringsåtgärder
______________

24 juni 2002
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§ 80
Förlängning av avtal om familjerådgivning
Karlskrona kommun, socialförvaltningen, har för tiden 2000-01-01 t.o.m. 2002-1231 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 mervärdesskatt.
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 enkätundersökningen 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 fördelaktigt 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
______________

24 juni 2002
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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 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.
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.

24 juni 2002
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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

24 juni 2002
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§ 82
Angående yttrande över förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion:
Socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubr förslag.
Socialnämnden har inget att erinra mot de förslag till basanpassning som presenteras 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.
______________

24 juni 2002
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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 arkivmyndigheten 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 kommunarkivet och socialförvaltningen.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta gallrings- och bevarandeplanen för nämndens handlingar.
______________

24 juni 2002

§ 84
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
Informationen togs till protokollet.
______________

18

24 juni 2002
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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 fattigdom. 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
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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

Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B, kl 13.00—16.50
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

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

2

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
Yvonne Axelsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Kent Isaksson, (m)
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
Underskrifter
Sekreterare:

Ronny Svedklint

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Ronny Svedklint

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 86--99
§§ 93-99 offentliga

26 augusti 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3

26 augusti 2002

§ 86
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende:
Bilaga: 25
Ärende: 01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

4

26 augusti 2002

§ 87
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 26
Informationen togs till protokollet
______________

5

26 augusti 2002

§ 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.
______________

6

26 augusti 2002
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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
______________

26 augusti 2002

§ 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
Beslut
2002-05-29
-”2002-06-06
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2002-05-28
-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”2002-06-10
-”-”-”-”-”-”-”-”-

701-249-02
704-3800-02
704-4024-02
181-02
184-02
263-02
264-02
370-02
273-02
381-02
185-02
238-02
261-02
348-02
410-02

8

26 augusti 2002
-”-”-”-”Dom
-”-”Beslut
-”-

-”2002-06-11
2002-06-19
2002-06-26
2002-07-04
2002-07-08
-”2002-07-09
2002-06-14

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2002-05-31
Beslut
-”Protokoll
2002-07-11

9

1158-01
368-02
379-02
575-02
522-02 E
369-02 E
556-02 E
665-02 E
574-02 E
1795-2002
751-2002
2289-2002

§ 91
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tillstånd för automatspel
Ej inleda utredning enl. 11 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
Beslut om umgänge
Överklagande av länsrätten i Blekinge läns beslut 2002-0709 i mål nr
665-02 E
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

26 augusti 2002
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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.
______________

26 augusti 2002
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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-verksamhet 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 moderförening. Detta innebär att FMN i Kristianstad kommer att ha hand om kontaktgruppens ekonomi, rådgivning och allt i övrigt som hör ihop med en moderförening. 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 Karlskrona 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 socialförvaltningen stora förhoppningar om att socialtjänstens klienter skulle få del av insatsen. Emellertid har arbetslösa med ersättning från arbetslöshetskassa i första
hand blivit fått del av åtgärden aktivitetsgarantin. På samma sätt kommer socialtjänstens klienter inte i åtnjutande av resurserna i det samarbetsprojekt för långtidssjukskrivna och arbetslösa som inletts av försäkringskassan och länsarbetsnämnden i länet, eftersom socialtjänstens klienter oftast saknar sjukpenning.
Andra myndigheter har i allt större utsträckning begränsat sina insatser för personer 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.

26 augusti 2002
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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
Planerade förändringar 2003-2005
Kommunbidrag efter planerade
förändringar

2003

2004

2005

- 2 642

626

3 626

39 255

35 987

32 987

Budget i balans

2003

2004

2005

HVB för vuxna
Ungas missbruk

-1.000
-820

-1.000
-820

-1.000
-820

2003

2004

2005

Förslagen är uppsatta i ledningsgruppens prioritetsordning.
Utbildning/handledning
-520
-520
Investeringar
-125
-125

-520
-125

Ökad kvalité

2003

2004

2005

Föreningsbidrag
Budget- och konsumentrådgivare
Socialnämndens reserver

-400
-420
-740

-400
-420
-740

-400
-420
-740

Bibehållen kvalité
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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

-125

-125

-125

Utökning av investeringsbudget

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:
Kostnad för socialbidrag:
Kostnad för arbetsgaranti:
Kommunbidrag
Individ och familjeomsorg
Socialbidrag
Arbetsgaranti

74.318 tkr
36.613 tkr
5.000 tkr
2003

år 2003
år 2003

2004

2005

74.318 tkr 74.318 tkr 74.318 tkr
36.613 tkr 36.613 tkr 36.613 tkr
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, BengtOlof 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 värderingar 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, behöver de verksamheter som redan idag är naturliga mötesplatser, t.ex. inom förskoleverksamheten 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 flyktingintroduktionens 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 kulturförvaltningen. Som ett resultat av detta har Sunnadalskolan , FIA socialförvaltningen och Rädda Barnen påbörjat ett samarbete för att försöka hitta former för att
ge föräldrar med utländsk bakgrund ökad insikt om det svenska samhällets värderingar, 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.
______________

23 september 2002
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 23 september 2002
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107-108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116

Information om familjerådgivningen
Information om projektet ”Support Employment”
Mottagna flyktingar 2002-07-31
Utskänkningskontroller under 1:a kvartalet 2002
Information angående Blekingealliansen
Redovisningsärende
Meddelande
Delegation
Öppna frågor
Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 2002-08-31
Fördelning av socialnämndens reserv samt förslag till ombudgetering
Angående förlängning av projekt Compassen
Projekt för lågutbildade flyktingar och invandrare
Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för
Karlskrona kommun
Yttrande över remiss angående Forskningsstrategi för Landstinget
Blekinge
Serveringstillstånd

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
16

sid 18
sid 19
sid 21
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Plats och tid:
Beslutande:

Tegelhuset, Palanderska gården kl. 13.00—16.50
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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

2

Ann-Marie Branje (m) §100 samt §§ 114-116
Per-Axel Persson (v) §§ 100-108
Yvonne Axelsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Kent Isaksson, (m)
Maria Persson (c) kom kl. 13.05 § 101--116
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
Underskrifter
Sekreterare:

Birgitta Ståhl

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Birgitta Ståhl

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 100–116
§§ 100-108 offentliga

23 september 2002

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

2002 anslagits på kommunens
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§ 100
Information om familjerådgivningen
Eva-Lisa Hoffman, Ingrid Swärd samt Sören Persson informerade om
familjerådgivningen.
Informationen togs till protokollet
______________

4

23 september 2002

§ 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
Galgamarken
Pantarholmen
Trossö
Kungsmarken
Lyckeby
Rödeby
Marieberg
Backabo
Gullberna
Ramdala
Jämjö
Holmsjö
Summa

4
2
9
5

7-18 år
1
2

0-6 år

4
1

3
2

1

4

2
2
29

7

Totalt
1
7
2
16
8
4

3
2
11

5
4
47

T o m 02 06 30 har 41 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun.
Flyktingarna kommer från följande länder:
Vuxna
0-18 år
Irak
16
13
Azerbajdzjan
Jugoslavien
3
1
Albanien
Iran
Bosnien Hercegovina 4
2
Ukraina
Libanon
Afghanistan
Jordanien
Liberia
Statslös/Palestina
1
Vitryssland
2
2
Ryssland
2
1
Summa
29
19
Informationen tog till protokollet.
______________

Totalt
29
4
6

1
4
3___
47

6
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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
______________

23 september 2002

§ 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
Dom
2002-07-25
-”-”-”2002-08-16
-”-”-”-”-”2002-08-21
-”-”-”2002-08-22
-”-”-”2002-08-27
-”2002-08-29
-”-”-”-”-”-”Dom
-”-

758-02 E
519-02
617-02
180-02
518-02
523-02
534-02
634-02
779-02
823-02 E
758-02
586-02
683-02
684-02
685-02
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

23 september 2002
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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
Socialnämndens reserv
Föreningsbidrag
Familjerådgivning
Personal, lokaler och allm. omk
Kontaktpersoner
Familjehem
HVB-hem barn och ungdom
Ungbo
Roslunden
HVB-hem vuxna
Karlskrona behandlingshem
Summa IOF
Socialbidrag
Introduktionen
Ankomstregistrerat
Nettoresultet

+
+
±
±
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Socialnämndens beslut
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning
______________

83,9
967
0
0
1 102,2
250,4
222,9
908,6
87,1
128,0
3 053,6
152,1
852,5
2 559,3
602,7
689,4
2998,9
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§ 111
Fördelning av socialnämndens reserv samt förslag till ombudgetering.
Malin Jonasson redovisade förvaltningens förslag på fördelning av socialnämndens reserv.
Socialnämndens 1 % reserv
Budgetvärde 2002-01-01
Reserv
FIA, vht personal, lokaler & allmänna omk
FUS, vht personal, lokaler & allmänna omk
ADS, vht HVB externt
Kvar efter fördelning

714 500 kronor
- 105 000 kronor
- 147 000 kronor
- 120 000 kronor
- 342 500 kronor
0 kronor

Socialnämndens reserv ”Roslunden”
Budgetvärde 2002-01-01
FUS, vht Roslunden
FUS, vht personal, lokaler & allmänna omk
Kvar efter fördelning

450 000 kronor
- 225 000 kronor
- 225 000 kronor
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
FUS, vht kontaktpersoner
250 400 kronor
FUS, vht familjehem
222 900 kronor
FUS, vht HVB för barn o ungdom 908 600 kronor
ADS, vht HVB för vuxna
- 3 053 600 kronor

Ombudgetering
- 150 000 kronor
- 100 000 kronor
- 1 000 000 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.
______________

23 september 2002
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§ 112
Angående förlängning av projekt Compassen
Tore Svensson redovisade ärendet
I maj 2001 beslutade Svenska ESF rådet att bifalla socialförvaltningens projektansökan 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 deltagarnas 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 socialförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Vägvisaren samt vuxenutbildningen.
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.

23 september 2002
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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 ansökan från socialnämnden.
______________

23 september 2002
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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
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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.
______________

23 september 2002
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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 verksamhetsberättelsen redovisa hur målen har uppfyllts.
Handikappsekreteraren skall årligen vid ett tillfälle tillsammans med handikapporganisationer 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 blanketter 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.
______________

23 september 2002
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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 forskningsverksamhet 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.
______________

23 september 2002

§ 116
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
Informationen togs till protokollet.
______________
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28 oktober 2002

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 28 oktober 2002
§ 117
§ 118
§ 119

Beslutsärenden
Redovisningsärende
Redovisning angående en jämförelse av personal nyckeltal mellan
åren 2001 och 2002 vad avser första och andra tertialet.
§ 120
Mottagna flyktingar
§ 121
Information angående samarbetssamtal
§ 122
Information från Tore Svensson angående sökta medel från ESF-rådet
§ 123
Meddelande
§ 124-125 Delegation
§ 126
Öppna frågor
§ 127
Budgetuppföljning per den 2002-09-30
§ 128
Serveringstillstånd

sid 4
sid 5
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

6
7
8
9
10
10
11
12
13

28 oktober 2002

Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—15.20
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

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

2

Yvonne Axelsson
Bengt-Olof Karlsson
Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.10 §117-118
Per-Axel Persson (v)
Kent Isaksson, (m)
Maria Persson (c) kom kl. 13.10 § 119
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
Underskrifter
Sekreterare:

Eva Abramsson

Ordförande:

___________________________
Ingrid Hermansson

Justerare:

___________________________
Eva Abramsson

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 117–128
§§ 126-128 offentliga

28 oktober 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3

28 oktober 2002

§ 117
Beslutsärenden
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 31
Ärende: 01-03
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

4

28 oktober 2002

§ 118
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 32
Informationen togs till protokollet
______________

5

28 oktober 2002

§ 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
______________

6

28 oktober 2002

§ 120
Mottagna flyktingar
Inget ärende att behandla.
Informationen togs till protokollet
______________

7

28 oktober 2002

§ 121
Information angående samarbetssamtal
Bo Stenkilsson informerade hur familjerätten utför sina samarbetssamtal.
Informationen togs till protokollet
______________

8

28 oktober 2002

9

§ 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

28 oktober 2002
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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
-”2002-09-11
-”-”-”-”-”2002-09-17
-”2002-09-18

660-02
678-02
784-02
788-02
884-02
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

28 oktober 2002

§ 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
______________

11

28 oktober 2002

12

§ 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.
______________

28 oktober 2002

§ 128
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
Informationen togs till protokollet.
______________
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25 november 2002

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 25 november 2002
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134

Information angående Blekingealliansen
Beslutsärenden
Redovisningsärende
Redovisning angående arbetsmiljöenkäten Nätverk IFO.
Blekingeungdomars/Karlskrona ungdomars levnadsvillkor
Redovisning av hushåll som är aktuell vid socialförvaltningen och
som saknar egen bostad
§ 135
Mottagna flyktingar
§ 136
Meddelande
§ 137-138 Delegation
§ 139
Öppna frågor
§ 140
Budgetuppföljning per den 2002-10-31
§ 141
Angående antal arbetstagare per arbetsledare
§ 142
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider
§ 143
Tjänstepensionsförsäkring för arvodesanställd personal på Ros-hemmen
§ 144
Begäran hos fastighetsförvaltare om att förhyra alternativt inköpa en
enfamiljsfastighet
§ 145
Ang nya drogpolitiska strategier och handlingsplan inkl riktlinjer för
alkoholservering och folkölsförsäljning
§ 146
Serveringstillstånd
§ 147
Ansökan om projektmedel från Socialstyrelsen för att motverka våld mot
kvinnor

sid
sid
sid
sid
sid

3
4
5
6
7

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

8
9
11
11
12
13
14
15
16

sid 17
sid 18
sid 19
sid 20

25 november 2002
Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.45
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

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

2

Yvonne Axelsson
Ann-Marie Branje (m) tom kl 13.25 §129
Per-Axel Persson (v)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Kent Isaksson, (m)
Maria Persson (c)
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
Underskrifter
Sekreterare:

Andreas Reinholdson

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Andreas Reinholdson

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 129–147
§§ 129-138 offentliga

25 november 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3

25 november 2002

4

§ 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, Migrationsverket, Skolverket samt Svenska kommunförbundet.
Informationen togs till protokollet
______________

25 november 2002

§ 130
Beslutsärenden
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 34
Ärende: 01-02
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

5

25 november 2002

§ 131
Redovisningsärende
2ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 35
Informationen togs till protokollet
______________

6

25 november 2002

7

§ 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
______________

25 november 2002

§ 133
Blekingungdomars/Karlskrona ungdomars levnadsvillkor
Lennart Nilsson redovisade undersökning av Blekingungdomars/Karlskrona
ungdomars levnadsvillkor inom områdena:
•
•
•
•

Hälsa
Kost motion och fritid
Sex och samlevnad
Skolan

•
•
•
•

Våld, skadegörelse och stöld
Tobaksvanor
Alkohol
Narkotika

Enkät hade skickat ut till 1406 elever på gymnasieskolor samt årskurs 9.
420 elever har svarat.
Informationen togs till protokollet
______________

8

25 november 2002

9

§ 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 kartläggningarna är 28 gemensamma, vilket innebär att sammanlagt 78 bostadslösa hushåll/personer har redovisats vid de två sektionerna.
Informationen togs till protokollet
______________

25 november 2002

§ 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
Galgamarken
1
Pantarholmen
4
2
1
Trossö
6
Kungsmarken
11
4
5
Lyckeby
8
3
2
Marieberg
5
2
1
Jämjö
2
3
Holmsjö
2
2
Rödeby
3
1
Summa
42
12
14

Totalt
1
7
6
20
13
8
5
4
4
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:
Irak
Jugoslavien
Iran
Bosnien Hercegovina
Statslös/Palestina
Vitryssland
Ryssland
Kosovo
Summa

Vuxna
18
8
1
7
1
2
2
2
41

0-18 år
16
5
1
2
0
2
1
27

Totalt
34
13
2
9
1
4
3
2___
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
Irak
21
24
Jugoslavien
10
9
Iran
1
1
Bosnien Hercegovina 7
2
Statslös/Palestina
1
0
Vitryssland
2
2
Ryssland
2
1
Kosovo
2
Summa
46
39

Totalt
45
19
2
9
1
4
3
2____
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
Galgamarken
1
Pantarholmen
4
2
1
Trossö
6
Kungsmarken
12
6
7
Lyckeby
9
3
2
Marieberg
6
3
4
Jämjö
2
3
Holmsjö
2
2
Rödeby
5
1
4
Summa
47
15
23
Informationen togs till protokollet
______________

Totalt
1
7
6
25
14
13
5
4
10
85
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12

§ 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
-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”--”-”Beslut
2002-10-15

563-02
615-02
661-02
677-02
696-02
728-02
764-02
789-02
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)
b)
c)
d)

Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
Dödsboanmälningar
Beslut om förlängning av utredningstiden jml kap 11 § 2 socialtjänstlagen
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.
______________

25 november 2002

§ 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.
______________

25 november 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.
______________

25 november 2002
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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 sysselsättningsgrad 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.
______________

25 november 2002
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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 socialsekreterarlön. 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 tjänstepensionsförsäkring 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.
______________

25 november 2002
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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
att

få möjlighet att hyra en enfamiljsvilla.

om det inte finns en ledig enfamiljsvilla tillgänglig i kommunens nuvarande
husbestånd, ge fastighetsförvaltaren ett uppdrag att inköpa en enfamiljsvilla.
______________

25 november 2002
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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.

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

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 synpunkter 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: För att arbetet med förverkligandet av
programmet skall bli effektivt krävs nedanstående

... [1]

25 november 2002

§ 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

16 december 2002
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 16 december 2002
§ 148
§ 149

Redovisningsärende
Redovisning av individärende enligt uppdrag av socialnämnden i
november 2002-12-17
§ 150
Redovisning av studiebesök i Skurups kommun
§ 151
Meddelande
§ 152-153 Delegation
§ 154
Öppna frågor
§ 155
Höjning av arvoden till familjehem
§ 156
Budgetuppföljning per den 2002-11-30
§ 157
Avtal med AB Karlskronahem
§ 158
Förslag till avtal mellan Socialförvaltningen FIA och Arbetsmarknadsenheten inom Karlskrona kommun för 2003
§ 159
Kvalitetsplan och kvalitetspolicy för socialförvaltningen
§ 160
Uppföljning av verksamhetsplan för 2002
§ 161
Inrättande av 0,5 tjänst som utredningssekreterare vid socialförvaltningens kansli
§ 162
”Kvinnofrid” Stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras familjer.
Handlingsprogram för socialförvaltningen i Karlskrona kommun
§ 163
Förlängning av avtal för programvaror avseende socialt datasystem;
ISOX 2000/ver 2.0.
§ 164
Serveringstillstånd
§ 165
Angående försäljning av folköl till underåriga – ny policy
§ 166
Tack
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16 december 2002
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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.45
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
Underskrifter
Sekreterare:

Inger Dahlgren

Ordförande:

___________________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Inger Dahlgren

___________________________
Katarina Lindell

Paragraf: 148–166
§§ 154-166 offentliga

16 december 2002

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

2002 anslagits på kommunens

3

16 december 2002

§ 148
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 37
Informationen togs till protokollet
______________

4

16 december 2002
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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
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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
______________

16 december 2002
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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
-”2002-11-26
Beslut
2002-11-27

839-02
1044-02
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.
______________

16 december 2002

§ 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 omkostnadsersättning som skall täcka deras merkostnader till följd av uppdraget. Ersättningen
är inte reglerad i lag utan är en angelägenhet för kommunerna. Svenska kommunförbundet 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
att

ge förvaltningen i uppdrag att göra internbudget utifrån att vi följer
kommunförbundets rekommendation om arvoden och ersättningar.

hemställa hos kommunstyrelsen kompensation för prisjustering enligt
kommunförbundets rekommendation.
_____________

16 december 2002

§ 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.
______________

10
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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 omfattar 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.
______________

16 december 2002
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§ 158
Förslag till avtal mellan Socialförvaltningen FIA och Arbetsmarknadsenheten 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 introduktionsersättning att införas som ersättning istället för försörjningsstöd under introduktionsperioden. 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 arbetsmarknadsenhet för att tydliggöra introduktionens kommande behov av praktikplatser. 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 arbetslivserfarenheter. 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 socialbidraget 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.

16 december 2002
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 utvecklingsområdena, 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
att

godkänna uppföljningen, samt

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 personalsekreterare 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 socialsekreterare. En person som tidigare varit anställd som 1:e socialsekreterare och
erhållit pension på halvtid uppehöll den andra 0,5 tjänsten. Efter det att löneutrymme 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 påtaglig obalans i maktförhållandet mellan män och kvinnor. Regeringens kvinnofridsreform, 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 socialsekreterare 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) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
att anta föreslaget handlingsprogram ”Kvinnofrid”, stöd och hjälp till våldsutsatta 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 innehåller 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.
______________

