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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.30
Ordförande
Peter Johansson (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Camilla Persson (v)
Tjänstgörande ersättare
Sergio Ruano (s)
Övriga närvarande ersättare
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Lars Ericsson (s)
Patrik Magnusson (m)
Per-Erik Karlsson (fp)
Åse Örgev (kd)
Åke Carlsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
tjänstemän
Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Göran Bohman, sektionschef
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare
Daniel Timms, socialsekreterare § 1-3
Anita Karlsson, socialsekreterare § 1-3
Hans Olsson, socialsekreterare § 1-3
Carolina Olsson, socialsekreterare § 1-3
Sofie Palm, socionomkandidat § 1-3
Katarina Lindell, sekreterare
Utses att justera
Underskrifter

Eva Abramsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Peter Johansson

Justerare:

___________________________
Eva Abramsson

Paragraf: 1-17
8-17 §§ offentliga
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
_________________________
Katarina Lindell

2004 anslagits på kommunens
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§1
Information angående Ros-hem
Roland Mattisson informerade angående Ros-hem.
Tommy Romlin som bedriver ett Ros-hem informerade om hur det är att vara ett
Ros-hem.
Ros-hem startades som ett projekt 1996 och 1999 permanentades det. I Karlskrona
har vi 3 st Ros-hem med 2 platser i varje Ros-hem.
Informationen togs till protokollet
______________

26 januari 2004

§2
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 1
Ärende: 01-01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

5

26 januari 2004

§3
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 2
Informationen togs till protokollet
______________
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§4
Mottagna flyktingar 2003 12
T o m 03 12 31 har 101 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun varav 6 är
sekundärinflyttade.
Flyktingarna kommer från följande länder:
Irak
Jugoslavien
Bosnien Hercegovina
Afghanistan
Jordanien
Ryssland
Somalia
Serbien
Niger
Statslös
Summa

Vuxna:
22
10
10
3
2
1
4
6
1
3
62

0-18 år:
17
4
7
1
2
1
4
3
39

Totalt:
39
14
17
3
3
3
5
10
1
6____
101

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Kungsmarken
Lyckeby
Pantarholmen
Gullaberg
Annebo
Marieberg
Galgamarken
Björkholmen
Saltö
Trossö
Fågelmara
Summa

Vuxna:
37
5
2
2
1
3
4
2
1
4
1
62

Informationen togs till protokollet
______________

0-18 år:
18
4
2
4
1
6
1
1
1
1
39

Totalt:
55
9
4
6
1
4
10
3
2
5
2
101
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§5
MEDDELANDE
Kurser/konferenser
Kommunfullmäktige
§ 133
Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona Kommun
§ 134
Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona
§ 135
Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 141
Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 142
Kommunala val
§ 149
Principer för redovisning av investeringar
Idrotts- och fritidsnämnden
§ 93
Terraqotta´s fortsatta framtid
Handikappnämnden
§ 87
Redovisning av utredningsuppdrag avseende inrättande av boende och hemtjänst/omvårdnadsteam för personer med mångfaceterad psykisk social och/eller
somatisk problematik.
Tekniska nämnden
§ 78
Sammanträdesplan 2004 för tekniska nämnden
Ecad Newsletter
Volym 10 nr 66
Special edition
Socialstyrelsen
Meddelandeblad

december 2003

december 2003
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Länsrätten i Blekinge län
Dom
2003-11-27
-”2003-11-28
-”2003-12-15
-”2003-12-16
-”-”-”2003-12-17
-”2003-12-19
-”-”-

1095-03
876-03
1110-03
1058-03
1091-03
1236-03
1005-03
1121-03

Länsrätten o Östergötlands län
Dom
2003-12-23

3444-03 E

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2003-12-18

4005-03

Regeringsrätten
Beslut

3606-03

2003-12-16
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§6
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Polisanmälan gällande misstanke om misshandel
b) Detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö, Karlskrona Kommun
c) Yttrande gällande detaljplan för del av Fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60,
Holmsjö, Karlskrona Kommun
d) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet
sällskap
§7
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-01-12.
______________
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§ 8
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
______________
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§9
Belopp för introduktionsersättning
Socialnämnden beslutade i januari om införande av introduktionsersättning för
flyktingar som mottas i det kommunala flyktingmottagandet. Socialnämnden
beslutade samtidigt om riktlinjer och nivå för introduktionsersättningen.
Beloppen för introduktionsersättning bör justeras med tanke på att levnadsomkostnaderna har ökat. Hyresnivån i de flesta av Karlskronahems lägenheter har vid
årsskiftet ökat med 3,8 %. Nivån för socialbidrag har höjts med omkring 3,5 %.
Socialförvaltningen föreslår höjning av introduktionsersättning från 2004 01 01 för
ensamstående med 4 %, vilket avrundat innebär 6 970 kronor per månad. För
sammanboende och barnfamiljer föreslås höjning med 3,5 %, vilket innebär 5 330
kronor respektive 590 kronor per månad.
Beloppen för introduktionsersättning föreslås således bli följande:
ensamstående
6.970 kr / mån
makar eller sambo
5.330 kr/ mån
barn 0 – 17 år
590 kr / mån
gymnasiestuderande,18 – 20 år
590 kr/ mån
Socialnämnden föreslås besluta on nya belopp för introduktionsersättning från och
med 2004 01 01. Socialnämnden föreslås vidare ge förvaltningen i uppdrag att i
april presentera uppföljning av systemet med introduktionsersättning.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att
att

anta nya belopp för introduktionsersättning från och med 2004 01 01

ge socialförvaltningen i uppdrag att i april presentera uppföljning av
introduktions ersättningen i Karlskrona
______________
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§ 10
Riktlinjer för socialbidrag 2004.
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för socialbidrag 2004
daterat 2004-01-05.
Yrkande:
Walla Carlsson (s) yrkar avslag på förvaltningens förslag under avsnitt 6.3
angående att stimulansersättningen tas bort.
Ingrid Hermansson (c) yrkar följande under respektive avsnitt:
5:11 Avslag till allmänna utskottets förslag. Vill behålla förslag enligt
tidigare riktlinjer.
6:3 Bifall till Walla Carlssons yrkande
Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till Walla Carlsson yrkande i avsnitt
6:3
Camilla Persson (v) yrkar bifall till Walla Carlssons yrkande samt att i
riktlinjerna tillägga att umgängesföräldern skall ha rätt att söka 200 kronor
per barn och år för exempel kostnader i samband med födelsedagar o dyl.
Ordföranden Peter Johansson (s) yrkar avslag på Camilla Perssons
tilläggsyrkande i avsnitt 3:5.
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Peter Johanssons avslags yrkande.
Ordföranden Peter Johansson föreslår följande ändring i text under avsnitt
5:5.
Socialbidrag utgår till medlemsavgift i hyresgästföreningen.
Ordföranden Peter Johansson konstaterar att socialnämnden är överens om att
bibehålla stimulansersättningen samt ändring av text under avsnitt 5:5.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag i avsnitt 5:11
mot Ingrid Hermanssons yrkande och fann allmänna utskottets förslag
antaget.
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Ordföranden ställde därefter proposition på Camilla Perssons tilläggs yrkande
i avsnitt 3:5 mot Peter Johanssons avslags yrkande och fann Peter Johanssons
avslags yrkande antaget.
Socialnämnden beslutade således
att

anta förslag till riktlinjer för socialbidrag år 2004 samt bibehålla avsnitt
6:3 stimulansersättning

att

ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera belopp i avsnitt 3.3 avseende
merkostnader för diabeteskost, glutenfri kost, fettreducerad kost samt
kost vid laktosintolerans när ny genomgång av merkostnaderna finns
tillgänglig från konsumentverket.

Reservation
Ingrid Hermansson, Ann-Louise Trulsson, Eva Abramsson, Inger Dahlgren
samt Andreas Reinholdson reserverar sig i avsnittet 5:11 till förmån för Ingrid
Hermanssons yrkande.
______________
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§ 11
IT-plan 2004
Siamak Zolfeghari redovisade upprättad It-plan daterad 2004-01-05.
Karlskrona kommun IT-verksamhet skall skapa förutsättning för värdeskapande utveckling, effektiv resursanvändning och tillväxt samt präglas av
helhetssyn, kvalitet, kontinuitet och långsiktighet. IT-verksamheten skall därigenom förse, de av medborgarna skatte- & avgiftsfinansierade verksamheterna med relevant IT-stöd, särskilt genom hög tillgänglighet, säkerhet och
effektiv administration.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta IT-plan för 2004.
______________
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§ 12
IT-säkerhetsplan
Ärendet utgick.
______________
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§ 13
Ny tjänst på Roslunden
Göran Bohman redovisade ärendet.
Socialnämnden begärde en komplettering av ärendet vid sammanträdet i dec –03.
I ärendet föreslår Göran Bohman att Roslunden tillförs medel i budgeten för att
finansiera 0,75 % tjänst som behandlare. För att förbättra arbetsmiljön och skapa
förutsättningarna för personalgruppen att bibehålla eller öka kvalitén för våra
uppdragsgivare, d.v.s. inskrivna barn, ungdomar och föräldrar.
Andreas Reinholdson (kd), Inger Dahlgren (fp), Camilla Persson (v), Ingrid
Hermansson (c) samt ordföranden Peter Johansson (s) tillstyrker förslaget.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att
att

öka bemanningen på HVB-Roslunden med 0,75 % behandlartjänst

finansiera detta genom att överföra 315.000 kr från verksamhet 755 HVB
barn och ungdom från med 1 januari 2004.
______________
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§ 14
Formulering av uppdrag med anledning av ungdomssituationen.
Göran Bohman föredrar ärendet muntligen. Han beskriver dels utvecklingen
bland ungdomsgrupperna i Karlskrona, dels de åtgärder förvaltningen vidtagit
för att möta denna.
Idag är det förvaltningens bedömning att de åtgärder som vidtagits med den
nuvarande organisationen som grund med Fältgrupp, Projekt X, Råd- och
stöd gruppen etc, ofta i samverkan med olika samarbetspartners inte varit
tillräckliga. Samtidigt ser man en ökning av behoven av Råd- och stöd
gruppens verksamhet.
Ordföranden konstaterar att hela socialnämnden bifaller allmänna utskottets
förslag.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottet förslag
att

ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett tvåårigt projektuppdrag med
anledning av utvecklingen inom ungdomsgrupperna i Karlskrona. Av
förslaget ska framgå syfte, omfattning, tidsplan, finansiering och uppföljning/utvärdering.

______________
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§ 15
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________
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§ 16
Val av en ledamot samt en ersättare till socialnämndens allmänna utskott.
Ingrid Hermansson (c) förslog Ann-Louise Trulsson (m) som ledamot i allmänna
utskottet.
Camilla Persson (v) föreslog Åsa Gyberg-Karlsson (v) som ersättare i allmänna
utskottet.
Socialnämndens beslut
att

anta Ann-Louise Trulsson (m) som ledamot i allmänna utskottet, samt

att

anta Åsa Gyberg-Karlsson (v) som ersättare i allmänna utskottet.

______________

26 januari 2004
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§ 17
Tack
Ordföranden Peter Johansson tackar för uppvaktningen tidigare idag.
Han tackar ledamöter och ersättare i socialnämnden samt tjänstemän för ett bra
samarbete under de åren han varit ordförande.
______________

23 februari 2004
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23 februari 2004
Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.40
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) gick kl 16.20 §§ 18-26
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m) gick kl 16.15 §§ 18-26
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Tjänstemän

Sergio Ruano (s)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Patrik Magnusson (m) §§ 27-36
Åke Karlsson (c) §§ 27-36
Eva Strömqvist (s) gick 16.20 §§ 18-26
Ali Abu Iseifan (s)
Lars Ericsson (s)
Patrik Magnusson (m)
Åse Örgev (kd)
Åke Carlsson (c)
Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Göran Bohman, sektionschef
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Malin Frej, ekonom
Therese Svensson, socionomkandidat
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Inger Dahlgren

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Inger Dahlgren

Paragraf: 18-36
25-36 §§ offentliga
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
_________________________
Katarina Lindell

2004 anslagits på kommunens
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§ 18
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen.
Socialnämndens beslut
att

återkomma med redovisning av ärenden till socialnämndens sammanträde
den 22 mars 2004.
______________
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Kopia till:
1/3-04
CR

§ 19
Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2003.
Lena Wik redovisade inkomna synpunkter klagomål under 2003
Under 2003 har det inkommit 27 synpunkter eller klagomål till socialförvaltningen. Det är en minskning jämfört med året innan då antalet var 41.
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
______________
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Kopia till:
1/3-04
CR

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

23 februari 2004
Kopia till:
1/3-04
CR

§ 21
Mottagna flyktingar 2004-01
Inga flyktingar mottagna.
Informationen togs till protokollet
______________
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§ 22
MEDDELANDE
Kurser/konferenser
Kommunstyrelsen
§6
Delrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger”
§ 10
Utlysande av tjänst som socialchef
Äldrenämnden
§3
Inrättande av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med
mångfacetterad psykisk social och/eller somatisk problematik.
Verksamhetsberättelse 2003 - Familjerådgivningen i Karlskrona
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-01-08
-”2004-01-14
-”2004-01-15
-”2004-01-19
-”-”-”-”-”2004-01-20
-”-”-”-”-”-”Beslut
2004-01-26

1163-03
1270-03
1186-03
944-03
1139-03
1187-03
1145-03
1210-03
1217-03
1317-03 E
65-04

Länsrätten i Stockholms län
Dom
2004-01-15

19983-03 E

Länsrätten i Örebro län
Dom
2004-01-16

2211-03 E
2673-03 E
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§ 23
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
b) Dödsboanmälningar
c) Ansökan om förlängd utredningstid
d) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för
servering av alkoholdrycker.
e) Ansökan om dispens från att hålla kassaregister.

§ 24
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-01-30, 2004-02-09.
______________
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§ 25
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
______________
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Kopia till:
1/3-04
CR
KLF

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

23 februari 2004
Kopia till:
27/2-04
CR
SBF
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§ 27
Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park
Lena Wik redovisade upprättat yttrande daterat 2004-01-30.
Ett programförslag har utarbetats av parkchefen, kulturchefen och stadsarkitekten.
Detta är utsänt för samråd.
Hoglands Park har ett mycket stort kulturhistoriskt värde genom den långa
kontinuiteten som stadspark. Parken är en av de äldsta bevarade stadsparkerna i landet. Trossö är av riksintresse för kulturminnesvården, vilket innebär
att ingrepp och förändringar av parken skall underordnas riksintresset.
Förslag till åtgärder
För att så långt som möjligt återskapa och förstärka parkens karaktär bör i första
hand ett nytt staket sättas upp kring parkens fyra sidor. Det bör vara ett järnstaket
som anknyter till den historiska traditionen.
Ett program för trädvård och återplantering bör upprättas.
Gräsmattor och andra slitna ytor bör läggas om.
Området i den södra delen av parken bör omdisponeras så att lekplatsen, serveringsbodarna och scenen får en mera sammanhållen form. Detta kan göras
genom att serveringsbodarna och scenen ersätts med en eller flera paviljongbyggnader. Gestaltningen av en sådan bebyggelse bör bli föremål för en arkitekttävling.
Parkens belysning behöver ses över utifrån estetiska men också säkerhetsmässiga
skäl.
Nuvarande parkbänkar ersätts kontinuerligt av en enhetlig bänktyp speciell för
Karlskrona och Hogland Park.
Ett nytt skyltprogram för parken tas fram.
Socialnämnden anser det viktigt att man i programmet uppmärksammar behovet
av toaletter i Hoglands Park.
Socialnämndens beslut
att

med ovanstående kommentar tillstyrka program för förnyelse av Hoglands
Park, samt

att protokollet omedelbart justeras.
______________

23 februari 2004
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Kopia till:
1/3-04
CR

§ 28
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthandläggning.
Göran Mattsson redovisade upprättat förslag till ny delegeringsordning
daterad den 27 januari 2004.
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR:
Till allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar
Från allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar
Till socialchefen ges rätten -med rätt till vidaredelegation att besluta om dispens enligt alkohollagen kap 8 § 5 a att hålla kassaregister
att besluta om in- och utskrivningar av ensamkommande flyktingbarn vid
kommunens HVB-hem för denna barngrupp.
Beslut om självrisk enl rättsskyddsförsäkringen då socialnämnden för talan i
domstol om fastställande/hävande av faderskap.
Beslut om bistånd enligt kap 4 § 1 Sol i form av familjehem, HVB,
kontaktpersoner för vuxna (över 18 år) dock inte när det gäller rehabilitering vid
missbruk.
Anmälan av delegationsbeslut:
Socialchefen har i sin rätt att vidaredelegera beslutat om nedanstående:
Beslut om dispens enligt alkohollagens kap 8 § 5 a) att hålla kassaregister till
alkoholhandläggaren
Beslut om in- och utskrivningar av ensamkommande flyktingbarn vid kommunens
HVB-hem för denna barngrupp till föreståndaren för kommunens grupphem för
flyktingungdomar.
Beslut om bistånd enligt kap 4 § 1 Sol i form av familjehem, HVB, kontaktpersoner för vuxna (över 18 år) dock inte när det gäller rehabilitering vid missbruk till
1:e socialsekreterare vid FIA
Socialchefen har vidare beslutat om nedanstående förändringar av beslutsnivåer:
Beslut om fondmedel ur fondmedel som förvaltas av socialkontoret
från sektionschef till 1:e socialsekreterare FIA
Beslut om hyresskuld för högst 3 månader + kostnader
från socialsekreterare till 1:e socialsekreterare FIA
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Pga. höjda faktiska kostnader föreslås nedanstående beloppsnivåer i % av
basbeloppet höjas.
1:e socialsekreterare FIA får besluta om
- tandvård enligt godkänt kostnadsförslag med 50 % (från 25%)
- socialbidrag för att uppnå skälig levnadsnivå jml 4 kap 1 § SoL med 25% (från
16%)
- el-skuld med max 50% (ny nivå för 1:e soc.sekr)
Beslut enligt handläggningsrutiner om självrisk enl rättsskyddsförsäkringen då
socialnämnden för talan i domstol om fastställande/hävande av faderskap till 1: e
socialsekreteraren familjerättsgruppen.
Ovanstående är nya nivåer utifrån ett behov av att förtydliga gällande handläggningsrutiner.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt socialtjänstlagarna, alkohollagen samt med flera angivna lagar och förordningar att
gälla fr o m 1.3 2004
att till socialchefen delegerar rätten att besluta i samtliga ärenden som kan
delegeras till tjänstemän samt rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå
enligt socialnämndens politiska mål
att till protokollet notera socialchefens beslut om delegationsnivåer, som
framgår av bifogad delegeringsordning.
______________
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Kopia till:
1/3-04
CR

§ 29
Anmälan om delegationsordning för personal- och ekonomiärenden
Enligt socialnämndens mål skall delegationsordningarna årligen anmälas till
socialnämnden. Delegationsordningarna för personal- och ekonomiärenden har
setts över och för närvarande finner förvaltningen inga skäl till att föreslå några
förändringar i befintliga delegationsordningar.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att notera till protokollet att delegationsordning för personal- och ekonomiärenden anmälts till nämnden.
______________
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§ 30
Angående upphandling av familjerådgivning
Nuvarande avtal med Svenska kyrkan genom Lyckå församling om familjerådgivning upphör att gälla 31.12 2004.
Enligt gällande upphandlingsbestämmelser måste ny upphandling genomföras.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra ny upphandling med målsättning att socialnämnden kan besluta i ärendet vid sitt sammanträde den 21.6
2004.
______________
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§ 31
Upphandling av verksamhetssystem
Socialförvaltningen använder sedan 980401 verksamhetssystemet ISOX. Avtalet
avsåg 5 år med rätt till 2 års förlängning. 2002.12.16 beslutade socialnämnden att
förlänga avtalet fram till 2005-04-01.
Under hela avtalsperioden har huvuddelen av personalen varit positiv till
systemet, samtidigt som en del varit kritiska till detsamma.
Upphandling av nytt verksamhetssystem är en omfattande arbetsuppgift som
kräver stor delaktighet av flera personer i hela organisationen. Flera förvaltningar
har valt att enbart upphandla underhåll mm efter avtalsperiodens utgång, eftersom
förvaltningarna äger systemen. Eftersom diskussioner förts på socialförvaltningen
under hela avtalstiden om nuvarande verksamhetssystem, är det min uppfattning
att det är bäst för socialförvaltningen att åter upphandla verksamhetssystem.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla nytt verksamhetssystem.
______________
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Kopia till:
1/3-04
CR
Malin Frej

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

§ 36
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen på delegation av
Socialnämnden. Socialnämnden ska utse attestant för nämndens egen verksamhetEnligt Karlskrona kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad attestlista
som komplement till reglementet. I attestlistan ska tydligt framgå vem, vilka
personer, som är kopplad till ett visst ansvar. Det ska också tydligt framgå vem
som är ersättare. Dessutom är det reglerat i reglementet att minst två attester ska
finnas för varje händelse. Således ska framgå av attestlistan vem som utför
granskningsattesten. I den mån en viss person är ansvarig för ett visst projekt eller
aktivitet ska detta tydligt framgå i attestlistan. Attestlistan ska uppdateras så fort
någon förändring inträffar. Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till
attestlistan hör också namnteckningsprov för samtliga attestanter.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att utse Jan-Anders Lindfors som beslutsattestant och Ingrid Hermansson som
ersättare för beslutsattestant för socialnämndens verksamhet.
att i övrigt ta informationen och upprättad attestlista daterad den 9 februari 2004
till dagens protokoll.
______________

22 mars 2004

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 22 mars 2004
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42-43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53

Redovisningsärende
Redovisning över tillfällig serveringstillstånd till allmänheten under
sommaren 2003
Information angående lagstiftning
Mottagna flyktingar 2004 (tom februari)
Meddelande
Delegation
Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar
Budgetuppföljning februari 2004
Justering av internbudget 2004
Projekt för att öka insatserna för utsatta ungdomsgrupper
Motion ”Ansvar för uppväxande generationer”
Bidrag till projekt Mötesplatsen
Förslag till administrativ besparing
Angående IT-säkerhetsföreskrifter för socialförvaltningen
Serveringstillstånd
Öppna frågor

sid

4

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

5
6
7
8
9
10
13
14
15
17
18
19
20
21
22

22 mars 2004
Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.40
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Sergio Ruano (s)
Åsa Gyberg-Karlsson (v), kom kl 13.25 § 38-53
Ali Abu Iseifan (s) § 37

Övriga närvarande ersättare

Eva Strömqvist (s) kom kl 15.10 § 44
Ali Abu Iseifan (s)
Lars Ericsson (s)
Per-Erik Karlsson
Åse Örgev (kd)

Tjänstemän

Ingrid Augustinsson Swennergren, socialchef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Göran Bohman, sektionschef
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Christine Held, 1:e socialsekreterare
Marie Sjöström, socialsekreterare § 37
Hans Olsson, socialsekreterare § 37
Ann-Sofie Olsson, socialsekreterare § 37
Björn Jönsson, socialsekreterare § 37
Solveig Persson, socialsekreterare § 37
Angelie Larsson, socialsekreterare § 37
Malin Frej, ekonom § 44-46
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Andreas Reinholdson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Andreas Reinholdson

Paragraf: 37-53
§§ 44-53 offentliga

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

2004 anslagits på kommunens

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

4
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Kopia till:

§ 38
Redovisning över tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten under 2003.

Socialnämndens beslut
att återkomma med redovisningen till socialnämndens sammanträde den 19 april
2004.
______________

22 mars 2004
Kopia till:

§ 39
Information angående lagstiftning
Ingrid Augustinsson Swennergren informerade om Kommunallagen samt
Förvaltningslagen.
Göran Mattsson informerade om Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare.
Informationen togs till protokollet
______________
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§ 40
Mottagna flyktingar 2004 (t o m februari)
T o m 040229 har 5 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 0 är
sekundärinflyttade).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Irak
Bosnien Hercegovina
Afghanistan
Jordanien
Ryssland
Somalia
Serbien
Montenegro
Niger
Statslös
Summa

Vuxna:
3
1
4

0-18 år:
1
1

Totalt:
4
1_____________
5

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Kungsmarken
Lyckeby
Pantarholmen
Gullaberg
Annebo
Marieberg
Galgamarken
Björkholmen
Saltö
Trossö
Fågelmara
Långö
Summa

Vuxna:
1
1
1
1
4

Informationen togs till protokollet
______________

0-18 år:
1
1

Totalt:
1
2
1
1
5
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§ 41
MEDDELANDE
Kurser/konferenser
Kommunfullmäktige
§3
Kommunala val
§7
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och direktupphandling
§8
Demokratiutredningens förslag
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-02-04
-”2004-02-05
-”2004-02-11
-”2004-02-12
-”-”-”-”-”2004-02-16
Protokoll
2004-05-05

1183-03
1325-03
1347-03
1051-03
1294-03
65-04
1209-03
1005-03

Kammarrätten i Göteborg
Dom
2004-02-05

8094-03

8
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§ 42
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
b) Dödsboanmälningar
c) Polisanmälan
d) Polisanmälan angående misstanke om barnmisshandel
e) Ej inleda utred enl 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)
f) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL (1994:1738) servering av spritdrycker,
vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap
g) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för
servering av alkoholdrycker.
§ 43
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-03-08.
______________
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Kopia till:

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

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

Att uppföljning görs av grupphemmet efter ett antal månader.

_____________
Reservation
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger
Dahlgren (fp) samt Andreas Reinholdson (kd) reserverar sig mot beslutet.
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§ 45
Budgetuppföljning februari 2004
Malin Frej redovisade budgetuppföljningen för februari månad.
Utfallet för socialförvaltningen till och med februari visar ett negativt resultat på
- 2 198 tkr exklusive verksamheten introduktion. Prognosen för 2004 är att
förvaltningen vid årets slut kommer visa ett underskott på 3 000 tkr.
Utfallet för verksamheten introduktion visar – 235 tkr för perioden. Prognosen för
introduktionen beräknas till – 1 000 tkr.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningsrapporten.
______________
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§ 46
Justering av internbudget 2004
Under 2003 har reglerna för återsökning av äldreförsörjningsstöd upphört att gälla.
Tidigare betalade socialförvaltningen ut äldreförsörjningsstöd till äldre över 65 år.
Numera betalas detta ut av försäkringskassan. Reglerna för återsökning av försörjningsstöd till sjuka är oförändrade.
I internbudgeten för 2004 har inte de nya reglerna beaktats vilket gör att internbudgeten behöver justeras utifrån de nya förutsättningarna.
Socialbidrag
Vht 750
Återbetalning
Socialbidrag
Återsökning
äldre sjuka
S:a intäkter

Internbudget
2004
1 500 000

Justerad
internbudget
1 500 000

2 600 000

700 000

4 100 000

2 200 000

Bidrag till enskilda
Utvecklingsgaranti
Resurshuset
Tolk
Lokalhyror
Reserv
S:a kostnader

-34 668 000
-1 000 000
-2 375 000
-115 000
-240 000
175 000
-38 223 000

-32 768 000
-1 000 000
-2 375 000
-115 000
-240 000
175 000
-36 323 000

Nettokostnader

-34 123 000

-34 123 000

Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att justera internbudgeten för verksamhet 750, socialbidrag med 1 900 000 kr
mellan återsökning av äldre/sjuka och bidrag till enskilda.
______________
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§ 47
Projekt för att öka insatserna för utsatta ungdomsgrupper
Som redovisats för socialnämnden via muntliga föredragningar och verksamhetsberättelsen för 2003 är situationen allvarlig. Socialförvaltningen försökte
redan under 2002 bemöta det då ökade behovet med befintliga resurser.
Kortsiktigt lyckades vi förbättra situationen genom att koncentrera insatserna
genom ett nära samarbete mellan råd och stödgruppen och fältgruppen.
Under 2003 har situationen dock förvärrats, vilket märkts genom att antalet
ansökningar om bistånd till råd och stödgruppen ökat med 35 %.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra nuvarande resurser inte räcker
till för att förebygga och åtgärda den uppkomna situationen. Både utifrån
våra egna iakttagelser och signaler från olika samarbetsparter kan vi sluta oss
till att situationen inte är av tillfällig art, utan kräver långsiktiga och offensiva
åtgärder.
Syfte och mål
- att vända den negativa utvecklingen i de mest utsatta ungdomsgrupperna
- att utveckla och förankra områdesarbetet långsiktigt i utsatta ungdomars
hemmiljöer.
- att åstadkomma förbättrade levnadsbetingelser för familjer genom socialt
förändringsarbete.
Tidsplan
För att ges rimliga möjligheter att upparbeta fungerande verksamhetsformer i
enlighet med projektets syfte och mål bör projekttiden sättas till två år, med
start den 1 april 2004 med möjlighet till förlängning.
Yrkande
Ingrid Hermansson (c), Inger Dahlgren (fp) samt Ann-Louise Trulsson (m)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att inrätta ett projekt för utsatta ungdomsgrupper
att kostnaderna för projektet under 2004 ska belasta socialnämndens reserv
för volymökningar och kvalitetshöjningar med 660 tkr, samt
att återkomma med rapport angående projektet till socialnämnden efter 6
månader
______________
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§ 48
Motion ”Ansvar för uppväxande generationer”
Göran Bohman redovisade upprättat förslag till motion daterad 2004-03-01.
Jan Johansson KF – ledamot för Kristdemokraterna har i motion daterad
17/12 2003 föreslagit ”att ett starkare samordningsorgan mot barn- och
ungdomsbrottslighet skapas för att åstadkomma en mer attraktiv och säkrare
miljö i kommunen.
Socialförvaltningen delar förslagsställarens syn på vikten av förebyggande
åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar utvecklas destruktivt.
Karlskrona kommun har en mycket väl fungerande förebyggandekedja.
Sammanfattningsvis är att behovet av stöd till nattvandrande föräldrar är väl
tillgodosett genom fältgruppens försorg. Däremot är det viktigt att uppmärksamma behovet av tillfälliga lokaler. Generellt har inte socialtjänsten några
lokaler ute i kommundelarna, varför andra kommunala verksamheter såsom
skola, barnomsorg och fritidsgårdsverksamhet skulle kunna upplåta någon
lokal. Fältgruppen hjälper gärna till med att förmedla kontakter.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till yttrande samt
att motionen därigenom är besvarad
______________
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§ 49
Bidrag till projekt Mötesplatsen
Projekt Mötesplatsen vill skapa en mötesplats på Sunnadalsskolan för alla boende
i området, med prioritering på vuxna boende. En samordnare föreslås anställas för
att förverkliga att Mötesplatsen blir en levande sådan i området. Projektet föreslås
drivas under två år och bli en permanent verksamhet om det slår väl ut.
Projekt Mötesplatsen har tagits fram i samverkan med flera förvaltningar, bostadsföretag och migrationsverket och bedöms få en positiv effekt för de boende i
området.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att delfinansiera projektet Mötesplatsen under 2004 med 15.000 kronor, samt
att projektet finansieras ur socialnämndens säkerhetsreserv.
______________
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§ 50
Förslag till administrativ besparing
Ingrid Augustinsson Swennergren redovisade upprättat förslag till administrativ
besparing daterat 2004-03-01.
Kommunfullfäktige beslutade 26-27 november 2003:
Att budgetera en minskad kostnad för kommunens administration om 5,0
miljoner kronor år 2004 och att planera för budgetering av en motsvarande
minskad kostnad för administration om 7,0 miljoner kronor (ackumulerat) år 2005
och 10,0 miljoner kronor (ackumulerat) år 2006.
Minskning av de administrativa kostnaderna har fördelats ut på förvaltningarna
efter antalet administrativa tjänster. Socialförvaltningen har i lönesystemet 23
personer identifierade som administratörer.
Socialnämndens dela v sparbetinget är sammanlagt ca 700 000 kronor för de tre
åren. Omräknat i tjänster innebär det 1,0 tjänst 04, 0,4 tjänst 05 och 0,6 tjänst 06,
dvs sammanlagt 2,0 tjänst.
Förvaltningsledningen har efter det att arbetsgrupperna redovisat sina arbeten gått
igenom de analyser och konsekvensbeskrivningar som arbetsgrupperna gjort.
Förvaltningsledningen anser att den mest lämpliga åtgärden att vidta är att
förvaltningen minskas med en assistenttjänst. Däremot måste ytterligare utredning
genomföras tillsammans med assistenterna för att få fram den mest effektiva
arbetsfördelningen. Sektionscheferna kommer gemensamt att leda detta arbete.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att socialförvaltningen skall minska med en assistenttjänst, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringen.
______________
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§ 51
Angående IT-säkerhetsföreskrifter för socialförvaltningen.
Återremitterat ärende från socialnämndens sammanträde den 23 februari 2004.
I takt med ökad IT-användning inom förvaltningen har säkerhetsaspekterna lyfts
fram.
Det finns idag inga uppdaterade föreskrifter inom förvaltningen. Det är idag nödvändigt att alla anställda känner till vilka regler som finns inom detta område till
skydd för såväl sig själv som för all verksamhet inklusive våra klienter.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta föreslagna IT-säkerhetsföreskrifter
______________

22 mars 2004

§ 52
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________
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§ 53
Öppna frågor
Inger Dahlgren ställde frågan angående Karlskrona behandlingshem nu när
länsstyrelsen dragit tillbaka bygglovet..
Ingrid Augustinsson Swennergren svarade.
__________

22

19 april 2004

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 april 2004
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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.50
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s) §§ 54-68 gick 16.45
Ronny Svedklint (s)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande

ersättare

Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Patrik Magnusson (m)

Övriga närvarande ersättare

Lars Ericsson (s) §§ 54-68 gick 16.45
Åse Örgev (kd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 54-68 gick 16.45

Tjänstemän

Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, sektionschef
Christin Held, vik. sektionschef
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Daniel Timms, socialsekreterare
Margaretha Jansson, 1:e socialsekreterare
Roy Rexeke, socialsekreterare
Astrid Ericson, socialsekreterare
Inger Gyllin, socialsekreterare
Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare
Malin Frej, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Camilla Persson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Camilla Persson

Paragraf: 54-74
§§ 62-74 offentliga

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

2004 anslagits på kommunens

3
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§ 54
Utvärdering av projektet Sirius – En alternativ väg till arbetsmarknaden
Bengt Kihlbom redovisade utvärderingen daterad 14 april 2004.
Informationen togs till protokollet
______________

4
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§ 55
Delårsrapport över verksamheten i projekt Tidig behandling av unga
missbrukare (2002-08-15-2004-08-15)
Rapporten avser tiden 2003-08-15-2004-02-15
Projektet startades upp 2002-08-15. Målsättningen var att i öppenvård implementera en effektiv avgiftningsmetod för haschmissbrukare 18-29 år. Efterfrågan på
avgiftning för denna målgrupp ökade och tidigare försök med avgiftning inom
öppenvården hade ringa eller dåliga resultat.
Sedan projektet förlängdes fr o m 03-08-15 har två behandlare arbetat heltid med
haschavvänjningsprogrammet, HAP.
Intresset för haschavvänjningsprogrammet har visat sig vara stort. Ett 40-tal
klienter har deltagit hittills på introduktionsträffar, 22 klienter har skrivits in i
programmet. HAP är ett 6 veckors strukturerat avgiftningsprogram, varje klient
behandlas enskilt, ej i grupp. Av dem som genomgått avgiftningen har ett flertal
fortsatt i stödsamtal efteråt för att stärka fortsatt drogfrihet och ordna upp problem
som missbruket förorsakat.
Socialnämndens beslut
att godkänna delrapporten
______________
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§ 56
Redovisning över tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 2003.
Siamak Zolfeghari redovisad ärendet.
Antalet tillfälliga serveringstilstånd till allmänheten fortsätter att öka. 2003
beviljades 16 mot 15 respektive 12 för åren 2002 resp 2001.
Av tillståndinnehavarna är 11 från Karlskrona och 5 från annan ort.
14 av arrangemangen genomfördes under tiden 2003-06-02-2003-08-31.
Den årliga inspektionen av Sailet tillsammans med Länsstyrelsen.
Sammanfattningsvis kan sägas att Sail 2003 fungerat bra. Samtliga aktiviteter har
genomförts på ett lugnt sätt och under ordnade former. De som haft serveringstillstånd har skött detta och vi har inte uppfattat att överdriven alkoholkonsumtion
förekommit på något av serveringsställena.
Informationen togs till protokollet
______________

19 april 2004

§ 57
Information angående sekretesshandling.
Tore Svensson informerade om tidningsartikeln i Sydöstran angående
sekretesshandling.
Informationen togs till protokollet
______________

7
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§ 58
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen.
Bilaga 4
Informationen togs till protokollet
______________

8
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§ 59
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga 5

Ge kvinnojouren i Karlskrona en vettig chans att överleva
Länsstyrelsen
Tillsyn

2004-03-15

701-9465-03

Utbetalning av medel till förebyggande insatser inom
alkohol och drogområdet 2004-03-12
704-32825-02
Riksdagens ombudsmän JO
Beslut
2004-03-24

4263-2002

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-02-26
-”2004-03-01
-”2004-03-05
-”-”-”2004-03-09
-”-”-”2004-03-10
-”2004-03-10

1224-03
1221-03
69-04
84-04
1314-03
1327-03
134-04
1122-03

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2004-03-09

2866-03

9
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§ 60
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Förlängd utredningstid jml kap 11 § 2
b) Dödsboanmälningar
c) Polisanmälan angående misstanke om barnmisshandel
d) Angående advokat Mats P Olssons begäran om omprövning av Socialnämndens beslut 2004-03-08
e) Yttrande gällande detaljplaner
f) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL (1994:1738) servering av spritdrycker,
vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap
g) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för
servering av alkoholdrycker.

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

19 april 2004

§ 63
Budgetuppföljning mars 2004
Malin Frej redovisade budgetuppföljningen januari till och med mars månad.
Socialnämndens utfall uppgår totalt till – 3 793 tkr.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningsrapporten.
______________
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§ 64
Sommarpraktik och Dagsverk
Socialförvaltningen har sedan 1997 från kontot för socialbidrag bekostat verksamhet med sommarpraktik för studerande ungdomar och under åren 1997 - 2002
dagsverken för arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år. Sommarpraktik och dagsverken har ordnats av arbetsmarknadsenheten och finansierats av socialnämnden.
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten för har
varit att begränsa behovet av socialbidrag under sommaren bland studerande med
studiemedel och ungdomar som slutat gymnasiet.
Socialförvaltningen menar att det mesta talar för att verksamheten med dagsverken
de senaste åren som dagsverken anordnades hade en måttlig inverkan på utvecklingen av socialbidrag i ungdomsgruppen. Kostnaderna för ett projekt med dagsverken år 2004 bör ligga i samma nivå som dagsverken år 2002, det vill säga minst
330 000 kronor inklusive ersättning till ungdomarna. Även om verksamheten med
dagsverken säkerligen är mycket positiv för många ungdomar menar socialförvaltningen att det inte finns tillräckliga motiv för socialnämnden att finansiera verksamheten. Socialnämnden föreslås därför besluta att ej finansiera verksamhet med
dagsverken år 2004.
Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande som inte
fått sommararbete passivt kan uppbära socialbidrag under sommaren.
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska behovet av socialbidrag bland studerande ungdomar under ferier.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att ej anslå medel till verksamhet med dagsverken år 2004
att ge socialförvaltningen i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsenheten
ordna sommarpraktik för studerande under sommaren 2004
att anslå 10 000 kronor till sommarpraktik för studerande från kontot för
socialbidrag (verksamhet 750)
______________
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§ 65
Feriejobb Karlskrona - 2004
Daniel Timms redovisade ärendet.
Vår önskan är att liksom föregående år anordna sysselsättning för ungdomar i
högstadieåldern, 13-16 år, som är i särskilt behov av detta. Utifrån händelserna och
situationen i Kungsmarken så anser jag och mina samarbetspartners (Sunnadalsskolan, Introduktionen, Karlskronahem, PBA samt Hyresgästföreningen) i Sunnadalsområdet att vi bör försöka erbjuda ungdomarna i området sommarjobb även i
år.
Årets sysselsättningar är tänkt att bestå av en 3 eller 4 veckors period i sommar,
antagligen fr.o.m. 04 06 10 t.o.m. 04 07 04. Arbetstiden planeras vara ca 7- 8
timmar per dag beroende på var ungdomarna arbetar. Arbetsplatserna kommer att
vara ute i Karlskronas områden och kommer att vända sig till de ungdomar som
bor i respektive kommundel. I Sunnadalsområdet kommer antalet platser att bero
på vilka arbetsuppgifter som skall göras samt hur mycket det finns att åtgärda.
Detta kommer att inventeras under våren gemensamt med Karlskronahem, Hyresgästförening och skolan.
Verksamheten kommer givetvis att vända sig till både flickor och pojkar.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anordna sommarjobb i kommunen.
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever.
att anslå ca 185 000 kr för feriejobbsverksamheterna i kommunen.
att kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt
belastar kontot 750, socialbidrag.
______________
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§ 66
Kostnader för introduktion av flyktingar
Socialförvaltningen har i december 2003 mottagit ansökan från kulturförvaltningen om ersättning för kostnader från verksamheten introduktion av flyktingar
avseende tidningar, tidskrifter, lexikon och datorer.
Integrationsberedningen har i november 2003 mottagit ansökan från Rädda barnen
om bidrag till Dialogforum i Kungsmarken. Dialogforum är ett projekt på Kungsmarken för föräldrar med invandrarbakgrund som ordnats av Rädda barnen i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Ansökan
har översänts till socialnämnden från integrationsberedningen.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att ersätta kostnader vid kulturförvaltningen för tidningar, tidskrifter och böcker
på flyktingars hemspråk under 2004 med 110 000 kronor från verksamhet
introduktion (verksamhet 758)
att ge bidrag till Rädda barnen avseende projektet Dialogforum under 2004 med
30 000 kronor från verksamhet introduktion (verksamhet 758).
______________
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§ 67
Anhållan om medel till Ungdomsrådet i Karlskrona.
Ungdomsrådet har genom idrotts- och fritidsförvaltningen i skrivelse
2004-03-19 anhållit om medel till ungdomsrådet för 2004 med 40 tkr.
Ungdomsrådet bildades 2000. Medel till verksamheten anvisades först av
kommunfullmäktige. Den tjänstemannagrupp med representanter från barnoch ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen
samt kultur- och fritidsförvaltningen som arbetar med Ungdomsrådet
föreslog att berörda nämnder skulle bidra till verksamheten under
2002 – 2004, då det skulle ses som ett projekt. 2002 och 2003 anvisades
medel från berörda nämnder med 40 tkr per nämnd. Verksamheten ska
utvärderas under innevarande år.
Socialnämnden har således tidigare medfinansierat Ungdomsrådet. För att
Ungdomsrådet skall få några verksamhetsmedel krävs fortsatt finansiering
från berörda nämnder även under 2004.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att för år 2004 bevilja Ungdomsrådet 40 tkr ur socialnämndens säkerhetsreserv.
______________
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§ 68
Yttrande över förslag till ändring av lokala ordningsstadgan:
Kommunledningsförvaltningen har anmodat alkoholhandläggaren att lämna
yttrande med beslutsförslag över polismyndighetens förslag till ändring av § 13 i
kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Polismyndigheten vill att nuvarande bestämmelser utökas. Myndigheten vill ha
förbud även mot förtäring av folköl samt att ett helt nytt geografsikt område kring
köpcentret Amiralen omfattas av förtäringsförbudet.
Göran Mattsson redovisade upprättat yttrande daterat 2004-04-14.
YTTRANDE:
BEREDNING:
Kontakt har tagits med företrädare för köpcentret Amiralens styrelse.
Rundvandring i området inkl köpcentret Slottsbacken har ägt rum.
Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) har diskuterat ärendet och är positiva till
förändringar.
Rektor Rolf Bengtsson, Vedebyskolan, har inlämnat en skrivelse som företrädare
för skolan. Han önskar förändringar av ordningsstadgan snarat möjligt. Många
elever är oroliga och han uppger vidare att langning förekommer till elever vid
skolan.
Samtliga externa kontakter föreslår en utökning av nuvarande ordningsföreskrifter.
MOTIVERING:
Enligt kapitel 3 § 1 Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden bl a medverka i
samhållsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer,
föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
Kapitel 3 § 7 SoL innehåller bl a bestämmelser om att socialnämnden skall verka
för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.
Socialförvaltningen har uppfattningen att generella beslut av nu föreslagen art inte
löser de problem med alkohol och andra droger som finns. Förbud av nu föreslagen art skall också kunna efterlevas för att få effekt.
Det är också en uppenbar risk att om förbud införs inom ett område problemen
överflyttas till ett annat där sådant förbud inte finns och där kanske mindre resurser för tillsyn finns.
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Socialnämnden har dock förståelse för de problem som finns idag inom nu föreslagna områdena. Polismyndigheten har inte möjlighet att upprätthålla den ordning
som allmänheten kräver. Förslaget att införa förbud att förtära även folköl är bl a
att göra det lättare att kontrollera att förbudet efterlevs.
Socialkontoret kan inte med befintliga resurser finnas till hands för att stödja
enskilda mer än vad som sker idag. Socialförvaltningens fältgrupp arbetar t ex
regelbundet med förskjuten arbetstid.
Det skall också noteras att socialförvaltningens personal inte har några polisiära
befogenheter och inte heller ska ha några sådana.
Socialnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande ändring och tillägg till § 13
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona Kommun:
§ 13 med rubriken Förtäring av alkohol - föreslås lyda:
Alkoholdrycker – drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol –
får inte förtäras inom följande platser:
1. Trossö, begränsat i väster och norr av broarna mot Saltö, Ekholmen, Lilla
Pantarholmen och Pantarholmen,
2. Stakholmen
3. Stumholmen samt
4. Området kring köpcentren Amiralen och Slottsbacken begränsat av Österleden, Lyckebyvägen, Gjuterivägen, Slottsvägens förlängning samt Verkövägen. Se bifogad bilaga 1 – karta med området inritat samt
att anta ovanstående yttrande med motiveringar till förslaget.
______________
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§ 69
Remiss av departementspromemoria Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare (DS 2004:6)
Karlskrona kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare.
Bakgrund
Sprutbytesprogram innebär att injektionsmissbrukare kan byta använda sprutor och
kanyler mot rena. Syftet är att förhindra smittspridning av blodburna infektionssjukdomar samt motivera injektionsmissbrukare till behandling. En försöksverksamhet har pågått i Lund och Malmö sedan 1986/87. I januari 2001 inkom socialstyrelsen med en skrivelse till regeringen, med försök till värdering och ställningstagande till sprutbytesprogrammet. Regeringens särskilde narkotikasamordnare
lämnade sitt förslag i mars 2003. Narkotikasamordnaren ansåg sammanfattningsvis att ett utbyte av sprutor och kanyler sett ur större narkotikapolitiskt sammanhang borde utgöra ett inslag i och också inrymmas i den svenska narkotikapolitiken. Förslaget innebär att nuvarande försöksverksamhet i Lund och Malmö
upphör eller att samtliga landsting bereds möjlighet efter särskild prövning enligt
promemorians lagförslag inrätta sprutbytesprogram. Båda förslagen har remissbehandlats. Karlskrona kommun har fått en inbjudan att lämna förslag på
promemorians reglering och lagförslag av sprutbytesverksamhet.
Förslag till yttrande
Karlskrona kommun anser att ett sprutbytesprogram enligt förslaget inte är förenligt med svensk narkotikapolitik. Vi ser ingen anledning att ytterligare öppna upp
för en legalisering av injektionsmissbruket genom ett sprutbytesprogram. Vi förordar istället linjen att förstärka och utveckla möjligheten för landstingen tillsammans med kommunerna att möta, behandla och förhindra tungt narkotikamissbruk, där omfattas självfallet smittspridning av både hivinfektion och hepatit
B och C.
Vi anser att den organisationsstruktur och kompetens som Malmö infektionsklinik
byggt upp för att möta tunga missbrukare med omfattande och komplicerande
infektioner är bra och tror att den mycket väl skulle fungera även utan sprutbyte.
Oavsätt vad man tycker i frågan vill vi lämna följande synpunkter på lagförslaget.
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Karlskrona kommun instämmer med förslaget att om sprutbytesprogram genomförs måste det regleras i lag och att tillstånd erfordras efter särskild prövning av
socialstyrelsen.
Vi anser vidare att krav på gemensam ansökan från landsting och kommun är bra.
Det kan dock finnas ekonomiska hinder i form av vilka resurser för avgiftning och
behandling som måste tillgodoses för att ansökan skall beviljas. Dessa hinder kan i
många landsting och kommuner minska viljan att söka tillstånd för sprutbytesprogram. Redan idag har flertalet landsting skurit ner avgiftningsmöjligheterna till
ett minimum för hela missbruksgruppen.
När det gäller villkor för inbyte av sprutor och kanyler tycker vi att det finns en del
frågetecken som bör ses över. Där bör man beakta de svårigheter och de problem
som uppstår kring de injektionsmissbrukare vars landsting och kommun sagt nej,
eller ej blivit godkända för sprutbytesprogram. Det kan i sin förlängning innebära,
att om sprutbytesprogrammet är viktigt för den enskilde, kommer en koncentration
av tunga injektionsmissbrukare ske till de landsting och kommuner som ansökt
och beviljats tillstånd. Den injektionsmissbrukare som inte lyckas skriva sig i rätt
kommun/landsting, begränsas därmed möjligheten att delta i programmet.
I övrigt instämmer vi med lagförslaget
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta ovannämnda förslag till yttrande
______________
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§ 70
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Pizzeria Palma, N
Smedjegatan 8, 371 33 Karlskrona
ÄRENDET
Jasmina, Bekteshi har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 §
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att
gälla året runt mellan kl 11.00 – 01.00.
Bolaget är enskild firma med Bekteshi Jasmina, 690417-0740, som ägare.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Lokalen är ombyggd till restaurangverksamhet med fullständigt kök från att det
tidigare har varit ett Pizzeria. Den är ändamålsenligt för tänkt verksamhet.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Verksamheten skall rikta sig mot en bred målgrupp alltifrån familjer till personal i
närbelägna affärsrörelser samt kvällstid för boende i närheten. Restaurangen skall
ha karaktären av en kvarterskorg.
Sökandens personliga lämplighet
Företräde för bolaget har styrkt sin branschvana och kunskaper i alkohollagstiftningen. De har lång erfarenhet från branschen och varit ansvariga för liknande
verksamheter i Mönsterås. Tillståndsmyndigheten där har kontaktats per telefon
inga anmärkningar.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten tillstyrker ansökan
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 35 personer får vistas
samtidigt i lokalen
Utredarens överväganden
Alkohollagens krav är uppfyllda.
Hyreskontraktet ännu ej undertecknat av bolagsinnehavaren.
Socialnämndens beslut
att delegera till alkoholhandläggaren att besluta i ärendet då nytt kontrakt
inkommit.
______________
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§ 71
Ansökan om förskott på föreningsbidrag
Hela Människan har i skrivelse 2004-03-30 (Bilaga 1) ansökt om förskott på
verksamhetsbidrag för 2004 med 50.000:-. Föreningen har tidigare inkommit med
en ansökan om bidrag för innevarande år med 200.000:-. Socialnämnden skall
enligt riktlinjerna fördela föreningsbidragen vid maj sammanträdet.
Föreningen har i sin skrivelse beskrivet sin mycket ansträngda ekonomiska situation samt sitt arbete med förändring av verksamheten utifrån den ekonomiska
situationen.
Föreningen är i behov av förskott för att kunna driva verksamheten under den tid
som föreningen behöver för att anpassa verksamheten till de ekonomiska
resurserna.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att bevilja Hela människan föreskott på föreningsbidrag för 2004 med 50.000:ur socialnämndens konto före föreningsbidrag
______________
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§ 72
Ersättare socialchef
Göran Bohman tillträdde som ny socialchef fr o m den 7 april. Socialnämnden bör
utse en ny ersättare för socialchefen. Göran Bohman var tidigare ersättare för
socialchefen.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att utse Sören Trolle till ersättare för socialchefen fr o m den 7 april 2004.
______________

19 april 2004
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§ 73
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton
Göran Bohman tillträdde som socialchef fr o m den 7 april 2004. Förvaltningens
teckningsrätt behöver revideras.
Följande personer föreslås fr o m den 7 april ha teckningsrätt för socialförvaltningens postgiro och bankkonto:
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, ersättare socialchef
Malin Frej, ekonom

tills vidare
tills vidare
tills vidare

Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att Göran Bohman, socialchef, Sören Trolle, ersättare till socialchef samt Malin
Frej, ekonom skall ha firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiro och
bankkonto enligt företeckning fr o m den 7 april 2004.
______________
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§ 74
Utse ställföreträdande sektionschef till familj- och ungdomssektionen (FUS)
Göran Bohman tillträdde som ny socialchef fr o m den 7 april. Socialnämnden bör
utse en ställföreträdande sektionschef för FUS.
Ordföranden Jan-Anders Lindfors föreslog att Christin Held blir ställföreträdande
sektionschef för FUS samt att tjänsten omedelbart utlyses efter kommunstyrelsens
beslut den 6 april 2004.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta Christin Held som ställföreträdande sektionschef för FUS samt
att tjänsten omedelbart utlyses efter kommunstyrelsens beslut den 6 april 2004.
______________

24 maj 2004
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24 maj 2004
Plats och tid:
Beslutande:

Tjänstgörande

Ö Hamngatan 7 B kl. 10.00-12.20
13.20-16.45
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Lena Åberg (s) § 76-92
Bengt-Olof Karlsson (s) kom kl 10.50
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd) 75 gick 11.30
Camilla Persson (v) § 76-92
ersättare

Sergio Ruano (s) § 75 ,88-92
Åsa Gyberg-Karlsson (v) § 75
Åse Örgev (kd) § 84-92

Övriga närvarande ersättare

Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Patrik Magnusson (m)
Per-Erik Karlsson (fp)

Tjänstemän

Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Christin Held, vik. sektionschef
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare
Helen Sjöblom, socialsekreterare
Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare
Kerstin Olsson, socialsekreterare
Lena Björngren, socialsekreterare
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Ann-Katrin Thornéus Pehrsson, socialkonsulent
Ronny Johansson, socialkonsulent
Ulrika Johansson, socialkonsulent
Cajsa Zettergren, socialkonsulent
Malin Frej, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
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24 maj 2004

Utses att justera
Underskrifter

Ingrid Hermansson
§§ 75-89, 91-92

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Ingrid Hermansson
§§ 75-89, 91-92

3

Walla Carlsson
§ 90

_________________
Walla Carlsson
§ 90
Paragraf: 75-92
§§ 88-92 offentliga

24 maj 2004

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

2004 anslagits på kommunens
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§ 75
Information
Socialnämnden hade inbjudit 11 st ideella föreningar med social inriktning som
sökt föreningsbidrag.
Mellan kl 10.00—12.20 kom 9 av dem och berättade om föreningens nuvarande
och planerade verksamhet.
Informationen togs till protokollet
______________

24 maj 2004
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§ 76
Information
Jesper Björnsson informerade om händelsen som uppkommit vid kristihimmelsfärdsdagen.
Informationen togs till protokollet
_____________

24 maj 2004

§ 77
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga 6
Informationen togs till protokollet
______________

7

24 maj 2004
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§ 78
Utvärdering av projekt Ankaret
Familje- och ungdomssektionen har tillsammans med Alkohol- och drogsektionen,
under hösten 03/våren 04 drivit projekt Ankaret.
Ankaret, som är en samtalsgrupp för barn till missbrukande föräldrar, drivs med
stöd av Länsstyrelsen i Blekinge.
Projektets har avslutats under våren 2004.
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten
______________

24 maj 2004
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§ 79
Statusrapport Projekt Resurshuset
Projekt Resurshuset startade i april 2003 och pågår fram till 2005-12-31. Projektet
drivs av socialförvaltningen i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten,
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Resurshuset har sina lokaler på
Bubbetorps gård. Resurshuset har 4 heltidsanställda socialkonsulenter som arbetar
i projektet. Inriktningen på projektet är att utreda arbetsförmåga för att kunna
hjälpa människor att hitta vägar till annan försörjning än socialbidrag.
Resurshuset arbetar för närvarande med 67 uppdrag.
Informationen togs till protokollet
______________

24 maj 2004
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§ 80
Redovisning aktivitet 2004 03 31 flyktingar i introduktion
Socialförvaltningen har gjort uppföljning av aktiviteten för flyktingar i åldern 18 –
64 år datumet 2004 03 31.
Flyktingarna har i redovisningen fördelats på mottagningsår, det vill säga det år
flyktingen mottogs i kommunen. Redovisningen omfattar de flyktingar som har
behov av insatser från introduktionen och som inte är självförsörjande.
Informationen togs till protokollet
______________

24 maj 2004
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§ 81
Besparingar på verksamheten socialbidrag.
Tore Svensson redovisade upprättat förslag daterat 2004-05-05.
Kostnaderna för socialbidrag och antalet hushåll med behov av bidrag har ökat de
senaste månaderna i jämförelse med motsvarande månader föregående år.
Ökningen av kostnaderna för socialbidrag uppgår till omkring 7 % i förhållande
till år 2003. Efter fyra månader föreligger ett underskott i förhållande till budget
med omkring 2 500 000 kronor.
Förvaltningens förslag
1. att riktlinjen beträffande extra bidrag till barnfamiljer med längre behov skall
utgå från socialnämndens riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09
01
2. att riktlinjen beträffande stimulansbidrag skall utgå från socialnämndens
riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09 01
3. att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förändring beträffande riktlinjen
avseende busskort till vuxna med behov av socialbidrag
4. att ge socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag om riktlinjer för
socialbidrag för särskilda behov till barn
5. att utredning avseende riktlinjer för busskort och särskilda behov för barn
skall presenteras för socialnämnden i augusti 2004.
Yrkande
Ingrid Hermansson (c), Andreas Reinholdson (kd), Ann-Louise Trulsson (m),
Inger Dahlgren (fp) samt Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till förslaget.
Camilla Persson (v) yrkar avslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Camilla Perssons
avslags yrkande och fann förvaltningens förslag antaget.

24 maj 2004
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Socialnämnden beslutade således
1. att riktlinjen beträffande extra bidrag till barnfamiljer med längre behov skall
utgå från socialnämndens riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09
01
2. att riktlinjen beträffande stimulansbidrag skall utgå från socialnämndens
riktlinjer för socialbidrag från och med 2004 09 01
3. att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda förändring beträffande riktlinjen
avseende busskort till vuxna med behov av socialbidrag
4. att ge socialförvaltningen i uppdrag att lämna förslag om riktlinjer för
socialbidrag för särskilda behov till barn
5. att utredning avseende riktlinjer för busskort och särskilda behov för barn
skall presenteras för socialnämnden i augusti 2004.
______________
Reservation
Camilla Persson (v) reserverar sig mot beslutet.

24 maj 2004

§ 82
HVB-placeringar från 2003 och framåt i förhållande till Vårdförbundet.
Christin Held redovisade HVB-placeringar.
13 barn har placerats på 9 olika institutioner varav 1 genom Vårdförbundet –
Lotsen.
Informationen togs till protokollet
______________

13
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§ 83
Information av boende och hemtjänst-/omvårdnadsteam för personer med
mångfacetterad psykisk, social och/eller somatisk problematik.
Sören Trolle informerade.
Socialnämnden/Handikappnämnden/Äldrenämnden beslutade den 15 december
2003 dnr: 2003.186.701
att ta ett principbeslut att tillsammans igångsätta boende och omvårdnad för
personer med mångfacetterad psykisk, social och/eller somatisk problematik
att ge förvaltningarna i uppdrag att återkoma med slutgiltigt förslag till
genomförande.
Äldrenämnden beslutade för egen del
Att förorda att äldrenämndens ekonomiska insats utformas som en årlig avgift för
att säkerställa tillgången till boendevård enligt förslaget samt köp av tjänster efter
hand som behov uppstår.
Lediga lokaler
Samtal har förts med Karlskronahem om lediga och möjliga flerfamiljsfastigheter.
Kriterierna för målgruppen har varit att fastigheten skall ligga centralt belägen och
erbjuda plats för 6-8 personer samt personalutrymme.
Karlskronahem har erbjudit oss följande tänkbara fastigheter
1.
2.
3.
4.

Saltövägen 4 A, Saltö
Kungsmarksvägen 73, Kungsmarken
Östergatan 2, Pantarholemen
Polhemsgatan 27 A, Karlskrona

Informationen togs till protokollet
______________

24 maj 2004

§ 84
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. mars)
T o m 040331 har 20 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 1 är
sekundärinflyttad).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Irak
Bosnien Hercegovina
Afghanistan
Jordanien
Ryssland
Somalia
Serbien och Montenegro
Niger
Sierra Leone
Statslös
Summa

Vuxna:
3
3
1
1
3
11

0-18 år:
2
1
1
3
2
9

Totalt:
5
4
2
4
5___
20

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Kungsmarken
Lyckeby
Pantarholmen
Gullaberg
Gullberna
Annebo
Marieberg
Galgamarken
Björkholmen
Saltö
Trossö
Fågelmara
Långö
Summa

Vuxna:
4
1
1
2
1
1
1
11

0-18 år:
6
2
1
9

Totalt:
10
1
1
4
2
1
1
20

15
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Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. april)
T o m 040430 har 28 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 1 är
sekundärinflyttad).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Afghanistan
Bosnien Hercegovina
Georgien
Irak
Jordanien
Niger
Ryssland
Serbien och Montenegro
Sierra Leone
Somalia
Statslös
Summa

Vuxna:
2
2
3
1
1
3
3
15

0-18 år:
2
2
2
1
3
1
2
13

Totalt:
4
4
5
2
4
4
5_____
28

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Kungsmarken
Lyckeby
Pantarholmen
Gullaberg
Gullberna
Annebo
Marieberg
Galgamarken
Björkholmen
Saltö
Trossö
Fågelmara
Långö
Summa

Vuxna:
4
1
1
2
3
3
1
15

Informationen togs till protokollet
______________

0-18 år:
6
2
3
2
13

Totalt:
10
1
1
4
6
5
1___
28
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§ 85
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga 7

Ecad Newsletter mars 2004
Kommunstyrelsen
§ 48
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
§ 49
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
§ 53
Budgetuppföljning februari månad 2004
§ 60
Tillsättning av socialchef
Kommunfullmäktige
§ 37
Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
§ 39
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern
Tekniska nämnden
§ 16
Budgetering och investeringstillstånd för inköp av enfamiljshus.
Länsstyrelsen
Tillsynsrapport/beslut
-”-”-”-”-”Tillsynsrapport/beslut

2004-03-24
2004-03-25
-”-”-”-”2004-03-30

701-7614-03
701-7613-03
701-7615-03
701-7616-03
701-7617-03
701-8757-03
701-240-2004
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Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-03-31
-”2004-04-07
-”-”-”2004-04-13
-”2004-04-14
-”-”-”-”-”2004-04-16
Länsrätten i Kalmar län
Dom
2004-03-25

Länsrätten i Stockholms län
Dom
2004-03-29

123-03
149-04
208-04
138-04
164-04
213-04
249-04
218-04
1413-03
1522-03 och
1746-03
20778-03 E
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§ 86
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Dödsboanmälningar
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
c) Yrkande till Kammarrätten i Jönköping
d) Yttrande gällande detaljplaner
e) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL (1994:1738) servering av spritdrycker,
vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap
f) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för
servering av alkoholdrycker.

§ 87
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-05-10.
______________

24 maj 2004

§ 88
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
______________
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§ 89
Delårsbokslut med prognos per 2004-04-30
Malin Frej redovisade delårsbokslut.
Socialnämndens verksamhet beräknas visa ett underskott av 5 mkr (exklusive
verksamheten introduktion) i förhållande till budget för år 2004. Verksamheten
introduktion beräknas visa ett underskott av 1 mkr.
Utfallet för socialnämndens verksamheter för perioden uppgår till –4 230 tkr varav
– 449 tkr avser verksamheten introduktion.
Socialnämndens beslut
att anta delårsbokslut med prognos per den 30 april 2004.
______________

24 maj 2004
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§ 90
Fördelning av föreningsbidrag för år 2004
Socialnämnden har i 2004 års budget 820 000 kronor att fördela till föreningar
med social verksamhet. 11 föreningar har ansökt om bidrag alternativt tillgång till
lokal med tillsammans 1.201.432 kr.
Socialnämnden beviljade i april 2004 Hela Människan ett förskott på 50.000 kr.
Kvar att fördela för 2004 är således 770.000 kr.
2004-05-24 är samtliga föreningar inbjudna till socialnämnden för att beskriva sina
verksamheter.
Förvaltningens förslag att fördela resterande 770.000 kr till föreningar enligt
nedanstående förslag:
Fria Sällskapet Länkarna
130 000
Anonyma alkoholister /AA
Lokalkostnad max
Anonyma narkomaner /NA
Lokalkostnad max
Hela människan / RIA i Karlskrona
Verdandi Pantern
Kvinnojouren Frideborg
FMN
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
KRIS
BRIS

30 000
50 000
120 000
83 000
275 000
20 000
50 000
2 000
10 000
0

Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) föreslår socialnämnden besluta att
förvaltningen får i uppdrag inför 2005 att tillsammans med föreningarna se över
möjligheterna till gemensamt lokalutnyttjande.
Socialnämndens beslut
att fördela 770.000 kronor till föreningar enligt förvaltningens förslag, samt
att förvaltningen får i uppdrag inför 2005 att tillsammans med föreningarna se
över möjligheterna till gemensamt lokalutnyttjande
______________
Ingrid Hermansson (c) samt Ronny Svedklint (s) deltog ej i handläggningen av
ärendet på grund av jäv.

24 maj 2004

§ 91
Årsredovisning för donationsfonderna
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donationsfonderna:
• Major John Jeanssons donationsfond
• Martin Thunells stiftelse
• Familjen Westrings donationsfond
Socialnämndens beslut
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder.
______________

23

24 maj 2004

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

Tegelhuset Palanderska gården
Drottningg 69 kl. 13.00-16.30
Beslutande:
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s) gick 15.45 §§ 93-105
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m) gick 15.55 §§ 93-105
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Camilla Persson (v)
Tjänstgörande ersättare
Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s) § 106-114
Patrik Magnusson (m) § 106-114
Övriga närvarande ersättare
Ali Abu Iseifan (s)
Per-Erik Karlsson (fp)
Åke Karlsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) gick kl 16.00 § 93-105
Tjänstemän
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, vik. Sektionschef
Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare
Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare
Christina Pettersson, 1:e socialsekreterare
Siw Ottosson, socialsekreterare
Marit Ramberg Toropainen, socialsekreterare
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Malin Frej, ekonom
Gunilla Pettersson, ekonomiassistent
Katarina Lindell, sekreterare
Utses att justera
Underskrifter

Ronny Svedklint

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Ronny Svedklint
Paragraf: 93-114
§§ - offentliga
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
_________________________
Katarina Lindell

2004 anslagits på kommunens
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§ 93
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 8
Ärende: 01-02
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

14 juni 2004

§ 94
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga 9
Informationen togs till protokollet
______________
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§ 95
Inför budget år 2005 och plan för åren 2006 och 2007
Malin redovisade upprättat förslag till budget år 2005 och plan för åren 2006 och
2007 daterat 2004-06-14.
Individ- och familjeomsorg har tilldelats en ekonomisk ram av 81 006 tkr för år
2005 samt 80 980 tkr för år 2006-2007. Förra året fastslog kommunfullmäktige att
minska kommunens administration med 10 mkr under en treårs period och minskningen har fördelats ut på förvaltningarna. Socialnämnden har fått ett sparbeting på
sammanlagt 697 tkr för de tre åren. Enligt årets beslutade budgetdirektiv ska dock
besparingen genomföras med full effekt redan från och med år 2005.
Verksamheten socialbidrag har tilldelats en ekonomisk ram av 31 064 tkr för år
2005 samt 31 064 tkr för år 2006-2007.
Informationen togs till protokollet
______________

14 juni 2004

§ 96
Verksamhetskarakteristik nätverk IFO 2003
Malin Frej redovisade verksamhetskarakteristik 2003 jämförelser mellan
Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö.
Informationen togs till protokollet
______________
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§ 97
Fördjupad analys av verksamheten ekonomiskt bistånd 2000-2003 nätverk
IFO.
Lena Wik redovisade fördjupad analys av verksamheten ekonomiskt bistånd.
Informationen togs till protokollet
______________

14 juni 2004
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§ 98
Arbetsmiljön år 2004 nätverk IFO
Eva-Britt Norrman redovisade enkätunderökning av den psykosociala arbetsmiljön
i fyra kommuner.
Eva-Britt redovisade även en sammanställning av genomförd enkätundersökning
av den psykosociala arbetsmiljön på socialförvaltningen i Karlskrona.
Årets resultat visar, inom samtliga huvudområden, på högre värden jämfört med
mätningen 2003. Medelvärdena för områdena ledarskapet i organisationen,
delaktigheten i arbetet, det sociala klimatet och min arbetssituation har så höga
värden att det kan sägas råda en god arbetsmiljö inom förvaltningen. Däremot
visar organisationsområdet på ett lägre värde. Glädjande nog kan dock konstateras,
att det är på detta område som den största förbättringen har inträffat sedan
föregående år.
Informationen togs till protokollet
______________

14 juni 2004

§ 99
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. maj)
T o m 040531 har 30 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är
sekundärinflyttade).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Vuxna:
Afghanistan
2
Bosnien Hercegovina Georgien
2
Irak
3
Jordanien
1
Niger
Palestina
1
Ryssland
Serbien och Montenegro 1
Sierra Leone
1
Somalia
3
Statslös
3
Summa
17

0-18 år:
2
2
2
1
3
1
2
13

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Vuxna:
0-18 år:
Kungsmarken
5
6
Lyckeby
1
Pantarholmen
Gullaberg
1
Gullberna
2
2
Annebo
Marieberg
4
3
Galgamarken
Björkholmen
Saltö
Trossö
3
2
Fågelmara
Långö
1
Summa
17
13
Informationen togs till protokollet
______________

Totalt:
4
4
5
1
1
2
4
4
5____
30

Totalt:
11
1
1
4
7
5
1
30
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§ 100
MEDDELANDE
Kurser/konferenser
Kommunfullmäktige
§ 57
Köp av enfamiljshus och investeringstillstånd
§ 58
Investeringstillstånd för IT-vision 2004
§ 61
Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar
§ 62
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars
2004
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-04-20
-”-”-”2004-04-26
-”2004-05-12
-”-”-”2004-05-24

72-04
145-04
133-04
299-04
304-04
261-04

Kammarrätten i Jönköping
Protokoll
2004-04-23
Dom
2004-05-27

1308-04
1308-04

Länsstyrelsen
Tillsynsbeslut

701-639-04

2004-05-14

Ecad Newsletter april 2004
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§ 101
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Dödsboanmälningar
b) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
c) Attestlista
d) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL (1994:1738) servering av spritdrycker,
vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap
e) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för
servering av alkoholdrycker.

§ 102
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-06-07.
______________

14 juni 2004

§ 103
Öppna frågor
Ordföranden Jan-Anders Lindfors meddelade att ledamöter och ersättare var
välkomna att anmäla sitt intresse till kurs i Karlstad.
Brytningstid Nya tider – nya krav Vilken väg tar socialtjänsten.
Anmälan skall ske till Katarina Lindell.
______________
Ingrid Hermansson ställde frågan hur situationen bland ungdomarna varit vid
skolavslutningarna.
Christin Held svarade.
______________
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§ 104
Budgetuppföljning maj 2004
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m maj visar ett underskott av – 5 195
tkr inkl verksamheten introduktion och ankomstregistrerat. Semesterlöneskulden
uppgår till 2 095 tkr för perioden.
Socialnämnden beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningsrapporten
______________

14 juni 2004
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§ 105
Förslag till riktlinjer för introduktionsersättning
Christina Pettersson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för introduktionsersättning daterat 2004-06-01.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 att ansvaret för mottagande och
introduktion av flyktingar skall övergå från socialförvaltningen till arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen ett gemensamt uppdrag att utreda nya
riktlinjer för introduktionsersättning med ett särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats.
Yrkande
Ordföranden Jan-Anders Lindfors föreslog en tilläggsattsats enligt följande
att utvärdering sker efter ett år.
Socialnämndens beslut
att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning
att föreslå att nya riktlinjer för introduktionsersättning skall gälla från och med
2004 09 01 samt
att utvärdering sker efter ett år.
______________

14 juni 2004
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§ 106
Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 att ansvaret för mottagande och
introduktion av flyktingar i Karlskrona skall övergå från socialförvaltningen till
arbetsmarknadsenheten från och med 2004 09 01. Kommunfullmäktige beslutade
samtidigt ”att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten och bemanning med
anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen”. Förslag om
förändringar i budget och bemanning skall lämnas till kommunstyrelsen senast i
augusti 2004.
Kommunfullmäktige beslutade i april 2004 dessutom att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen ett gemensamt uppdrag att utreda nya
riktlinjer för introduktionsersättning med ett särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats.
Från 2004 09 01 får arbetsmarknadsenheten ansvar för mottagande och introduktion av flyktingar. Arbetsmarknadsenheten kommer att ha ansvar för introduktionsersättning. Socialförvaltningen kommer också fortsättningsvis att ha ansvar
för socialbidrag till flyktingar som har behov av komplettering till introduktionsersättningen eller som av andra skäl behöver socialbidrag.
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att arbetsmarknadsenhetens ansvar för introduktion av flyktingar skall gälla
mottagningsåret i första kommun och de följande tre åren
2. att 943 000 kronor överförs till arbetsmarknadsenhetens personalbudget
avseende personal för introduktion av flyktingar under 2004 09 01200412 31

14 juni 2004
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3. att 108 000 kronor skall kvarstå i socialnämnden budget för perioden
2004 09 01 – 2004 12 31 avseende kostnader för handläggning av
socialbidrag och administration av återsökning från integrationsverket av
socialbidrag
4. att justeringar av budget för kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten
görs i samband med delårsbokslutet efter augusti 2004.
5. att kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att
följa upp utvecklingen av behovet av socialbidrag bland flyktingar efter
februari 2005
6. att kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att
vid behov föreslå förändringar i fördelning av medel från introduktionen
mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen efter att uppföljning gjorts.
______________

14 juni 2004

§ 107
Samverkan med landstinget Blekinge i en utvidgad ungdomsmottagning.
Kommunalrådet Christina Mattisson och landstingsrådet Marie Sällström
har gett samordnaren i välfärdsfrågor i uppdrag att tillsammans med
representanter för landstinget och kommunen utreda möjligheterna att
starta en utvidgad ungdomsmottagning i Karlskrona kommun.
Syftet med en utvidgad ungdomsmottagning är att ungdomar, upp till 23
år, ska erbjudas en lättillgänglig mottagning där de kan få den hjälp de
Efterfrågar. Stöd ska kunna ges i frågor som: sex och samlevnad, psykiska
problem, sociala frågor, drogfrågor och identitetsfrågor.
Genom att bedriva en verksamhet i samverkan mellan landsting och
kommun får mottagningen tillgång till flera kompetenser med hög
profesionalitet. De olika kompetenserna kan arbeta tillsammans i ett
gemensamt uppdrag och med ett gemensamt utformat bemötande.
Personalen ska ha kompetens och förmåga att slussa de ungdomar som
behöver mer omfattande insatser vidare till de ordinarie verksamheterna.
En lättillgänglig utvidgad ungdomsmottagning innebär att kommunens
ungdomar får en plats att vända sig till för att få stöd och hjälp. Genom
att verksamheten har tillgång till personal med olika kunskaper och
kompetens kan stöd ges på plats i många frågor. Dessutom kan relationer
skapas som gör det enklare förde ungdomar som så behöver att få tillgång
till och acceptera mer omfattande insatser inom de ordinarie verksamheterna.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att från och med 2004 tillsammans med landstinget Blekinge starta ett
5-årigt projekt med en utvidgad ungdomsmottagning
att inom ramen för nuvarande verksamhet avsätta motsvarande 0,4 tjänst
som socialarbetare att arbeta inom mottagningen, samt
att avsätta 100 tkr årligen från verksamhet 752 för lokalkostnader mm.
______________
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§ 108
Ansökan om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen i Blekinge avseende
förebyggande och behandlande insatser för unga missbrukare.
Inledning
Länsstyrelsen i Blekinge län inbjuder Blekinges kommuner att ansöka om
utvecklingsmedel till förebyggande och till tidiga insatser inom alkohol- och
narkotikaområdet samt behandlings- och öppenvårdsinsatser för ungdomar och
missbrukare för år 2004/2005.
Bakgrund
Karlskrona kommun har utarbetat en handlingsplan för drogförebyggande arbete
inom alkohol- drog- och tobaksområdet för åren 2003-2010.
Ungdomar är en utsatt grupp och har en hög prioritet i strategiplanen. Karlskrona
kommun planerar att samverka med Landstinget i en ungdomsmottagning.
Syfte
Att till tänkt ungdomsmottagning i Karlskrona bidra med den kunskap och
kompetens om cannabis som finns på Alkohol och drogsektionen.
Att i det forum som en tänkt ungdomsmottagning är nå ut med information om
cannabis, missbruk, skadeverkningar och behandling till så många som möjligt av
ungdomarna i Karlskrona.
Att i ett så tidigt skede som möjligt kunna erbjuda behandlande insatser för ungdomar med cannabismissbruk.
Mål
Att genom en plats tänkt för ungdomar nå ut med information och kunskap om
cannabis, missbruk, skadeverkningar och behandling samt att på detta sätt bidra
till det förebyggande ungdomsarbetet och att vid behov i ett tidigt skede kunna
erbjuda behandlande insatser.
Målgrupp
Ungdomar upp till 23 år som söker sig till ungdomsmottagningen.

14 juni 2004
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Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att hos kommunstyrelsen hemställa om att utvecklingsmedel söks hos länsstyrelsen i Blekinge, med ett sammantaget belopp på 436 000 kronor, för
projekt under perioden 040815-050815.
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
______________

14 juni 2004
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§ 109
Ansökan om utvecklingsmedel avseende projekt för att öka insatserna för
utsatta barn- och ungdomsgrupper.
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunen att söka utvecklingsmedel till
bl a tidiga insatser.
De senaste åren har vi märkt en tydligt ökad oro i våra ungdomsgrupper. Allt fler
ungdomar visar upp ett beteende som inte är acceptabelt.
Syfte o mål
- Att vända den negativa utvecklingen i de mest utsatta barn- och
ungdomsgrupperna.
- Att utveckla och förankra områdesarbetet långsiktigt i utsatt barn- och
ungdomars hemmiljöer, bl a genom att samarbeta med och stimulera
föreningsliv och andra lokala verksamheter.
- Att inom området utöka och förbättra samverkansformer med skola,
fritidssektor, landsting med flera.
- Att åstadkomma förbättrade levnadsbetingelser för familjer genom socialt
förändringsarbete.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att till genomförandet av ovanstående projekt hos Länsstyrelsen i Blekinge län
ansöka om utvecklingsmedel för tidiga insatser med ett sammantaget belopp
av 487 500:att förklara paragrafen omedelbart justerad.
______________
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§ 110
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn som lever i
familjer där våld förekommer. Projekt Trappan
Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudit kommunen att söka utvecklingsmedel till
bl a tidiga insatser.
Kvinnojouren i Karlskrona kommer under ett år i kontakt med ca 300 kvinnor
som utsätts för misshandel, hot och situationer präglade av våld. Ca 50 % av dessa
kvinnor har barn under 18 år. Kvinnojouren uppskattar att ungefär 20-25 kvinnor
per år efterfrågar hjälp för sina barn. Ca en tredjedel av dessa kvinnor är av utländsk härkomst.
Kvinnojourens verksamhet riktar sig enbart till de misshandlade kvinnorna. Man
ser ett stort behov av insatser för barnen men uppger att man inte har resurser eller
kompetens att möta detta behov.
Vi kommer i vårt dagliga arbete i kontakt med barn som växer upp i familjer där
det förekommer våld och hot.
Mål för den planerade verksamheten
Vi vill utveckla samarbetet, framför allt med kvinnojouren och polismyndigheten
men även akut- och primärvård, för att bättre kunna erbjuda kvinnor och barn som
lever i familjer med våldsproblematik hjälp och stöd samt erbjuda dessa barn en
möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser de bevittnat både genom individuella samtal och genom gruppverksamhet.
I projektet ”Trappan” vill vi erbjuda krissamtal samt gruppverksamhet i syfte
- Att synliggöra barn i familjer med våldsproblematik.
- Att erbjuda dessa barn en möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser de
bevittnat.
- Ge kunskap om vanliga reaktioner då man lever i våldets närhet.
- Att barnet får dela erfarenheter med andra som varit med om liknande
situationer.
- Att barnet genom samtal, lek, drama med mera får ge uttryck för det man
känner och har upplevt.
- Att barnet får sina känslor bekräftade och får hjälp att uttrycka dessa.
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Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att

ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till tidiga insatser för barn som
lever i familjer där våld förekommer för perioden 2004-09-01-2005-08-31 med
185.000 kronor.

att förklara paragrafen omedelbart justerad.
______________
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§ 111
Upphandling av familjerådgivning
Bakgrund:
Socialnämnden har enligt kapitel 5 § 3 punkterna 3 och 4 socialtjänstlagen
skyldighet att sörja för att familjerådgivning kan erbjudas. Socialnämnden har
kommunens uppdrag att tillse detta.
Nuvarande avtal om familjerådgivning upphör att gälla 2004-12-31. Ett nytt skall
antas med början 2005-01-01 för en period av två år med möjlighet för kommunen till option på ytterligare två år.
Beredning:
I enlighet med tidigare beslut av socialnämnden har anbud inhämtats enligt lagen
om offentlig upphandling i form av förenklad upphandling. Socialförvaltningen
har ansvarat för handläggningen. 1 anbud har inkommit.
I anbudsförfrågan har tydliga krav på kvalitet uppsatts t ex i form av tillgänglighet, väntetidens längd, familjerådgivarnas kompetens, handledning, fortbildning,
lokalens läge, informationsskyldighet.
Angivet anbud uppfyller de uppsatta kvalitetskraven
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta inlämnat anbud lydande på 700.000 kronor/år gällande för åren 2005 –
2006.
att i pågående budgetarbete för år 2005 samt i planen för 2006 och 2007 beakta
nämndens ökade kostnader och att hemställa om full kostnadstäckning för
familjerådgivning ur det statsbidrag som utgår för denna verksamhet.
att ge socialchefen i uppdrag att teckna kontrakt med anbudsgivaren.
______________

14 juni 2004

§ 112
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________
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14 juni 2004
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§ 113
Yttrande över motion om inrättande av kommunal barnombudsman
I motionen föreslås att det anställs en kommunal barnombudsman. Denna person
skulle ha som uppgift att se till att barnperspektivet tillvaratas i de beslut som
kommunen fattar.
Sedan den 1 januari 2004 har Karlskrona kommun anställt Ingrid Augustinsson
Swennergren som samordnare för socialnämnden, idrott- och fritidsnämnden,
kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, handikappnämnden samt äldrenämnden.
Enligt utredarens bedömning är det rimligt att se rollen som samordnare för de
mjuka nämnderna som en tillvaratagare av barnperspektivet i Karlskrona kommun.
Det är viktigt att komma ihåg att man inom socialtjänsten i likhet med andra
förvaltningar under flera år mycket aktivt arbetat med att förankra barnkonventionen och ett konkret barnperspektiv i de olika verksamheterna.
Utredarens bedömning är att det är viktigare att arbetet med att fortlöpande
utveckla arbetet med barnkonventionen och hålla det levande i de olika
förvaltningarna. Detta arbete är viktigare att prioritera än att inrätta en kommunal
barnombudsman.
Då Karlskrona kommun under flera år aktivt arbetat med att förankra barnkonvention har detta minskat behovet av en kommunal barnombudsman.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att lämna detta yttrande som sitt svar till kommunstyrelsen.
______________

14 juni 2004
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§ 114
Ordföranden önskar ledamöter och ersättare samt tjänstemän en trevlig semester.
______________

23 augusti 2004

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 augusti 2004
§ 115

Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende
§ 116
Redovisningsärende
§ 117
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. juni, juli)
§ 118
Meddelande
§ 119-120 Delegation
§ 121
Öppna frågor
§ 122
Förslag till budget för 2005 samt plan för 2006 och 2007
§ 123
Angående riktlinjer för socialbidrag
§ 124
Karlskrona socialnämnd remissvar över Promemoria om slopat underhållsstöd vid växelvis boende
§ 125
Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem
för vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen – för vuxna missbrukare med s k dubbeldiagnos.
§ 126
Serveringstillstånd
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23 augusti 2004
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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00-16.15
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s) §§ 115-123
Ronny Svedklint (s)
Lena Åberg (s) §§ 115-124
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Camilla Persson (v)
Tjänstgörande ersättare
Sergio Ruano (s) §§ 124-126
Åse Örgev (kd) §§ 115-123
Per-Erik Karlsson (fp) 125-126
Övriga närvarande ersättare
Patrik Magnusson (m) §§ 115-120
Åke Karlsson (c) §§ 123-126
Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 115-123
Tjänstemän
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, vik. Sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Astrid Eriksson, socialsekreterare §§ 115-116
Mona Johansson, socialsekreterare §§ 115-116
Anne Grönqvist, socialsekreterare §§ 115-116
Bengt Nilsson, ekonom §§ 121-126
Katarina Lindell, sekreterare
Utses att justera
Underskrifter

Bengt-Olof Karlsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Bengt-Olof Karlsson
Paragraf: 115-126
§§ 121-126 offentliga

23 augusti 2004

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

2004 anslagits på kommunens

3

23 augusti 2004
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§ 115
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 11
Ärende: 01-01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

23 augusti 2004

§ 116
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga 12
Informationen togs till protokollet
______________

5

23 augusti 2004

§ 117
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. juni)
T o m 040630 har 40 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är
sekundärinflyttade).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Vuxna:
Afghanistan
2
Bosnien Hercegovina
1
Georgien
2
Irak
4
Jordanien
1
Myanmar
Niger
Palestina
1
Ryssland
Serbien och Montenegro
1
Sierra Leone
1
Somalia
4
Statslös
4
Summa
21

0-18 år:
5
2
2
1
1
3
3
2
19

Totalt:
7
1
4
6
1
1
1
2
4
7
6____
40

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Vuxna:
0-18 år:
Kungsmarken
6
6
Lyckeby
1
Pantarholmen
Gullaberg
2
Gullberna
2
2
Annebo
Marieberg
5
3
Galgamarken
1
6
Björkholmen
Saltö
Trossö
3
2
Fågelmara
Långö
1
Summa
21
19

Totalt:
12
1
2
4
8
7
5
1
40

6

23 augusti 2004

Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. juli)
T o m 040731 har 45 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är
sekundärinflyttade).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Vuxna:
Afghanistan
2
Bosnien Hercegovina
1
Georgien
2
Irak
4
Jordanien
1
Myanmar
Niger
Palestina
1
Ryssland
2
Serbien och Montenegro
1
Sierra Leone
1
Somalia
4
Statslös
4
Summa
23

0-18 år:
5
2
2
1
3
1
3
3
2
22

Totalt:
7
1
4
6
1
1
1
5
2
4
7
6__
45

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Vuxna:
0-18 år:
Kungsmarken
6
6
Lyckeby
3
3
Pantarholmen
Gullaberg
2
Gullberna
2
2
Annebo
Marieberg
5
3
Galgamarken
1
6
Björkholmen
Saltö
Trossö
3
2
Fågelmara
Långö
1
Summa
23
22

Totalt:
12
6
2
4
8
7
5
1
45

Informationen togs till protokollet
______________
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23 augusti 2004
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§ 118
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga 13

Kommunstyrelsen
§ 78
Delårsbokslut den 30 april 2004
Kommunfullmäktige
§ 74
Revisionsberättelse för år 2003 samt b3slut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 81
Svar på motion om ansvar för uppväxande generationer, samordningsorgan mot
barn- och ungdomsbrottlighet
§ 90
Förslag till ändring av lokala ordningsstadgan
§ 91
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
§ 92
Delårsbokslut den 30 april 2004
§ 93
Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007
Länsstyrelsen Blekinge län
Underrättelse
2004-06-07
Ecad Newsletter maj, juni 2004
Parliamentary Assembly Communication Unit
Press Release

705-3627-04

23 augusti 2004

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-06-02
-”2004-06-03
-”2004-06-10
-”-”-”-”-”-”-”2004-06-18
-”2004-06-23
-”2004-07-07
-”-”-”-”-”-”-”2004-07-08
-”-”-”-”-”-”-”2004-07-09
-”2004-07-20
Beslut
2004-06-02
-”2004-06-16

207-04
554-04 E
222-04
264-04
348-04
1313-03
427-04
553-04
71-04
245-04, 246-04
305-04
704-04 E
221-04
411-04
558-04
646-04
644-04
247-04, 248-04
553-04 E
554-04 E

9

23 augusti 2004

10

§ 119
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Yttrande gällande detaljplaner
b) Dödsboanmälningar
c) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL (1994:1738) servering av spritdrycker,
vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap
d) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt 7 kap 5 § alkohollagen
(1994:1738) för servering av alkoholdrycker
e) Tillståndsbevis om tillstånd enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för
servering av alkoholdrycker.

§ 120
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-06-14, 2004-06-18.
______________

23 augusti 2004
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§ 121
Öppna frågor
Göran Bohman informerade att sommaren har varit lugn för socialförvaltningen.
Informerade även om att projektet i Kungsmarken kommit i gång.
______________
Ann-Louise Trulsson ställde frågan hur det hade gått med Daniel Timms
sommarprojekt.
Göran Bohman svarade. Redovisning kommer att ske till socialnämnden i höst.
______________

23 augusti 2004
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§ 122
Förslag till budget för 2005 samt plan för 2006 och 2007
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden ekonomisk ram med
112 069 tkr för år 2005 och 112 044 tkr för år 2006 - 2007 (uttryckt i 2004 års
prisnivå samt i den lönenivå som gällde vid delårsbokslutet april 2004).
Förvaltningen föreslår socialnämnden
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2005 samt plan för åren 2006 och
2007.
Yrkande
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till budget för 2004
samt plan för 2006 och 2007.
Ingrid Hermansson (c) bifogar ett särskilt yttrande från socialnämndens fyrklöver i
Karlskrona inför 2005 (bilaga 14).
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämnden beslut
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2005 samt plan för åren 2006 och
2007.
att ett särskilt yttrande från socialnämndens fyrklöver i Karlskrona inför 2005
bifogas (bilaga 14)
______________

23 augusti 2004
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§ 123
Angående riktlinjer för socialbidrag
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för socialbidrag daterat
2004-07-30.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade i maj 2004 att socialnämndens riktlinjer beträffande
extra bidrag till barnfamiljer med längre behov skall utgå från riktlinjerna för
socialbidrag från och med 2004 09 01. Socialnämnden beslutade samtidigt att
riktlinjerna beträffande stimulansbidrag till personer i aktivitet skall utgå från
nämndens riktlinjer från september. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag
att lämna förslag om riktlinjer för socialbidrag till särskilda behov för barn.
Socialnämnden gav vidare förvaltningen i uppdrag att utreda förändring beträffande riktlinjen avseende busskort till vuxna med behov av socialbidrag.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar följande ändring i attsatser 1, i övrigt bifall till allmänna
utskottets förslag.
1. Bidrag enligt högre nivå utgår i juli månad samt till jul till barnfamiljer med
200 kronor per barn utöver riksnormen. Bidraget utgår till familjer som
uppburit socialbidrag sex månader eller längre eller som levt motsvarande tid
på socialbidragsnivå.
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till attsatserna 1, 3 samt 7. Avslag till attsatserna 2, 4, 5, 6
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag i attsats 1 mot
Camilla Perssons (v) yrkande och fann allmänna utskottets förslag antaget.
Ordföranden ställde proposition på allmänna utskottets förslag i attsats 2 mot
Ingrid Hermanssons (c) avslags yrkande och fann allmänna utskottets förslag
antaget.
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslag i attsats 3.

23 augusti 2004
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4
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons (c) avslags yrkande i attsatserna 4, 5 samt 6 mot allmänna utskottets förslag och fann allmänna utskottets
förslag antaget.
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslag i attsats 7.
Socialnämnden beslutar således
att anta följande riktlinjer beträffande socialbidrag till familjer med barn
1.

Bidrag enligt högre nivå utgår till jul till barnfamiljer med 200 kronor per barn
utöver riksnormen. Bidraget utgår till familjer som uppburit socialbidrag sex
månader eller längre eller som levt motsvarande tid på socialbidragsnivå.

2.

Bidrag utgår efter individuell prövning vid behov i samband med studentexamen till de extra kostnader familjen kan ha i samband med examen med
1000 kronor per barn som går ut gymnasiet.

3.

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

4.

Bidrag till semester eller rekreation kan t ex avse resa till vänner eller släktingar, eventuellt med enstaka övernattning. Bidrag kan också avse dagsutflykt
och inträdesavgift på t ex djurpark eller tivoli.

5.

Bidrag till fritidsaktivitet kan t ex avse lägervistelse, medlemsavgift idrottsklubb eller träningsavgift.

6.

Bidrag kan vid behov utgå till begagnad cykel och till ny cykelhjälm.

7.

Riktpunkten för nivån på bidrag till semester eller fritidsaktiviteter skall
normalt vara den nivå som är möjligt för en låginkomsttagare.

att ej vidtaga några förändringar beträffande riktlinjer för resor för vuxna med
behov av socialbidrag.
______________
Reservation
Ingrid Hermansson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

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

23 augusti 2004

17

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

23 augusti 2004
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§ 125
Yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem för
vård eller boende enligt 7 kap 1 § Socialtjänstlagen – för vuxna missbrukare
med s k dubbeldiagnos.
Sören Trolle redovisade upprättat yttrande daterat 2004-08-04.
Anledning till yttrande
Nordvilans AB genom Arnold Ahlström, Sjövillan Fur, 370 34 Holmsjö, har hos
Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att driva ett Hem för vård eller boende.
Verksamheten avser att rikta sig mot missbrukare med s.k. dubbelproblematik
med max 20 platser. Enligt 4 kap 2 § Socialtjänstförordningen bereds
Socialnämnden i Karlskrona möjligheten att yttra sig över ansökan.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att i yttrandet till Länsstyrelsen förorda att Nordvilans AB får tillstånd att driva
Nordvilan som hem för vård eller boende jml 7 kap 1 § Socialtjänstlagen
(SoL)
att tillsynsmyndigheterna utför tätare inspektioner mer än en gång per år de
första tre åren då verksamheten är nystartad, samt
att handikappnämnden bör ges möjlighet att yttra sig.
______________

23 augusti 2004

§ 126
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________
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20 september 2004

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 20 september 2004
§ 127

Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende
§ 128
Redovisningsärende
§ 129
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. augusti)
§ 130
Personalnyckeltal
§ 131
Redovisning från Alkohol- och drogsektionen – öppenvården
§ 132
Meddelande
§ 133-134 Delegation
§ 135
Öppna frågor
§ 136
Delårsbokslut 204-08-31 med prognos för 2004-12-31
§ 137
Angående nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden
1.10 2004 – 31.12 2005.
§ 138
Angående förslag till yttrande över nytt personalpolitiskt program,
del I
§ 139
Yttrande gällande detaljplaneprogram för kvarteret Sjöbladh på Trossö.
§ 140
Anställning av sektionschef
§ 141
Serveringstillstånd
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20 september 2004

2

Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00-15.55
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Camilla Persson (v)
Tjänstgörande ersättare
Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s)
Övriga närvarande ersättare
Lars Ericsson (s)
Patrik Magnusson (m) gick 15.20 §§ 127-135
Per-Erik Karlsson (fp)
Åse Örgev (kd), gick 14.50 §§ 127-134
Åke Karlsson (c)
Tjänstemän
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Göran Mattsson, planeringssekreterare
Agnet Bergman, socialsekreterare §§ 127-131
Carolina Olsson, socialsekreterare §§ 127-128
Pernilla Collin, socialsekreterare §§ 127-128
Bengt Nilsson, ekonom
Maria Stivén, vik ekonom
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Katarina Lindell, sekreterare
Utses att justera
Underskrifter

Ann-Louise Trulsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Ann-Louise Trulsson
Paragraf: 127-141
§§ 135-141 offentliga

20 september 2004

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

2004 anslagits på kommunens

3

20 september 2004
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§ 127
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 14
Ärende: 01-03
Socialnämndens beslut
att återremittera ärende 01
att besluta enligt utredarens förslag i ärende 02, 03
______________

20 september 2004

§ 128
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga 15
Informationen togs till protokollet
______________

5

20 september 2004

§ 129
Mottagna flyktingar 2004 (t.o.m. augusti)
T o m 040831 har 52 flyktingar mottagits i Karlskrona Kommun (varav 3 är
sekundärinflyttade).
Flyktingarna kommer från följande länder:
Vuxna:
Afghanistan
2
Bosnien Hercegovina
1
Georgien
2
Irak
6
Jordanien
1
Myanmar
Niger
Palestina
1
Ryssland
3
Serbien och Montenegro
1
Sierra Leone
1
Somalia
4
Statslös
5
Summa
27

0-18 år:
5
2
2
1
4
1
3
5
2
25

Totalt:
7
1
4
8
1
1
1
7
2
4
9
7_____
52

Flyktingarna är fördelade på följande bostadsområden:
Vuxna:
0-18 år:
Kungsmarken
9
7
Lyckeby
3
3
Pantarholmen
Gullaberg
2
Gullberna
2
2
Annebo
Marieberg
5
3
Galgamarken
1
8
Björkholmen
Saltö
Trossö
4
2
Fågelmara
Långö
1
Summa
27
25

Totalt:
16
6
2
4
8
9
6
1
52

Informationen togs till protokollet
______________

6

20 september 2004

7

§ 130
Personalnyckeltal
Eva-Britt Norrman redovisade personalnyckeltal. En jämförelse har gjorts mellan
åren 2002. 2003 och 2004 vad avser de två första tertialen.
Såväl antalet anställda som årsarbetare har ökat från 2003 till 2004. Det beror dels
på att ett nytt grupphem för ensamkomna flyktingbarn har startat upp under våren
2004, men också på att ett projekt inom familj- och ungdomssektionen startat upp.
Den arbetade tiden har ökat vilket beror på att fler personal är anställd under första
och andra tertialet 2004 än 2003.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för män har minskat under de två första
tertialen 2004 jämfört med 2003. Detta beror på att några män har fått omreglerade
tjänster till deltidstjänster pga. permanent sjukersättning. För kvinnornas vidkommande har en peson med deltidstjänst fått hel sjukersättning varför den
genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor ökar.
Totalt sett har sjukfrånvaron i socialförvaltningen minskat de två senaste åren.
Dock har sjukfrånvaron för män ökat under 2004.
Informationen togs till protokollet
______________

20 september 2004

8

§ 131
Redovisning från Alkohol- och drogsektionen – öppenvården
Agneta Bergman redovisade öppenvårdens arbete.
Fyren
Fyren är Alkohol och drogsektionens öppenvårdsgrupp. På Fyren arbetar en
öppenvårdsansvarig (alkohol- och drogterapeut), sju behandlare samt ytterligare en
alkohol- och drogterapeut.
De har ett flertal insatser för vuxna, över 18 år med varierande beroendeproblematik, såsom:
•
•
•
•

Individuella stödsamtal
Servicekonto
Gruppbehandling
Anhöriggrupp

Vid behandlingsinsatserna stödsamtal och servicekonto får klienten en behandlingsassistent tilldelad som handhar kontakten.
Gruppbehandlingen bedrivs efter 12-stegsmodellen. Behandlingstiden är fyra
förmiddagar/vecka under åtta veckor. Gruppen har s.k. öppen intagning, vilket
innebär att den som är intresserad kan börja när han/hon känner sig redo. Efter
avslutad gruppbehandling påbörjas eftervården med ett möte/vecka kvällstid under
10 månader.
I Anhöriggruppen ges information om vad alkohol- och drogberoende innebär.
Programmet består av ett gruppmöte på tre timmar/vecka vid åtta tillfällen.
Samtliga behandlingsinsatser vid Fyren beviljas som bistånd genom handläggande
socialsekreterare.
Informationen togs till protokollet
______________

20 september 2004

§ 132
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga 16

Kommunstyrelsen
§ 103
Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel avseende förebyggande och
behandlande insatser för unga missbrukare.
§ 104
Riktlinjer för introduktionsersättning.
§ 105
Bemanning och budget vid introduktion av flyktingar.
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-08-19
-”-”-

433-04
826-04

Länsrätten i Västernorrlands län
Dom
2004-08-19
-”-”-”-”-”-”-

154-04
1861-03
2491-03
2861-03

Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut
2004-08-09
-”-”-”2004-08-18

704-03922-2004
704-03924-2004
704-3915-04

9

20 september 2004

10

§ 133
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
b) Dödsboanmälningar
c) Ansökan – Beslut Enligt 7 kap 5 § AL (1994:1738) servering av spritdrycker,
vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet sällskap

§ 134
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-08-09, 2004-08-12, 2004-09-06.
______________

20 september 2004

§ 135
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
______________

11

20 september 2004

12

§ 136
Delårsbokslut 2004-08-31 med prognos för 2004-12-31
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m augusti visar ett underskott av
– 3 663 tkr inkl verksamheten introduktion och ankomstregistrerat.
Förvaltningens förslag till beslut
1. att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2004
2. att slutlig redovisning av verksamhet introduktion kan avlämnas först per den
30 september 2004
3. att begära kompensation hos kommunstyrelsen för det eventuella underskott
som kan uppstå i verksamheten introduktion
Yrkande
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar återremiss på att-sats 3 för beslut i
allmänna utskottets sammanträde den 23 september 2004. I övrigt bifall till
förvaltningens förslag.
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Jan-Anders Lindfors yrkande
Socialnämndens beslut
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2004
att slutlig redovisning av verksamhet introduktion kan avlämnas först per den
30 september 2004, samt
att återremittera att-satsen att begära kompensation hos kommunstyrelsen för
det eventuella underskott som kan uppstå i verksamheten introduktion.
______________

20 september 2004

13

§ 137
Angående nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden för tiden 1.10 2004 –
31.12 2005.
Göran Mattsson redovisade nytt jämställdhetsprogram för socialnämnden daterat 3
september 2004.
Kommunfullmäktige har senast 17.6 2004 § 91 antagit ett nytt program för
jämställdhetsarbetet för Karlskrona kommun.
I detta övergripande program kan utläsas att varje nämnd årligen skall anta en
jämställdhetsplan, som bygger på den övergripande planen. Jämställdhetsarbetet
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse.
I det nu framtagna förslaget anbefalles förvaltningarna använda den s k 3Rmetoden.
Denna metod syftar till att synliggöra de normer och värderingar som styr verksamheten. De 3 R:en står för representation, resurser och realia. 3R-metoden kan
beskrivas som ett systematiskt besvarande av frågan ”Vem får vad och på vilka
villkor”.
Socialnämndens beslut
att anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 1.10 2004 – 31.12 2005.
______________

20 september 2004

14

§ 138
Angående förslag till yttrande över nytt personalpolitiskt program, del I
Eva-Britt Norrman redovisade upprättat förslag till yttrande daterat den 15
september 2004.
I januari 2004 gav Kommunstyrelsen uppdraget att ta fram ett nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och dess bolag. En arbetsgrupp inom
personalenheten har arbetat med detta uppdrag och har lämnat ett förslag till nytt
personalpolitiskt program.
Det personalpolitiska programmet består av två delar. Del I som omfattar nio
punkter som beskriver vad vi som arbetsgivare står för, samt del II som kommer
att bli ett arbetsmaterial med upplevelsebaserade övningar kopplat till del I.
Socialnämnden har givits möjlighet att yttra sig över förslag till personalpolitiskt
program, del I. Remisstiden utgår 2004-09-30.
Socialnämndens beslut
att anta förslag som sitt yttrande till kommunledningsförvaltningen.
______________

20 september 2004

15

§ 139
Yttrande gällande detaljplaneprogram för kvarteret Sjöbladh på Trossö,
Karlskrona Kommun
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över rubr detaljplaneprogram.
Kommunens försäljning av fastigheten Sjöbladh 14 leder till behov av ny detaljplan för kvarteret Sjöbladh.
Köparen har för avsikt att skapa nya bostäder inom kvarteret dels i de befintliga
byggnaderna – gamla Sjöbladhskolan – dels genom nybyggnation. Detaljplanen
syftar vidare till att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteret
liksom ställa krav på varsamhet vid underhåll och ombyggnad.
Fastighetsägarna ansvarar var för sig för genomförandet av planen och för vad
som kan påfordras dem till skydd och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom respektive fastighet.
Socialchefen har genom delegationsbeslut 2004-06-15 tillstyrkt förslag till aktuell
detaljplan när den var utsänd för samråd.
Socialnämndens beslut
att tillstyrka detaljplaneprogrammet för kvarteret Sjöbladh på Trossö.
______________

20 september 2004

16

§ 140
Anställning av sektionschef
Socialnämndens presidium har efter samråd med fackliga organisationer (MBL §
11) och tjänstemannagrupp genomfört rekryteringsarbetet.
Socialnämndens beslut
att fr o m 2004-10-01 tillsätta Christin Held, 501003-2984, som sektionschef i
Karlskrona kommun med nuvarande placering vid Socialförvaltningen.
______________

20 september 2004

§ 141
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________

17

25 oktober 2004

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 25 oktober 2004
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157

Redovisningsärende
Information från Ungdomsrådet
Information angående grupphemmet EX
Information angående Karlskrona kommuns drogpolitiska program
i sammandrag – Den ansvarsfulla vägen.
Meddelande
Delegation
Öppna frågor
Budgetuppföljning
Firmateckningsrätt
Fördelning av socialnämndens reserv
Redovisning av dokumentation av placerade på Roslunden år 2003
Redovisning av ny rutin för Roslunden/mall och struktur för utskrivningssamtal
Slutrapport över projekt ”Tidig behandling unga missbrukare” TBUM
(2002-08-15-2004-08-15).
Namnbyte för sektionen
Sammanträdesplan för socialnämnden 2005.
Serveringstillstånd

sid
sid
sid

4
5
6

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

7
8
8
9
10
11
12
13

sid

14

sid
sid
sid
sid

15
16
17
18

25 oktober 2004
Plats och tid:
Beslutande:

Tjänstgörande

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00-16.15
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Camilla Persson (v) kom kl 13.30 § 144
ersättare
Sergio Ruano (s) §§ 142, 143

Övriga närvarande ersättare

Tjänstemän

2

Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Per-Erik Karlsson (fp)
Åse Örgev (kd)
Åke Karlsson (c)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Margareta Jansson, 1:e socialsekreterare
Maria Nilsson, socialsekreterare
Mikael Wickström, socialsekreterare
Solveig Persson, socialsekreterare
Ann-Louise Bender, föreståndare
Maria Stivén, ekonom
Göran Mattsson, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Eva Abramsson

Sekreterare:

___________________________
Göran Mattsson

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Eva Abramsson
Paragraf: 142-157
§§ 148 - 157 offentliga

25 oktober 2004

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

2004 anslagits på kommunens

3

25 oktober 2004

§ 142
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga 17
Informationen togs till protokollet
______________

4

25 oktober 2004

§ 143
Information från Ungdomsrådet
Ärendet utgick.
______________

5

25 oktober 2004

6

§ 144
Information angående grupphemmet XP
Föreståndaren Ann-Louise Bender tillsammans med två medarbetare redovisade
grupphemmets uppstart och dess arbetsformer.
_____________

25 oktober 2004

§ 145
Information angående Karlskrona kommuns drogpolitiska program i
sammandrag –Den ansvarsfulla vägen.
Börje Svensson redogör för motiven beträffande populärversionen (den
ansvarsfulla vägen) av det drogpolitiska programmet.
_____________

7

25 oktober 2004

§ 146
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga 18

Kommunfullmäktige
§ 109
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort
Kulturnämnden
§ 37
Yttrande över motion avseende inrättande av kommunal barnombudsman
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-09-06
-”-”-”-”-”-”-”-”-”2004-09-22
Beslut
2004-08-27
-”2004-09-17

303-04
479-04
647-04
765-04
779-04
872-04
872-04 E
943-04 E

§ 147
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-09-23, 2004-10-11
______________

8

25 oktober 2004

9

§ 148
Öppna frågor
Ordföranden Jan-Anders Lindfors informerade om allmänna utskottets beslut om
nya rutiner för utskick av domar, att alla måste anmäla till sekreteraren förhinder
att närvara samt att justeringsledamöter justerar protokoll inom föreskriven tid.
______
Göran Bohman informerade att föreningarna har inbjudits till diskussion den 10
november 2004.
______
Ingrid Hermansson framställde frågor utifrån en artikel i dagspressen gällande
invandrares möjligheter till kompetensutveckling.
Tore Svensson skall informera socialnämnden vid socialnämndens sammanträde
den 22 november 2004.
______

25 oktober 2004

10

§ 149
Budgetuppföljning
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m september visar på ett underskott
på – 4 289 tkr inklusive verksamheten introduktion och ankomstregistrerat.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningsrapporten.
______________

25 oktober 2004

11

§ 150
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton.
Med anledning av att nuvarande ekonom är föräldraledig behöver nämndens
attestreglemente revideras.
Följande personer föreslås fr.o.m. den 27 september 2004 ha teckningsrätt till
socialförvaltningens postgiro och bankkonto:
Göran Bohman, socialchef
Sören Trolle, ersättare socialchef
Maria Stivén, ekonom

Tills vidare
Tills vidare
Tills vidare

Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att Göran Bohman, socialchef, Sören Trolle, ersättare till socialchef samt Maria
Stivén, ekonom skall ha firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiro
och bankkonto enligt förteckning fr.o.m. den 27 september 2004.
att detta ersätter tidigare utfärdande attester
______________

25 oktober 2004

12

§ 151
Fördelning av socialnämndens reserv
Förvaltningens förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt
ombudgetering av verksamheten.
Socialnämndens reserv
Budgetvärde 2004-01-01
Socialnämndens Reserv
FIA, vht personal, lokaler & allmänna om
ADS, vht personal, lokaler & allmänna om
FUS, Roslunden
FUS, vht Kontaktpersoner
ADS, vht HVB för vuxna
Kvar efter fördelning

-

940 000,00 kr
100 000,00 kr *
150 000,00 kr
150 000,00 kr
150 000,00 kr
150 000,00 kr
240 000,00 kr
0,00 kr

* Redan fördelat: 40 000 kr (avgift ungdomsrådet), 15 000 kr (ersättning projekt ”Mötesplats”)

Ombudgetering
FUS, vht HVB för barn och ungdom
ADS, vht HVB för vuxna

Prel. Utfall 2004-09-30
2 003 000,00 kr
2 090 000,00 kr

Ombudgetering
- 1 500 000,00 kr
1 500 000,00 kr

Totalt kommer 1 740 000 kronor att fördelas om till ADS, vht HVB för vuxna, för
att täcka delar av verksamhetens prognostiserade underskott vid årets slut.
Socialnämndens beslut
att anta ovanstående förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt
ombudgetering
att med ett förtydligande om att det finns 45.000 kronor kvar i reserven för
eventuella behov hösten 2004.
______________

25 oktober 2004

13

§ 152
Redovisning av dokumentation av placerade på Roslunden år 2003
På uppdrag av socialnämnden genomförde förvaltningens kansli under 2003
uppföljning av en slupmässigt utvald grupp barn- och ungdomar som vistats på
Roslunden under 1998.
Denna uppföljning redovisades på socialnämnden i december 2003. Då det fanns
brister i dokumentationen gav man sektionschefen för familj- och ungdomssektionen i uppdrag att till socialnämnden redovisa hur dokumentationen i placeringsärenden på Roslunden gjorts under år 2003 och hur barnperspektivet redovisats i
desamma.
I dokumentationen från1998 fanns följande brister.
• Placeringsbeslut och placeringsärende saknades i flera av akterna.
• I hälften av akterna ges ingen egentlig beskrivning av barnet
• I akterna saknas regelbundna sammanfattningar i nästan hälften av fallen
• Utvärdering av placeringen finns inte dokumenterad.
Dokumentationen har blivit bättre men det finns kvar en del brister. Önskvärt är att
dokumentationen innehåller samma uppgifter oavsett vilken handläggare eller
arbetsgrupp som har dokumenterat.
En ny mall för hur dokumentationen ska utformas vid placeringar har tagits fram.
Numera kommer alla uppgifter att finnas i placeringsärendet även om uppgifterna
redan finns i ett annat ärende t.ex. råd och stödärende eller i en utredning.
Placeringsärendet ska innehålla
q Medgivande från vårdnadshavare
q Anledning till placering – sammanfattning av utredningen
q Beskrivning av barnet och barnets situation
q Placeringsbeslut
q Syfte med placeringen
Arbetsplan
Uppdrag till Roslundens personal
q Dokumentation som rör placeringsärendet
q Utvärdering av placeringen vid utskrivningssamtalet.
Har syftet, planeringen uppnåtts till stora delar eller inte alls?
Har placeringen, planeringen avbrutits av klienten?
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna redovisningen
______________

25 oktober 2004
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§ 153
Redovisning av ny rutin för Roslunden/mall och struktur för utskrivningssamtal
På uppdrag av socialnämnden genomförde förvaltningens kansli under 2003
uppföljning av en slumpmässigt utvald grupp barn- och ungdomar som vistats på
Roslunden under året 1998.
Denna uppföljning redovisades på socialnämnden i december 2003. Då det fanns
brister i dokumentationen gav man sektionschefen för familj- och ungdomssektionen i uppdrag att till socialnämnden redovisa hur dokumentationen i placeringsärenden på Roslunden gjorts under år 2003 och hur barnperspektivet redovisats i
desamma. Man gav också Roslundens föreståndare i uppdrag att ta fram en mall
och struktur för utskrivningssamtal.
Vid inskrivningssamtalet går man noga igenom de olika frågorna och gör då
samtidigt en planering för vad som är uppdraget för Roslunden, barnet och
föräldrarna.
Vid utskrivningssamtalet gör vi en återkoppling till inskrivningssamtalet och ger
klienten feedback för tiden på Roslunden och att tydliggöra förändringar som
skett. Då planeras också vilka insatser som behövs efter utskrivningen. Allt ska
dokumenteras i hvb-journalen.
En månad efter utskrivningen skickar vi hem en blankett för utvärdering (bil3) till
klienten som bott på Roslunden. Frågorna besvaras anonymt och skickas åter till
Roslunden.
Utvärderingsblanketten skickas till dem som är 12 år och äldre.
För barn under 12 år kommer vi att ha ett samtal vid utskrivningen. Samtalet
genomförs enligt en metod för yngre barn.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna nya rutiner för Roslunden/mall och struktur för utskrivningen
______________

25 oktober 2004
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§ 154
Slutrapport över projekt ”Tidig behandling unga missbrukare” TBUM
(2002-08-15-2004-08-15)
Projektet startades upp 2002-08-15 efter att Länsstyrelsen i Blekinge hade beviljat
utvecklingsmedel och Karlskrona kommun beviljat motsvarande medel. Målsättningen var att i öppenvården på ADS utveckla och implementera en effektiv
avgiftningsmetod för unga haschmissbrukare, med långvarigt cannabisberoende,
18-29 år. Efterfrågan på avgiftning för denna målgrupp hade ökat och tidigare
försök med avgiftning på traditionellt sätt inom öppenvården hade visat ringa eller
dåliga resultat.
Sedan projektet startade har man färdigställt en manual med ett väl utvecklat
strukturerat program.
Intresset för haschavvänjningsprogrammet har visat sig vara stort. 38 personer har
hittills deltagit på informationsträffar, 26n klienter har skrivits in i programmet.
Av dem som fullföljt programmet har ett flertal fortsatt i stödsamtal efteråt för att
stärka fortsatt drogfrihet och ordna upp problem som missbruket förorsakat.
Efter att projekttiden gått ut 2004-08-15 har haschavvänjningsprogrammet, HAP,
införlivats i ADS öppenvårds verksamhet som därmed ökat sin kompetens och
utvidgat sina möjligheter att möta dagens behov av insatser för människor med
missbruksproblem.
Vid en ev. utvidgad Ungdomsmottagning hoppas vi få ingå några timmar i veckan
som en extra resurs till annan behandlingspersonal som möter ungdomar med
problem av skilda slag, dels i preventivt syfte och dels för att kunna fånga upp
ungdomar med haschmissbruk i ett tidigare skede.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna ovanstående slutrapport
______________

25 oktober 2004

16

§ 155
Namnbyte för sektionen
Namnet ”Sektionen för Försörjning, Introduktion och Arbete” bör bytas, då
introduktion av flyktingar ej längre ingår i sektionens arbetsuppgifter.
Förvaltningen föreslår att sektionen FIA istället får namnet ”Socialförvaltningens
ekonomisektion”.
Efter diskussion framkom det att flera förslag hade varit aktuella.
Yrkande
Ingrid Hermansson (c) yrkar att sektionen får namnet, sektionen för ekonomiskt
bistånd.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag och Ingrid Hermanssons
yrkande och förvaltningens förslag antaget.
Socialnämndens beslut
att sektionen för Försörjning, Introduktion och Arbete (FIA) istället får namnet
Socialförvaltningens ekonomisektion.
______________

25 oktober 2004

§ 156
Sammanträdesplan för socialnämnden 2005
Förslaget på sammanträdestider för allmänna utskottet och socialnämnden har
översänts till ledamöter och ersättare.
Socialnämndens beslut
att godkänna sammanträdesplan för socialnämnden 2005.
______________
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25 oktober 2004

§ 157
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 22 november 2004
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§ 160
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§ 170
§ 171

Information från projektet för utsatta ungdomar
Beslutsärende
Redovisningsärende
Information kring familjehemsplaceringar
Information enskilt ärende
Meddelande
Delegation
Öppna frågor
Budgetuppföljning
Utredning om budget- och konsumentrådgivning
Förslag till samarbetsprojekt mellan Kvinnojouren Frideborg och
socialnämnden i Karlskrona
Remissvar angående förslag till handlingsplan för förebyggande åtgärder enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Ansökan om automatspel, nytt tillstånd
Serveringstillstånd
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Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00-16.00
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Camilla Persson (v) §§ 158-165 gick 15.20
Tjänstgörande ersättare
Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 166-171
Övriga närvarande ersättare
Ali Abu Iseifan (s)
Lars Ericsson (s)
Patrik Magnusson (m)
Per-Erik Karlsson (fp)
Åse Örgev (kd)
Åke Karlsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstemän
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Tore Svensson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare
Göran Mattsson, utredningssekreterare
Andreas Sjöstrand, socialsekreterare
Lennart Nilsson, socialsekreterare
Åsa Jansson, socialsekreterare
Hanna Gunnegård, socialsekreterare
Britt-Marie Sundahl, socialsekreterare
Roy Rexeke, socialsekreterare
Maria Stivén, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Utses att justera
Underskrifter

Inger Dahlgren

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Inger Dahlgren
Paragraf: 158-171
§§165 -171 offentliga

22 november 2004

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

2004 anslagits på kommunens

3

22 november 2004

§ 158
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 19
Ärende: 01-01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

4

22 november 2004

5

§ 159
Information från projektet för utsatta ungdomar
Lennart Nilsson, Åsa Jansson samt Hanna Gunnegård informerade om sitt arbete i
projektet för utsatta ungdomar som finns ute i Kungsmarken. Det påbörjades i
augusti 2004. Projketet har kommit igång väl. Samarbete är igång med skola,
närpolis samt olika föreningar. Det har startats upp en killgrupp. Tre killar är med i
denna grupp. Målet för killar är att de skall stimuleras för att komma med någon
förening eller annan sysselsättning. Det har även startats upp en tjejgrupp.
Informationen togs till protokollet
______________

22 november 2004

6

§ 160
Information angående familjehem
Roland Mattisson informerade om arbetet angående anställningar av familjehem
samt familjehemsplaceringar.
Informationen togs till protokollet
______________

22 november 2004

§ 161
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga 19
Informationen togs till protokollet
______________

7

22 november 2004

§ 162
Information enskilt ärende
Tore Svensson informerade angående ett enskilt ärende.
Informationen togs till protokollet
_____________

8

22 november 2004

9

§ 163
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga

Kommunstyrelsen
§ 135
Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med kvalitet
§ 157
Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona Kommun koncern
Länsstyrelsen Blekinge län
Årsrapport inom alkohol- och tobaksområdet, Blekinge län 2003
Ecad Newsletter oktober 2004
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2004-09-20
-”2004-09-27
-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”2004-09-30
-”2004-10-04
-”-”-”2004-10-12
Beslut
2004-09-28
-”2004-10-07
-”2004-10-12
-”2004-10-18
-”2004-10-27

754-04
445-04
578-04
683-04
694-04
740-04
801-04
943-04
349-04
809-04
695-04
970-04 E
970-04 E
919-04
1049-04 E
1085-04 E

Länsrätten i Östergötlands län
Dom
2004-10-11

2829-04

§ 164
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2004-11-08
______________

22 november 2004
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§ 165
Öppna frågor
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) informerade om att socialnämnden/socialförvaltningen varit värdar för nätverk IFO i ett seminarium den 18-19 november
2004.
_____
Inger Dahlgren (fp) ställde frågan utifrån en artikel i Sydöstran gällande en enskild
persons möjlighet till arbete.
Tore Svensson återkommer med information vid socialnämndens sammanträde
den 14 december 2004.
_____
Eva Abramsson (m) ställde frågan utifrån en artikel i BLT angående nytt
ungdomsgäng i Lyckeby.
Christine Held återkommer med mer information vid socialnämndens
sammanträde den 14 december 2004.
_____
Camilla Persson (v) ställde frågan på hur mycket socialförvaltningen betalar ut till
exp hyres-, studie- samt elskulder.
Tore Svensson återkommer med information vid socialnämndens sammanträde i
den 1 mars 2005.
_____

22 november 2004
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§ 166
Budgetuppföljning
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m oktober visar ett underskott på
- 4 762 tkr inkl verksamheten Introduktion och ankomstregistrerat. Reserven är nu
utdelad vilket gör att de aktuella verksamheterna visar ett bättre resultat nu jämfört
med föregående månad. Då reserven har fördelats över tolv månader får den full
effekt först i december.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningsrapporten.
______________

22 november 2004
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§ 167
Utredning om budget- och konsumentrådgivning
Socialförvaltningen har en tjänst som budget- och konsument rådgivare. Det är för
närvarande icke möjligt att upprätthålla en rimlig servicenivå i verksamheten med
den bemanning som finns.
Rådgivning till skuldsatta är en kommunal skyldig enligt Skuldsaneringslagen
(1994: 334). I § 1 heter det ”Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller
på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer”.
Skuldsaneringssystemet är uppbyggt i tre steg. I det första skall den skuldsatte
försöka göra uppgörelse på egen hand med borgenärerna eller tillsammans med
budgetrådgivare. I de flesta fall är hjälp och stöd från budgetrådgivaren nödvändig.
Konsumentrådgivning är ej lagreglerat. Kommunen har ingen skyldighet att ha
service med konsumentrådgivning. Emellertid hänvisar konsumentverket ofta i sin
information, bland annat på verkets hemsida, allmänheten att ta kontakt med
kommunens konsumentrådgivare.
Budget- och konsumentrådgivningen i Karlskrona har de senaste åren försökt
upprätthålla en service med 8 – 12 timmar per vecka för konsumentrådgivning.
Resterande del av tjänsten som budget- och konsumentrådgivare är avsatt till
budgetrådgivning och rådgivning till personer som söker skuldsanering. Emellertid
har det inte gått att undvika en väntetid på ofta mer än två månader för rådgivning.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda organisation och uppgifter för
budget- och konsumentrådgivningen i Karlskrona
att utredningen skall presenteras för socialnämnden i februari 2005
att av socialnämndens reserv fördela 28 000 kronor till ekonomisektionen för
konsumentrådgivare under november – december 2004.
______________

22 november 2004
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§ 168
Förslag till samarbetsprojekt mellan Kvinnojouren Frideborg och
Socialnämnden i Karlskrona.
Bakgrund
Kommunalrådet Christina Mattisson gav i maj månad i år samordnaren för
välfärdsfrågor, Ingrid Augustinsson Swennergren, i uppdrag att föra diskussioner
med kvinnojouren Frideborg i syfte att utveckla samarbetet mellan kommunen och
kvinnojouren. Samordnare träffade under sommaren kvinnojourens ordförande,
Mia Jonsson för att diskutera hur samarbetet mellan kommunen och kvinnojouren
skulle kunna utvecklas. En idé till ett 3-årigt samarbetsprojekt togs fram.
Mål
Alla kvinnor i Karlskrona kommun som utsätts för våld av närstående och som
söker hjälp och stöd skall, om de så önskar, få det genom kvinnojouren Frideborg.
Socialförvaltningen skall samtidigt prioritera dessa kvinnor och barn genom att
vara lättillgängliga och omgående ge de insatser som behövs av myndigheten.
Barn som levt i våldsutsatta familjer skall genom samverkansprojektet tillförsäkras en möjlighet till stöd.
Kommunala verksamheter som efterfrågar information om våld mot kvinnor skall
erhålla detta av kvinnojouren.
Yrkande
Ingrid Hermansson (c), Åsa Gyberg-Karlsson (v) Ann-Louise Trulsson (m), Eva
Strömqvist yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att under tiden 2005-01-01 – 2007-12-31 bedriva ett samverkansprojekt med
Kvinnojouren Frideborg enligt upprättat förslag,
att i internbudget för dessa 3 åren avsätta 250.000:- per år ur verksamhet 750
socialbidrag till projektet, samt
att genom beviljande av föreningsbidrag tillförsäkra kvinnojouren ett årligt
bidrag med max 200.000:______________

22 november 2004
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§ 169
Remissvar angående förslag till handlingsprogram för förebyggande åtgärder
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Socialförvaltningen har liksom övriga förvaltningar beretts möjlighet att yttra sig
över det föreslagna handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet inleds med en nulägesanalys där riskerna i kommunen
inventeras. En statistisk uppföljning av antalet olyckor i kommunen redovisas,
liksom en analys av olycksriskerna i kommunen. Utifrån dessa risker och
inträffade olyckor görs en prioriteringsordning över vilka olyckstyper och risker
som är viktigast att arbeta med. När inventeringen och prioriteringen är gjord
upprättas säkerhetsmål som anger vilken säkerhetsnivå som skall råda i
kommunen samt vad/vilken effekt som skall nås. Säkerhetsmålen bryts sedan ned i
mätbara prestationsmål. I prestationsmålen skall anges vad som skall uppnås, när
det skall vara uppnått och vem som ansvarar för att målen nås. Regelbunden
uppföljning av måluppfyllelsen görs och förslag till förbättringar görs och förslag
till förbättringar eller nya mål tas fram.
Socialförvaltningen är inte särskilt utpekad som ansvarig för något specifikt säkerhetsmål/prestationsmål, däremot är vi liksom övriga förvaltningar ansvariga för att
bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Undertecknad föreslår att punkten systematiskt brandskyddsarbete lyfts fram och
åläggs säkerhetsansvarig på respektive förvaltning/bolag och att detta genomförs
samt dokumenteras i den årliga verksamhetsberättelsen.
Sammanfattningsvis kan undertecknad konstatera att den förslagna handlingsplanen är väl genomarbetad, handlingsinriktad med realistiska och tydliga mål
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att

tillstyrka handlingsprogrammet för förebyggande åtgärder enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
______________

22 november 2004
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§ 170
Ansökan om automatspel, nytt tillstånd
Sökande:

Kronan Fastigheter AB, 55 66 28

Kontaktperson: Martin Strandberg, Box 265, 731 24 KARLSKRONA
Spelstället:

Arkaden Kronan

Antal spel:

Åtta (8) stycken

Typ av spel:

Rallybilar, Lyftkranar, m m

Tidsperiod:

Året runt Kl 10.00 – 18.00 vardagar, 10.00 – 16.00 lördagar.
Butikstider.

Ansökan avser nytt tillstånd. Automatspelen är placerad i en lokal som är ljus och
öppen. Lokalen är ej belägen i omedelbar närhet av skola, fritidshem eller annan
verksamhet som drar till sig ungdomsgrupper.
Tillsyn genom egen personal samt personal på Kronan kiosken.
Polismyndigheten och kronofogdemyndigheten har ej någon erinran mot sökande.
Det får antas att sökande har personliga förutsättningar att bedriva verksamheten
enligt lagens intentioner.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottets förslag
att

bevilja Kronan Fastigheter AB att få anordna automatspel, gällande åtta (8)
stycken spel under den i ansökan angivna tiden.
______________

22 november 2004

§ 171
Serveringstillstånd
Inga ärenden fanns att behandla.
______________
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