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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—17.25 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) 
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v)    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Patrik Magnusson (m) gick  17.05 §§ 1-10 
  Per-Erik Karlsson 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Per-Erik Karlsson (fp)  
  Åke Carlsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Maria Stiven, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ingrid Hermansson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ingrid Hermansson  Paragraf: 1-12 
    §§ 9-12 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 1 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 1 
     Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 2 
Information angående katastrofen i Sydostasien. 
 
Göran Bohman samt Jesper Björnsson informerade om krisgruppens arbete 
angående katastrofen i Sydostasien.  
 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 3 
Information angående stormen över södra Sverige. 
 
Göran Bohman informerade om en del insatser som socialförvaltningen fått göra 
för vissa som drabbats av stormens verkningar. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 4 
Information enskilt ärende 
 
Ann-Helen Trolle informerade angående ett enskilt ärende. 
       
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 5 
Statusrapport angående projekt Resurshuset. 
 
Projekt Resurshuset startade i april 2003 och pågår fram till 2005-12-31. Projektet 
drivs av socialförvaltningen i nära samarbete med arbetsmarknadsenheten, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Inriktningen på projektet är att utreda 
arbetsförmåga för att kunna hjälpa människor att hitta vägar till annan försörjning 
än socialbidrag. 
Antalet hushåll som har socialbidrag skall under projekttiden minskas med hälften 
av antal hushåll som uppbar socialbidrag 1999. Halveringsmålet innebär att inte 
fler än 355 hushåll uppbär socialbidrag 2005-12-31. 
Antalet hushåll med socialbidrag ökade i hela landet och även i Karlskrona. I 
december 2004 var det 535 hushåll som erhöll socialbidrag. Anledningen till att 
fler hushåll behöver socialbidrag verkar främst bero på ökad arbetslöshet och på 
till delningen av medel för arbetsmarknadsåtgärder. På grund av förändrade 
omvärldsförutsättningar verkar det som att projektet inte kommer att kunna 
uppfylla målet om att halvera antalet hushåll som uppbär socialbidrag. 
Projektet har arbetat med 105 deltagare. Många av dessa personer kommer att bli 
helt eller delvis själförsörjande. Andra har börjat sina första steg i det man kallar 
rehabiliteringstrappan. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 6 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser 
 
Socialstyrelsen 
Riksnormen för försörjningsstöd 2005 – ändring i socialtjänstförordningen 
(2001:937) 
 
ECAD NEWSLETTER Volym 9 nr 75 November 2004 
 
Länsstyrelsen 
Beslut 2004-12-03 701-7002-04 
Tillståndsbevis 2004-12-01 702-3259-2004 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-11-24 946-04 
-”- -”- 946-04  
-”- -”- 979-04 
-”- -”- 1075-04 
-”- 2004-11-29 848-04, 883-04 
-”- -”- 960-04 
-”- -”- 961-04 
-”- -”- 962-04 
-”- -”- 963-04 
-”- -”- 964-04 
-”- -”- 965-04 
-”- -”- 995-04 
-”- -”- 996-04 
-”- -”- 997-04 
-”- -”- 1033-04 
-”- 2004-11-30 1029-04 
-.”- 2004-12-01 978-04 
-”- -”- 1038-04 
-”- -”- 1071-04 
-”- 2004-12-07 987-04 
-”- 2004-12-17 1157-04 
-”- 2004-12-20 945-04 
-”- -”- 1077-04 
-”- -”- 1125-04 
Dom 2004-12-20 1151-04 
-”- -”- 1196-04 
-”- -”- 1209-04 
-”- 2004-12-22 1091-04 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2004-11-23 3654-04 
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§ 7 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Yttrande gällande detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, 
 Karlskrona Kommun - samråd 
b) Dödsboanmälningar  
c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 
d) Tillståndsbevis enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för servering av 
 alkoholdrycker till allmänheten 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 8 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-01-10. 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 24 januari 2005 11	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§  9 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan angående en tidningsartikel som gäller ett några 
ungdomar rymt från ett behandlinghem. 
 
Göran Bohman svarade 
_________ 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan vem som utför tillsynen för automatspel. 
 
Göran Mattsson svarade 
_________ 
 
Åsa Gyber-Karlsson (v) ställde frågan om det blir många överklagande sedan 
socialnämnden beslutat att ta bort stimulansbidraget, samt om förvaltningen hjälper 
klienterna att överklaga. 
 
Tore Svensson svarade 
_________ 
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§ 10 
Slutredovisning av verksamhet introduktion 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2004-10-28 redovisas här det slutliga 
utfallet för perioden 2004-01-01—2004-08-31. 
 
Verksamhetens netto Slutlig avvikelse  - 245 tkr  
 
Resultatet för verksamheten Introduktionen uppgår till – 1 327 tkr för perioden. De 
medel som funnits balanserade från tidigare år (1 082 tkr) har tagits i anspråk för 
att täcka underskottet. Det slutliga underskottet uppgår till – 245 tkr, vilket är 32 
tkr bättre än det preliminära underskottet som aviserades med socialnämndens 
delårsbokslut i september. Det som har påverkat resultatet positivt sedan dess är 
dels att schablonen för augusti blev bättre än prognostiserat och dels att en felaktig 
internfaktura har korrigerats. Den största posten som har försämrat resultatet är de 
fakturor avseende augusti, främst gällande tolkuppdrag, som har bokförts efter den 
aktuella perioden. Därutöver påverkas det slutliga utfallet av en korrigering av 
bokfört värde på kundfordringar samt ett krav från Socialstyrelsen på återbetalning 
av oförbrukat bidrag (beviljat 1999). 
 
Sammanfattning: 
  Belopp i tusentals kronor 
Prel. Underskott (red. i september)  - 277 
Schablon   208 
Kreditering av internfaktura   58 
Fakturor bokförda efter augusti  - 98 
Korrigering osäkra kundfordringar  - 86 
Återbetalning av bidrag   - 50 
Totalt   - 245 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag. 
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Socialnämndens beslut  
Enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna den slutliga redovisningen a verksamheten Introduktion och att 
 överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta om hantering av det slutliga underskottet
 om 245 tkr i samband med bokslutsdispositionen av kommunens bokslut för 
 2004.   
______________ 
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§ 11 
Riktlinjer för socialbidrag 2005. 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för socialbidrag 2005 
daterat den 4 januari 2005. 
 
Yrkande: 
Camilla Persson (v) yrkar ett tillägg under punkt 4.4 Hemförsäkring enligt 
följande att det skall ingå en specifik skrivning om barnförsäkring. Då det ska 
framgå att vi följer socialstyrelsens riktlinjer om extra bidrag för sjukförsäk-
ring till barn. 
 
Efter diskussion beslutade socialnämnden att Camilla Perssons yrkande 
skrivs in under punkt 3:1 Allmänt. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att överskriften till punkt 4.6 Bistånd till 
barnfamiljer ändras till Bistånd utöver socialbidragsnorm 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s), Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint 
(s), Bengt-Olof Karlsson (s) samt Sergio Ruano (s) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till överskrift i punkt 4.6 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons ändringsyrkande i 
punkt 4.6 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag på sista stycket under punkt 5.1 
Läkarvård och medicin som lyder: Ekonomiskt bistånd till influensa-
vaccination utgår ej. Undantag görs om vaccinationen ordinerats av läkare 
 
Walla Carlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Camilla Persson (v) yrkar en ändring av skrivelsen i sista stycket under 
punkt 5:1 enligt följande: Ekonomiskt bistånd till influensavaccination utgår 
endast om vaccinationen ordinerats av läkare. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons avslags yrkande i 
punkt 5:1 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
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Därefter ställde ordförande Camilla Perssons ändringsyrkande i punkt 5:1 
mot förvaltningens förslag och fann Camilla Perssons ändringsyrkande 
antaget. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar följande tillägg i första stycket i punkt 5.4 
Hemutrustning. I de fall den enskilde helt eller delvis saknar hemutrustning 
skall behovet prövas med hänsyn till den sökandes ålder och framtida för-
sörjningsmöjligheter. Sökanden som beräknas bli självförsörjande inom 
rimlig tid skall endast bevilja mindre belopp till omedelbart nödvändig hem-
utrustning och hänvisas till möjligheten att införskaffa resterande hemutrust-
ning när han/hon på egen hand kan tillgodose behovet på olika billiga alter-
nativ, dock max 5.000 kronor. 
 
Ingrid Hermansson yrkar därefter avslag på styckena 2, 3 4 och 5 under 
punkt 5.4 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons yrkande i punkt 5.4 
mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar följande i punkt 5:11 Ungängesresor. 
Bifall till första stycket. Avslag till styckena två, tre och fyra. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons (c)  yrkande i punkt 
5.11 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att stycket i 5.16 övriga utgifter stryks. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons (c) yrkande i punkt 
5.16 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar ett tillägg i punkt 8.3.2 Skäl för innehav av bil 
och motorcykel som blir nr 4 enligt följande: även barnfamiljer ska ingå som 
skäligen behövande till innehav av bil. Bidrag kan dock inte sökas för inköp 
av bil, eller för reperations-/tillbehörskostnader. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
förvaltningen får i uppdrag att under våren utreda skäl för innehav av bil och 
motercykel . 
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Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons yrkande i punkt 8.3.2 
mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Ingrid Hermanssons 
tilläggsyrkande i punkt 8.3.2. 
 
Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar i punkt 10.4.1 Allmänt  återremiss i väntan på 
utredning där det framgår ekonomiska konsekvenser för socialbidrags-
utbetalning när enda parten i ett sammanboende par (gifta, partnerskapande 
eller ogifta) studerar med studiemedel. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden skulle avgöra ärendet idag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde förvaltningens förslag mot Camilla Perssons yrkande i 
punkt 10.4.1 och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Yrkande  
Camilla Persson (v) yrkar i punkt 10.10 Flyktingar och invandrare.  
att styckena 1, 7 och 8 kvarstår 
att i stycke 4 stryks följande text: Vid frånvaro från introduktionspro-
grammet på grund av sjukdom erhåller flyktingen 80 % av den introduktions-
ersättning han/hon har vid aktivitet. Person som är frånvarande mer än fem 
arbetsdagar från introduktionsprogrammet på grund av sjukdom eller vård 
av sjukt barn är skyldig att uppvisa läkarintyg. 
att styckena 2,3,5, 6 samt 9 stryks. 
att göra följande ändring i stycke 10 enligt följande: En flykting som inte kan 
stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av ålder eller sjukdom kan vid 
ett tillfälle beviljas socialbidrag vid vistelse i hemlandet upp till 6 veckor om 
syftet är att försöka återfå en tidigare bostad och sedan återvandra. Skulle 
vistelsetiden behöva förlängas av olika skäl, ska ärendet avgöras i allmänna 
utskottet. 
 
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till Camilla Perssons yrkande 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s), Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint 
(s), Bengt-Olof  Karlsson (s) samt Sergio Ruano (s) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons yrkande mot förvalt-
ningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
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Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röster ja. Den som stöder Camilla 
Perssons yrkande röster nej. Vid votering avgavs 5 ja-röster och 5 nej-röster 
 
JA röstade: Walla Carlsson (s), Ronny Svedklint (s) Bengt-Olof Karlsson (s), 
Sergio Ruano (s) samt ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) 
 
NEJ röstade: Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger Dahlgren 
(fp), Camilla Persson (v) samt Per-Erik Karlsson (fp) 
 
Med ordförandens utslagsröst beslutade socialnämnden enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Reservation 
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp), Patrik Magnusson (m) samt Per-Erik Karlsson (fp) reserverar 
sig till förmån för Camilla Perssons (v) yrkande i punkt 10.10. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att anta riktlinjerna för socialbidrag 2005 med föreslagna ändringar i punkt   
 3:1, 5:1 samt 8.3.2. 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger Dahlgren (fp), Patrik 
Magnusson (m) samt Per-Erik Karlsson (fp) reserverar sig till förmån för 
Ingrid Hermansson (c) yrkande i punkterna 4.6, 5.4, 5.11. 
 
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande i punkt 8.3.2., 
punkt 10.4.1. 
 
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp), samt Per-Erik Karlsson (fp) reserverar sig till förmån för 
Camilla Perssons (v) yrkande i punkt 10.10. 
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§ 12 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 1 mars 2005 
 
§ 13 Redovisningsärende  sid  4 
§ 14-16 Meddelande/Delegation  sid 5 
§ 17 Öppna frågor  sid 6 
§ 18 Slutredovisning projekt Sirius sid 7 
§ 19 Bokslut 2004  sid 8 
§ 20 Serveringstillstånd  sid 9 
§ 21 Ersättare socialchef  sid  10 
§ 22 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens postgiron och bankkonton sid 11 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.50 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v)    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åke Karlsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Berit Ahlstrand, socialsekreterare 
  Ulrika Nilsson, socialsekreterare 
  Madeleine Bengtsson, socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare 
  Göran Mattsson, planeringssekreterare 
  Maria Stiven, ekonom   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Walla Carlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 13-22 
    §§ 17 - 22 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 13 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga 3 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 14 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga  4 
 
Kommunfullmäktige 
§ 171 
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern 
 
§ 176 
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2004-12-29 1197-04 
-”- -”- 1224-04  
-”- 2005-01-25 18-05 
Beslut 2005-01-19 37-05 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2005-01-18 4183-04 
 
Regeringsrätten  
Underrättelse 2005-01-19 6691-04 
 
 
§ 15 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar  
b) Tillståndsbevis enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738 för servering av 
 alkoholdrycker till allmänheten 
c) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 16 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-02-07, 2005-02-18. 
______________ 
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§  17 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson (v) informerade socialnämnden om en föreläsning med Malin 
Widerlöv. Angående Asperger syndrom och ADHD i bibliotektets hörsal i 
Karlskrona den 3 mars 2005. 
_________ 
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§ 18 
Slutredovisning projekt Sirius 
 
Samtliga samarbetspartner tycker att Sirius-projektet har fungerat mycket bra och 
vill gärna delge sina erfarenheter och idéer till ordinarie verksamhet. 
 
Projektet har fungerat som en ”samordningsfunktion” mellan Socialförvaltningen – 
Arbetsförmedlingen –samt Uppdragsutbildningen. Detta har gjort att individen 
genom projektledaren och handläggaren fått en ”samordnare” och vi har fått en 
”helhetsbild” av individens situation. Genom kontinuerliga träffar och snabba 
beslut har vi kunnat ge deltagarna råd och hjälp i olika situationer på arbetsplatser 
och i samhället. Att redan från början upprätta individuella handlings- och 
studieplaner med önskemål utifrån individens behov, intresse och förutsättningar 
har varit en viktig del i arbetet för att gå vidare med praktik, arbete eller studier. 
Uppföljning har skett kontinuerligt och handlingsplanerna har reviderats under 
”resans” gång. 
 
Summering totalt av projektet är att 31 deltagare kommit med i Sirius. Vid in-
gången till nya året 2005 så har 11 stycken fått ett heltidsarbete, 2 har ca 50-70 % 
arbete, 11 stycken slutade av andra orsaker (sjukskrivningar, hög frånvaro), 2 
stycken går på utbildning. Av de 11 deltagare som har avskrivits i projektet så har 
en av dessa startat eget och ytterligare en är på väg att få ett arbete. Det finns kvar 
totalt 5 stycken deltagare och dessa kommer deras respektive handläggare att 
skriva en ny handlingsplan för dessa. 
 
Procentuellt räknat så blir det 13 stycken i arbete av totalt 31 deltagare det blir  
42 % i arbete. Räknar man bort de 11 deltagare som inte orkade fullfölja projektets 
intentioner så blir utfallet sålunda 13 st i arbete av 20 deltagare ger 65 % i arbete. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta slutredovisning för projekt Sirius 
______________ 
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Kopia till 
KLF 

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

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



	 	 21 mars 2005 5	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 24 
Redovisning angående 3-R metoden 
 
Kommunfullmäktige har 2004-06-17 § 91 antagit ett nytt program för 
jämställdhetsarbetet för Karlskrona kommun. 
I detta övergripande program kan utläsas att varje nämnd årligen skall anta en 
jämställdhetsplan, som bygger på den övergripande planen. Jämställdhetsarbetet 
skall redovisas i respektive förvaltnings verksamhetsberättelse. I det nu framtagna 
förslaget anbefalles förvaltningarna använda den sk 3R-metoden. Denna metod 
syftar till att synliggöra de normer och värderingar som styr verksamheten. De  
3 R:en står för representation, resurser och realia. 3R-metoden kan beskrivas som 
ett systematiskt besvarande av frågan ”Vem får vad och på vilka villkor”. 
 
8 grupper från socialförvaltningen har arbetat på olika sätt angående 3R-metoden. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 25 
Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker på Byakrogen i 
Torhamn. 
 
Bo Svensson hade begärt företräde inför socialnämnden. Han kom och berättade 
om bolagets situation. Han vädjade om att serveringstillstånd inte skulle återkallas. 
 
PeBo Catering har 2001-03-05 meddelats tillstånd att servera starköl, vin och 
spritdrycker vid Byakrogen i Torhamn. Bolaget hade t o m 2005-02-24 även 
serveringstillstånd på Jämjö Wärdshus. Detta återkallades detta datum på egen 
begäran. Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning utreda 
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i alkohollagen 
(AL) (1 994:1738) samt huruvida åtgärd i form av återkallelse av tillstånd är 
aktuell. 
Bolaget har tidigare vid två tillfällen erhållit varning. 
 
Utredarens överväganden 
 
PeBo Catering HB har, som framgår av ovanstående, inte fullgjort sina skyldig-
heter mot det allmänna, som AL föreskriver. Bolaget häftar åter i skuld till det 
allmänna.  
 
Bolaget har tidigare bedömts ha vilja och möjlighet att göra rätt för sig och erhöll 
därför en varning av socialnämnden 03-08-11 efter att inte haft någon serverings-
ansvarig på plats vid tillsynsbesök. På särskilda grunder gjordes en liknande be-
dömning av socialnämndens allmänna utskott 2003-12-08. Socialnämnden hade då 
ej tidigare beslutat om någon åtgärd med anledning av skulder till det allmänna 
varför varning tilldelades. 
 
PeBo:s ombud vid sammanträdet 2003-12-08 vädjade till socialnämndens all-
männa utskott att ej återkalla serveringstillståndet. Krafttag skulle tas och skulden 
regleras. 
  
Det visar sig nu att bolaget inte visat denna förmåga till skötsamhet som AL kräver 
för att få behålla sitt serveringstillstånd. Bolaget har ånyo ansenliga skulder och 
sedan andra varningen tilldelats varning även haft restförningar och betalnings-
uppmaningar. Bolaget har därmed ej visat förmåga att driva verksamheten efter 
gällande föreskrifter. 
AL: s bestämmelser i 7 kap § 7 uppfylls inte längre och grund för återskallelse  
enligt 7 kap  19 § p 4  föreligger därför. 
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Ordföranden föreslog socialnämnden besluta att meddela bolaget om en av-
vecklingstid t.o.m. den 31 mars 2005. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om förslaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att  skäl för återkallelse av serveringstillståndet föreligger då bestämmelserna i 7  
 kap 19 § AL p 4  är tillämpliga då bolaget ej fullgjort sina skyldigheter till det 
 allmänna som AL föreskriver. 
  Särskilda skäl för att ge varning jml 7 kap 20 § AL föreligger ej.  
 
att meddela bolaget en avvecklingstid t.o.m. den 31 mars 2005. 
______________ 
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§ 26 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
 
 
§ 27 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-03-14. 
______________ 
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§ 28 
Öppna frågor 
 
Inger Dahlgren (fp) ställde frågan när redovisningen angående hemlösa kommer att 
redovisas på socialnämnden. 
 
Göran Bohman svarade. 
_________ 
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Kopia till: 
 
 
 
 
 
 
 
§ 29 
Budgetuppföljning februari 2005 
 
Maria Stivén redovisade ärendet. 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m februari visar ett underskott på – 
2,4 mkr inkl ankomstregistrerat.  
 
Maria informerade även nämnden om bokslutsdispositioner 2004 samt en 
uppmaning från Kommunstyrelsen 
• Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på -0,5 
 mkr föreslås täckas av kommunkassan. Samtidigt skall 0,4 mkr återbetalas till 
 kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag (2005). 
• Den negativa avvikelsen för verksamhet introduktion om -0.2 mkr föreslås 
 täckas av kommunkassan. 
• Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr föreslås täckas av 
 kommunkassan. 

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

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

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



	 	 21 mars 2005 15	

  

Kopia till: 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

§ 36 
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthand-
läggning. 
 
FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR: 
Till allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar 
 
Från allmänna utskottet: Inga förslag till förändringar 
 
Till socialchefen: Beslut om yttrande jml kap 5 § 5 Äktenskapsbalken (ÄB) med 
rätt att vidaredelegera.  
Beslut om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap till kl 03.00. 
 
Anmälan av delegationsbeslut: 
Socialchefen har i sin rätt att vidaredelegera beslutat om nedanstående:  
Beslut om bistånd till familjer jml kap 4 § 1 socialtjänstlagen (SoL) till 1:e 
socialsekreterare vid ekonomisektionen. 
 
Beslut om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap till kl 03.00 till 
alkoholhandläggaren. . 
 
Beslut om yttrande jml kap 5 § 5 ÄkB till socialsekreterare vid familjerätten 
  
Socialchefen har vidare beslutat att införa en ny nivå för beslut om tandvård. 
Socialbidragshandläggare vid ekonomisektionen får besluta om bistånd till  
tandvård med max 5 % av basbeloppet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt social-
 tjänstlagarna, alkohollagen samt med flera angivna lagar och förordningar att 
 gälla fr o m 1.4 2005 
 
att  till socialchefen delegerar rätten att  besluta i samtliga ärenden som kan 
 delegeras till tjänstemän samt rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå 
 enligt socialnämndens politiska mål 
 
att  till protokollet notera socialchefens beslut om delegationsnivåer, som 
 framgår av bifogad delegeringsordning. 
______________ 
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§ 37 
Utse vikarierande sektionschef till Alkohol- och drogsektionen (ADS). 
 
Då Sören Trolle är tjänstledig från sin tjänst som sektionschef bör socialnämnden 
utse en vikarierande sektionschef.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att utse Margaretha Jansson som vik .sektionschef t.o.m 2006-02-28 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 25 april, 2005 
 
§ 38 Särskild uppföljning angående socialbidragen sid  4 
§ 39-41 Meddelande/Delegation  sid 5-6 
§ 42 Öppna frågor  sid 7 
§ 43 Budgetuppföljning mars 2005 sid 9 
§ 44 Slutrapport av projektet ”Karlskrona samlas mot droger” och  
 samordnartjänst – samt förslag på och motiv för fortsatt förstärkt  
 drog- och brottspreventiv samordning i Karlskrona sid 10 
§ 45 Ansökan till Länsstyrelsen i Blekinge län om utvecklingsmedel till 
 förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet sid 11 
§ 46 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till  
 Tidiga insatser för barn som lever i miljöer där våld förekommer för 
 Perioden 2005-09-01—2006-08-31 sid 12 
§ 47 Ansökan om förnyade utvecklingsmedel avseende projekt för att öka 
 Insatserna för utsatta barn- och ungdomsgrupper – samt delrapport 
 Över hittills bedriven verksamhet. sid 13 
§ 48 Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län av- 
 Seende förebyggande- tidiga insatser samt behandlingsinsatser för ung- 
 domar med missbruk  sid 15 
§ 49 Tillsynsrapport avseende enskilt HVB-hem jml kap 13 § 5 Social- 
 Tjänstlagen (SoL)  sid 16 
§ 50 Sommarpraktik  sid 17 
§ 51 Årsredovisning för donationsfonderna sid 18 
§ 52 Angående ändringar av socialnämndens gällande reglemente sid 19 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.10 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s)  
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c)  
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s) 
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m)  
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd)  
  Camilla Persson (v) gick 14.30 §§ 38    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) §§ 39-52 
Övriga närvarande ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, vik sektionschef 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare 
  Maria Stivèn, ekonom    
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Bengt-Olof Karlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Bengt-Olof Karlsson  Paragraf: 38-52 
    §§ 42 - 52 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 

 
 
 
 
 



	 	 25 april 2005 4	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 38 
Särskild uppföljning angående socialbidragen 
 
Kommunstyrelsen ordförande har gett socialförvaltningen i uppdrag att komma 
med förslag på hur ingen ungdom skall uppbära socialbidrag. 
I dagsläget finns 123 ungdomar som går på socialbidrag. Målet är att inga ung-
domar ska gå på socialbidrag. Förslag till åtgärder kommer att behandlas på 
socialnämndens sammanträde den 23 maj 2005. 
  
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 39 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga  6 
 
Kommunstyrelsen 
§ 34 
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004 
 
§ 35 
Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler 
 
§ 37 
Genomförandeplan personalprogram 
 
Kommunfullmäktige 
§ 7 
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum –KKC 
 
§ 10 
Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom socialförsäkrings- 
området i Blekinge 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-03-10 1167-04  
-”- -”- 84-05 
-”- 2005-03-29 270-05 E 
 
Länsrätten i Östergötlands län 
Dom 2005-03-17 4184-04 E 
-”- -”- 281-05 E 
  
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 5002-04-01 63-05 
Protokoll 2005-03-29 821-05 
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§ 40 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till slutet 
 sällskap 
b) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
c) Tillståndsbevis 
d) Beslut om förlängd utredning jml kap 11 § 2 
e) Detaljplanprogram för fastigheterna Ingenjören 4 mfl (Campus Blå Port) 
 Karlskrona 
f) Dödsboanmälningar. 

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

samarbete. 
• Sprida ansvaret för utvecklingsarbetet till ordinarie verksamhet inom 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 
§ 66 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-06-08, 2005-06-13. 
______________ 
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§ 67 
Öppna frågor 
 
Inga frågor ställdes. 
______________ 
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§ 68 
Inför budget år 2006 och plan för åren 2007 och 2008. 
 
Maria Stivén redovisade upprättat förslag till budget år 2006 och plan för åren 
2007 och 2008. 
Individ och Familjeomsorg har tilldeltas en ekonomisk ram av 84 072 tkr får åren 
2006-2008. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 69 
Budgetuppföljning maj 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m maj visar ett underskott på – 5,7 
mkr inkl ankomstregisterat. 
 
Socialnämndens beslut   
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
______________ 
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§ 70 
Yttrande angående motionen ”Stöd till föräldrar förbättrar hälsan” 
 
Upprättat yttrande daterat 2005-05-24 redovisades. 
Kristdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att utreda 
möjligheten att erbjuda barnföräldrar i Karlskrona föräldrastöd i förebyggande 
syfte. 
Utgångspunkten för motionen är en rapport som Folkhälsoinstitutet lämnat till 
regeringen, med förslag till nya metoder för föräldrastöd. 
Folkhälsoinstitutet har också genomfört en enkätundersökning som visar att 
hälften av alla föräldrar med barn i förskoleåldern är intresserade att delta i 
föräldragrupper. 
 
Motionen har lämnats till idrotts- och fritidsnämnden för beredning. Begäran om 
yttrande har ställts till bl a till socialnämnden. 
 
Socialnämnden beslutade enligt allmänna utskottets förslag. 
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande. 
______________ 
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§ 71 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
 
Tore Svensson redovisade upprättad skrivelse daterat 2005-05-27. 
Bakgrund 
Karlskrona har sedan lång tid stora problem med hög ungdomsarbetslöshet. I april 
var 5,8 % av ungdomarna i åldern 18 – 24 år i kommunen anmälda som arbetslösa 
och 5,1 % av ungdomarna deltog i arbetsmarknadsprogram. Av kommunens ung-
domar i åldern 18 – 24 år var således 10,9 % antingen helt arbetslösa eller deltog i 
arbetsmarknadsprogram. Det kan dock noteras att andelen arbetslösa sjunkit under 
våren. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick i februari till 13,1 % och i mars till 
11,8 %. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har givit uppdrag till socialchefen att lämna förslag 
om åtgärder för att ingen ungdom i Karlskrona skall behöva uppbära socialbidrag. 
Uppdraget förutsätter åtgärder för arbetslösa och sjukskrivna ungdomar med 
socialbidrag och övervägande beträffande systemet för ersättning till ungdomar 
som i dag har behov av socialbidrag.  
 
Uppdraget från kommunstyrelsens ordförande skall utföras inom befintliga 
resurser. 
 
Målsättningen bör vara att offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
enligt ovan bör fungera från och med första september. En första åtgärd bör vara 
att bilda en ungdomsgrupp vid socialförvaltningen och att finna lämpliga lokaler 
för gruppen.  
 
Socialförvaltningen har den senaste månaden etablerat olika kontakter med 
samarbetspartners inom och utom kommunen för att åstadkomma en brev 
samverkan för ett offensivt arbete för arbetslösa ungdomar med socialbidrag. 
Arbetet med att förbereda en försöksverksamhet med arbetslösa ungdomar med 
socialbidrag kommer att fortsätta under resten av våren och sommaren för att 
verksamheten skall kunna fungera från 1 september.  
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Sammanfattning av förslag till åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
• Arbetslösa ungdomar med socialbidrag som inte är berättigad till arbetslöser-
 sättning och som inte anvisats åtgärd från arbetsförmedlingen skall anvisas 
 praktik eller kompetenshöjande verksamhet av socialförvaltningen.  
 
• Ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande skall anvisas praktik eller 
 kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenhetens projekt Vägvisar-
 en. Socialförvaltningen har ansvar för praktik eller kompetenshöjande verk-
 samhet för övriga ungdomar. 
 
• Ungdomen skall om möjligt påbörja praktik eller kompetenshöjande verksam-
 het inom en vecka från det att han/hon blir arbetslös eller från det att han/hon 
 ansöker om socialbidrag. 
 
• Sjukskrivna ungdomar med socialbidrag skall få del av rehabiliterande åt-
 gärder. 
 
• Socialförvaltningens ekonomisektion förändrar organisationen så att en 
 ungdomsgrupp bildas. Gruppen flyttar till nya lokaler utanför nuvarande 
 kontorslokaler. 
 
• Ett system med schabloniserat socialbidrag till ungdomar i aktivitet utformas 
 
Yrkande 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar tillsammans med den borgliga alliansen tillägg 
med nedanstående punkter under punkten 5.2 Insater för arbetslösa och 
sjukskrivna ungdomar med socialbidrag. Sista stycke:  sammanfattningsvis bör 
följande gälla vid planering av insatser för ungdomar som står långt från arbets-
marknaden. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. 
 
• En vilja och en motivation hos ungdomar som är uppgivna 
• Betoningen av ett ömsesidigt givande och tagande mellan den enskilde och 
 socialförvaltningen, där krav ställs på den enskilde 
• Fokus på att den enskilde ska komplettera eventuella icke godkända betyg 
 från grund- och gymnasieskolan 
• Utbildningar och lärlingsplatser som är verklighetsanpassade, d v s utifrån 
 samhällets behov och önskemål  
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt Ann-Louise 
Trulssons tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden fann att socialnämnden var överens om Ann-Louise Trulssons 
tilläggsyrkande. 



	 	 20 juni 2005 14	

  

Socialnämnden beslutade således 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta förberedelserna för arbetet med 
 offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag   
 
att  hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av planerade offensiva  
 åtgärder för ungdomar med socialbidrag   
 
att  hemställa hos kommunstyrelsen att socialnämnden får täckning för kost- 
 naderna för lokaler vid Chapmansskolan för socialförvaltningens ung- 
 domsgrupp 
 
att  ge socialförvaltningen i uppdrag att vid socialnämndens sammanträde i  
 augusti 2005 lämna förslag på ett system för schabloniserat socialbidrag till 
 ungdomar i aktivitet samt 
 
att komplettera upprättad skrivelse daterat 2005-05-27 med ytterligare fyra 
 punkter enligt tilläggsyrkande. 
______________ 
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§ 72 
Hälsning 
 
Ordföranden önskar ledamöter och ersättare samt personal en skön sommar. 
 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 28 augusti, 2005 
 
§ 73 Beslutsärende  sid 4 
§ 74 Redovisningsärende  sid 5 
§ 75 Information angående Sailet sid 6 
§ 76-78 Meddelande/Delegation  sid 7-9 
§ 79 Öppna frågor  sid 10 
§ 80 Förslag till budget för år 2006 och plan för åren 2007 och 2008 sid 11 
§ 81 Budgetuppföljning juli 2005 sid 12 
§ 82 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Tydlig politisk vilja”  sid 13 
§ 83 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Utbildningsinsatser”  sid 14 
§ 84 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Det skall synas vad vi gör/inte gör” sid 15 
§ 85 Yttrande angående motionen ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” 
 ”Barn som kunskapskällor” sid  16 
§ 86 Angående kommunal utvecklingsersättning för ungdomar sid 17 
§ 87-88 Ansökan om utvecklingsersättning hos länsstyrelsen i Blekinge  
 Avseende vårdkedja i missbruksvården 2005 sid 18-19 
§ 89 Översyn riktlinjer socialbidrag sid  20 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.35 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (c)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson (s) 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Camilla Persson (v) kom kl 13.05 § 74-80 
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Eva Strömqvist (s) 
  Ali Abu Iseifan (s) 
  Patrik Magnusson (m) 
  Åse Örgev (kd) gick 16.10 § 73-86 
  Per-Erik Karlsson (fp) 
  Åsa Gyberg-Karlsson § 73, 81-89 
   
Övriga närvarande ersättare  
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef  
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Carolina Olsson, socialsekreterare § 73 
  Pernilla Collin, socialsekreterare § 73 
  Tommy Sternulf, socialsekreterare § 73 
  Maria Stivèn, ekonom § 79-81   
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Inger Dahlgren 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Ingrid Hermansson    
    
Justerare:  ___________________________   
  Inger Dahlgren  Paragraf: 73-89 
    §§  79-89 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 73 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga: 12 
     Ärende: 01-02 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
_____________ 
 
 
 
 



	 	 29 augusti 2005 5	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 74 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 13 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 75 
Information angående Sailet  
 
Jesper Björnsson informerade om fältgruppens arbete under Sailet. Fältgruppen 
hade 2 st socialsekreterare som jobbade under torsdagen samt 4 st fredag/lördag. 
Även nattvandrande föreningar medverkade.   
Förhållandevis god ordning inne på området. De misshandels fall som varit, har ägt 
rum på andra platser. Sailet i år kommer att utvärderas. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 76 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  14 
 
Kommunstyrelsen allmänna utskott 
§ 99 
AB Arena Rosenholm Karlskrona, serveringstillstånd 
 
Kommunfullmäktige 
§ 73 
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
§ 77 
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 
i Karlskrona kommun åren 2005-2006 
 
§ 78 
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun 
 
§ 79 
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008 
 
§ 80 
Miljöbokslut 2004 
 
§ 81 
Svar på motion om mobil telefoni 
 
§ 82 
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman 
 
§ 90 
Uppdatering av kommunens grafiska profil 
 
§ 96 
Delårsbokslut på den 30 april 2005 
Tekniska nämnden 
 
§ 61 
Utvärdering av miljöbilar 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 
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Länsstyrelsen 
Uppföljning av verksamhetstillsyn över socialnämndens utredningar enligt 11 kap 
2 § SoL 
 
Länsrapport på alkohol- och tobaksområdet 2004 
 
Länsstyrelsen 
Tillsyn 2005-06-07 701-3493-05 
-”- -”- 701-3495-05 
Beslut 2005-05-31 704-2757-05 
-”- -”- 704-2759-05 
-”- 2005-06-07 704-2756-05 
-”- 2005-06-07 704-2758-05 
-”- 2005-06-28 701-4025-05 
-”- -”- -”- 
-”- -”- -”- 
-”- -”- -”- 
-”- -”- -”-  
-”- -”- -”- 
-”- 2005-07-11 701-1956-05 
 
 
Länsrätten i Östergötlands län 
Dom 2005-07-14 301-05 E 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-05-30 1361-04 E 
-”- 2005-06-07 342-05 
-”- 2005-06-13 307-05 
-”- 2005-06-29 516-05 
-”- 2005-07-04 384-05 
-”- -”- 408-05 
-”- -”- 415-05 
-”- 2005-07-12 83-05 
-”- -”- 490-05 
-”- -”- 528-05 
-”- -”- 552-05 
-”- -”- 578-05 
-”- -”- 587-05 E 
-”- 2005-07-14 726-05 
-”- 2005-07-15 622-05 
-”- -”- 636-05 
Dom 2005-07-20 548-05 
-”- 2005-07-29 530-05 
Beslut 2005-06-07 563-05 E 
-”- 2005-06-09 546-05 E 
-”- 2005-06-17 391-05 E 
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-”- 2005-07-13 714-05 E 
-”- 2005-07-20 240-05 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2005-06-13 1412-05 
Dom 2005-06-29 1649-05 
 
Regeringsrättens  
Underrättelse 2005-06-16 2561-05 
Beslut 2005-07-04 3197-05 

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

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



	 	 26 september 2005 5	

  

 
 
 
 
 
 
 
§ 91 
Redovisning av situationen angående hemlösa 
 
Sören Trolle redovisade hemlösas situation. I nuläget finns det cirka 20 st 
personer fördelat på 2 grupper. 
Där den första gruppen på ungefär 10-15 personer konstant figurerar i 
kommunen. Dessa löser sitt boende med tillfälliga lösningar i form av 
vandrarhem, kompisar, behandlingshem etc. 
Den andra gruppen på ca: 5-10 personer har mycket svåra problem med sitt 
boende där det för närvarande inte finns några andra bra lösningar. Gruppen 
löser sitt boende som ovan men med det tillägget att de figurerar inom 
kriminalvården med både korta och långa straff samt inom den slutna 
psykiatrin med korta och långa behandlingstider. 
Det finns även andra personer som vräks från sin bostad av andra orsaker än 
kriminalitet, missbruk eller psykisk störning, exp.utebliven hyra.  
Den här situationen är likvärdig i andra kommuner med ungefär samma 
storlek. Det kommer alltid finnas människor som av olika orsaker inte klarar 
ett eget boende. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 92 
Redovisning av överklagan flyktingärende 
 
Tore Svensson redogjorde för läget när det gäller överklagande till migra-
tionsverket. Socialnämnden väntar på att kammarrätten ska fatta beslut i 2 
ärenden. Socialförvaltningen har fått avslag i första instans – Länsrätt. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 93 
Redovisning av drogvaneenkät 
 
Börje Svensson samt Sören Trolle redovisade drogvaneenkäten. 
Blekinge är ett utsatt län med hög införsel av alkohol och tobak vilket ger 
en ökad tillgänglighet för ungdomar. Karlskrona kommun har genomfört 
drogvaneenkät-undersökningen bland kommunens niondeklassare samt 
elever i årskurs två på gymnasiet. Motsvarande undersökning gjordes också 
1998 och 2003 så resultaten kan jämföras och det drogförebyggande arbetet 
värderas. Jämfört med tidigare år så är det på flertalet områden en positiv 
förändring. Drygt 1500 elever är med i undersökningen och svarsfrekvensen 
är drygt 80 %.  
Det finns dock ett fåtal kurvor som pekar uppåt, bland annat unga pojkars 
inställning och nyttjande av narkotiska preparat. 
 
Undersökningen talar tydligt om att vi har en bättre drogsituation hos ung-
domar i Karlskrona idag än för två år sedan. På senare år har förvaltningarna 
i Karlskrona kommun arbetat med att samordna sina insatser i det drogföre-
byggande arbetet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 94 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  16 
 
Kommunstyrelsen  
§ 117 
Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär 2005:64 2005-06-27 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-08-08 714-05 
-”- 2005-08-18 472-05 
-”- -”- 680-05 
-”- 2005-08-29 529-05 
-”- -”- 617-05 
-”- -”- 635-05 
-”- -”- 637-05 
-”- -”- 744-05 
Beslut 2005-08-15 285-05 E 
-”- 2005-08-24 650-05 E 
 
 
§ 95 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden 
enligt SoL med följdförfattningar: 
a) Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m.fl. 
b) Detaljplan för Bastasjö del av Avelsgärde 1:3 m.fl 
c) Yttrande gällande detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö), 
 Karlskrona kommun, Blekinge län. 
d) Ansökan om extra anslag ”Fria Sällskapet Länkarna 50 år den1 oktober  
 2005” 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap 
 
§ 96 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-09-12. 
______________ 
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§ 97 
Öppna frågor 
 
Åsa Gyberg-Karlsson (v) ställde frågan angående svar på formulering i 
socialnämndens reglemente i § 5. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
 
 
 
Camilla Persson (v) ställde frågan om TV-boxen skall ingå som skälig 
levnadsnivå. 
 
Tore Svensson svarade 
______________ 
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§ 98 
Delårsbokslut per 2005-08-31 
 
Resultatet för socialnämndens verksamheter uppgick till – 5,5 mkr inkl 
ankomstregistrerat (0,7 mkr). Av underskottet stod socialbidrag för 3,0 mkr 
och individ och familjeomsorg för 1,8 mkr. 
 
Eva-Britt Norrman redovisade upprättad skrivelse daterad 2005-09-26 
angående personal nycketal. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2005. 
_____________ 
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§ 99 
Budgetuppföljning augusti 05 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m augusti visar ett underskott 
på -5,5 mkr ink ankomstregistrerat. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningsrapporten.  
_____________ 
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§ 100 
Angående hemlösa i Karlskrona 
 
Sören Trolle redovisade upprättad skrivelse daterad 2005-09-05. 
 
Katarina Möller och Eva-Britt Dahlström, ordförande samt styrelseledamot  
S-kvinnor, Karlskrona har inkommit med en motion om hemlösa i 
Karlskrona. 
 
I motionen belyser man det goda resultatet från flera håll i landet där man 
med hjälp av barackliknande bostäder erbjudit missbrukare som genomgått 
behandling ett försöksboende. Med hjälp och med stöd av personal har 
missbrukarna som genomgått behandling fått stöttning och kunnat avhålla 
sig från fortsatt missbruk. Efter ca: ett år har man slussats ut till eget boende. 
 
Motionärerna vill föreslå att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att göra ett liknande permanent projekt i Karlskrona kommun 
samt be-räkna kostnaderna för ett sådant. 
 
Sammanfattning 
Under förutsättning att Karlskronahem ställer sig bakom förslaget och får 
ägardirektiv att investera i ett genomgångsboende ställer sig socialförvalt-
ningen positiv till förslaget. 
För socialförvaltningen skulle ett genomgångsboende likt Per-Albin i stort 
sätt vara kostnadsneutralt vid exempelvis 20 års avskrivning.  I underhands-
kontakter med Hela människan ställer man sig positiv till att bidra med 
personal i ett genomgångsboende likt Per-Albin. 
 
Allmänna utskottet föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att  ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och Karlskronahem i 
 uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar, samt 
 
föreslås socialnämnden besluta för egen del 
 
att motionen därmed anses besvarad. 
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Yrkande 
Camilla Persson (v) yrkar att stycket ”kostnad” i förvaltningens upprättade 
skrivelse stryks. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors yrkar bifall till allmänna utskottets 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons yrkande att stycket 
”kostnad” stryks mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag 
antaget. 
 
Socialnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och Karlskronahem i 
 uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar, samt 
 
beslutade socialnämnden för egen del 
 
att motionen därmed anses besvarad 
______________ 
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§ 101 
Serveringstillstånd 
 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 102 
Halvårsuppföljning av projekt Trappan 
 
Familje- och ungdomssektionen har under perioden 2004-09-01 – 2005-08-31 
bedrivit projekt Trappan. 
Trappan, är en verksamhet där barn som utsatts för eller bevittnat våld får 
hjälp att bearbeta sina upplevelser. 
Projektet som drivs med stöd av Länsstyrelsen i Blekinge kommer på pågå 
under två år, varav det första avslutades i augusti 2005. 
 
Länsstyrelsen har begärt en halvårsredovisning av projektet innan utbetal-
ning av beviljade projektmedel kan göras. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
______________ 
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§ 103 
Halvårsuppföljning av projekt för att öka insatserna för utsatta 
ungdomsgrupper 
 
Familje- och ungdomssektionen har under perioden 2004-08-01 – 2005-07-31 
bedrivit projekt för att öka insatserna för utsatta ungdomsgrupper. 
Projektet som drivs med stöd av Länsstyrelsen i Blekinge kommer att pågå 
under två år, varav det första avslutades i juli 2005. 
 
Länsstyrelsen har begärt en halvårsredovisning av projektet innan utbetal-
ning av beviljade projektmedel kan göras.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att   godkänna rapporten 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 24 oktober, 2005 
 
§ 104 Information angående Kungsmarksprojektet sid 4 
§ 105 Beslutsärende  sid 5 
§ 106 Redovisningsärende  sid 6 
§ 107 KKKHV jämförelse  sid 7 
§ 108-110 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 111 Yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva 
 hem för vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen- för barn och  
 ungdomar med psykosociala problem, hörselrelaterade problem och/eller  
 neuropsykiatriska diagnoser. sid 9 
§ 112 Öppna frågor  sid 10 
§ 113 Angående riktlinjer för socialbidrag sid 11 
§ 114 Budgetuppföljning september 2005 sid 14 
§ 115 Fördelning av socialnämndens reserv sid 15 
§ 116 Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgiro- 
 konton  sid 16 
§ 117 Förslag till sammanträdesplan för 2006 sid 17 
§ 118 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Trantorp Fest & 
 konferens, Trantorps Gård, Karlskrona sid 18 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
 Vice.ordförande Ingrid Hermansson (c) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Inger Dahlgren (fp) 
  Andreas Reinholdson (kd) gick 15.00 § 104-110 
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande  ersättare Sergio Ruano (s) 
  Patrik Magnusson (m) § 111-117   
    
     
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s) § 104-110 
tjänstemän  Per-Erik Karlsson (fp) gick 14.50 § 104-110 
  Sture Nilsson (c)  
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Göran Bohman, socialchef  
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Sören Trolle, utredningssekreterare 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare/utredare 
  Lennart Nilsson, socialsekreterare 
  Ann Stridmark, socialsekreterare 
  Angeli Larsson, socialsekreterare  
  Urban Lundqvist, socialsekreterare  
  Malin Frej, ekonom  
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Camilla Persson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Camilla Persson  Paragraf: 104-117 
    §§ 111-117 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 104 
Information angående Kungsmarksprojektet 
 
Lennart Nilsson informerade projektet som nu varit igång ca 1 år. Samverkan 
mellan skola, fritidsgård, föreningar m.fl. fungerar bra. Ungdomssituationen i 
mellanstaden har förbättrats1§  
___________ 
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§ 105 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
 Bilaga: 17                             
 Ärende: 01-01 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 106 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 18 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 107 
KKKHV jämförelse 
 
Malin Frej redovisade nyckeltalsjämförelserna i nätverk IFO för 2004. 
 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 108 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  19 
 
Kommunstyrelsen  
§ 142 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag. 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-09-05 756-05 
-”- -”- 781-05 
-”- 2005-09-12 760-05 
-”- -”- 843-05 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Protokoll 2005-09-15 1776-05 
 
 
§ 109 
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt 
SoL med följdförfattningar: 
a) Dödsboanmälningar 
b) Yttrande gällande detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl. 
 Karlskrona kommun 
c) Detaljplan för Hästö 2:2 m fl Karlskrona kommun 
d) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering  av 
 alkoholdrycker till allmänheten. 
e) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av 
 spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till 
 slutet sällskap 

  
 
§ 110 
 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-10-10. 
______________ 
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§ 111 
Yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge län över ansökan om att driva hem för 
vård eller boende enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen – för barn och ungdomar 
med psykosociala problem, hörselrelaterade problem och/eller neuropsykiat-
riska diagnoser. 
 
Tommy Davidsson och Veronica Larsson var närvarande vid socialnämndens 
sammanträde. Ordförande gav Tommy Davidsson möjlighet att kommentera 
utredningen. 
 
Sören Trolle redovisade upprättat yttrande daterat 2005-10-07. 
 
Anledning till yttrande 
Emmagården AB, orgnr 556674-7498, genom Veronica Larsson, Södra Gårda 
Tjurkö 370 43 Sturkö, har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att driva ett Hem 
för vård eller boende. Verksamheten avser att rikta sig till barn och ungdomar från 
13-18 år med psykosociala problem, hörselrelaterade problem och/eller neuro-
psykiatriska diagnoser med max 10 platser och 4 utslussningsplatser. Enligt 4 kap 
2 § Socialtjänstförordningen bereds Socialnämnden i Karlskrona möjlighet att 
yttra sig över ansökan. 
 
Yrkande 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors yrkar att handikappnämnden bör ges möjlighet 
att yttra sig. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom upprättat yttrande daterat 2005-10-07 samt 
 
att handikappnämnden bör ges möjlighet att yttra sig. 
______________ 
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§ 112 
Öppna frågor 
 
Patrik Magnusson (m) bad om en förklaring på vad dessa ord betyder: 
psykosociala-, hörselrelaterade problem samt neuropsykiatriska diagnoser. 
 
Göran Bohman svarade 
______________ 
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§ 113 
Angående riktlinjer för socialbidrag 
 
Redovisade upprättad skrivelse daterad 2005-10-03 angående riktlinjer för 
socialbidrag. 
 
Socialnämnden gav vid sitt sammanträde i augusti sektionschefen för ekonomi-
sektionen i uppdrag att se över riktlinjerna för socialbidrag.  
 
Enligt lagtext och rättspraxis har en person som uppbär socialbidrag rätt till kost-
nad för resor om han/hon behöver åka buss för att komma till sitt arbete, för att 
söka arbete om personen är arbetslös eller för att komma till läkare, sjukvårds-
behandling eller apotek. Det kan också i andra fall vara nödvändigt för den en-
skilde att få bidrag till bussresa, t ex om han/hon har lång väg till affär för mat-
varor. 
 
De riktlinjer som beslutats av socialnämnden i Karlskrona innebär att personer i 
Karlskrona som uppbär socialbidrag får busskort utöver kommunens skyldigheter 
enligt. En person som bor i centrala Karlskrona och som inte behöver busskort för 
att komma till sitt arbete får i dag bidrag till busskort. Möjligheter finns att göra 
besparingar på kostnaderna för socialbidrag genom förändring ar av riktlinjerna 
beträffande busskort.  
 
Det finns möjligheter för socialnämnden att göra besparingar på kontot social-
bidrag genom att ändra riktlinjerna för busskort. En del av besparingen kan an-
vändas till fortsatt projektanställning av en socialkonsulent under ytterligare ett år. 
Socialkonsulenten skulle tillföras sektionen utöver de tjänster som har begärt i 
budgetförslaget för 2006. Därigenom skulle möjligheterna att utveckla arbetet 
enligt Resurshusets metoder avsevärt förbättras. 
 
Förvaltningens förslag 
 
Att följande riktlinjer skall gälla för ekonomiskt bistånd till arbetsresor från och 
med 2006 01 01 
 
1. Bidrag till arbetsresa utgår om den enskilde behöver åka buss för att 
 komma till arbetsplats eller skola. Ett riktmärke är att ekonomiskt 
 bistånd utgår om avståndet till arbetsplats eller skola är minst två 
 kilometer. 
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2. Personer som är arbetslösa erhåller vid behov bidrag till resa till arbets-
 förmedling, socialförvaltning eller till arbetsplats för att söka arbete. 
 
3. Bidrag till resa till läkare eller apotek utgår vid behov. 
 
4. Om matvaruaffär inte finns i närheten av bostaden erhåller den enskilde 
 bidrag till resa till affär. 
 
5. En individuell bedömning av hushållets behov av resekostnader skall 
 alltid göras 
 
Att medge socialförvaltningen göra projektanställning av socialkonsulent under 
2006  
 
Att kostnaden för tjänsten som socialkonsulent skall belasta verksamheten social-
bidrag (verksamhet 750) 
 
Att ge socialförvaltningen i uppdrag att göra översyn av riktlinjerna för kommunal 
utvecklingsersättning för ungdomar med anledning av nya riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd till arbetsresor. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att sista meningen i punkt 1 stryks. Ett riktmärke är 
att ekonomiskt bistånd utgår om avståndet till arbetsplats eller skola är minst två 
kilometer. 
Bifall till punkt 2, och 5. Punkt 3 och 4 stryks. I övrigt bifall till förslaget. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag till förvaltningens förslag.   
 
Camilla Persson (v) samt Bengt-Olof Karlsson (s) yrkar bifall till Jan-Anders 
Lindfors yrkande. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) samt Inger Dahlgren (fp) yrkar bifall till Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på att bifalla förvaltningens förslag eller avslå det 
samma och fann att socialnämnden avslår förslaget. 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som avslår det samma 
röstar nej” Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
Ja röstade: Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), 
Inger Dahlgren (fp) samt Patrik Magnusson (m). 
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Nej röstade: Walla Carlsson (s) Ronny Svedklint (s), Sergio Ruano (s) Bengt-Olof 
Karlsson (s), Camilla Persson (v) samt Jan-Anders Lindfors. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om 
extrapengar till jul och examen. 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar avslag på Ingrid Hermanssons yrkande 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på Ingrid Hermanssons yrkande mot Jan-Anders 
Lindfors avslags yrkande och fann avslags yrkandet antaget. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att avslå förvaltningens förslag angående riktlinjer för socialbidrag. 
______________ 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) samt Patrik Magnusson reserverar sig till förmån för Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
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§ 114 
Budgetuppföljning september 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m september visar ett underskott på  
-5,2 mkr inklusive ankomstregistrerat. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta budgetuppföljningsrapporten. 
_____________ 
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§ 115 
Fördelning av socialnämndens reserv 
 
Förvaltningens förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt ombudgete-
ring av verksamheter. 
 
Socialnämndens reserv 
Budgetvärde 2005-01-01 800 000 kr 
Enligt tidigare beslut till konsumentrådgivning -200 000 kr 
Mötesplats Sunnadal -15 000 kr 
Kansliet, vht personal, lokaler & allmänna omk -110 000 kr 
FUS, Roslunden -70 000 kr 
FUS, vht HVB barn o ungdom -130 000 kr 
FUS, vht Familjehem -130 000 kr 
ADS, vht HVB för vuxna -95 000 kr 
Kvar efter fördelning 50 000 kr         
  
 
Ombudgetering 
Ej utfördelat föreningsbidrag -200 000 kr 
Ekonomisektionen 200 000 kr 
 
Totalt kommer 200 000 kronor att fördelas om till ekonomisektionen, för att täcka 
delar av utlagd besparing som inte realiserats med anledning av omorganisationen. 
 
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förslaget 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt 
 ombudgetering. 
______________  
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§ 116 
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgirokonton 
 
Med anledning av att ordinarie ekonom återträder i tjänst behöver förvaltningens 
teckningsrätt revideras. 
 
Följande personer föreslås fr o m 2005-10-03 ha teckningsrätt till socialförvalt-
ningens plusgiro och bankgirokonton: 
 
Göran Bohman, socialchef Tills vidare 
Tore Svensson, ersättare socialchef Tills vidare 
Malin Frej, ekonom Tills vidare 
Maria Stivén, ersättare ekonom Tills vidare 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att ovanstående personer får teckningsrätt till socialförvaltningens plus- och 
 bankgirokonton. 
______________ 
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§ 117 
Förslag till sammanträdesplan för 2006 
 
Förslaget på sammanträdestider för allmänna utskottet och socialnämnden har 
översänt till ledamöter och ersättare. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att godkänna sammanträdesplan för socialnämnden 2006. 
______________ 
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§ 118 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid TRANTORP Fest & 
konferens, Trantorps Gård, 371 91 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
Göran Jephson har tillsammans med makan Helene Jephson hos Socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att 
servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Ansökan avser stadigvarande servering till slutet sällskap s.k. festvåningstillstånd.  
Sökta serveringstider: året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
 
UTREDNING 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Konferenslokalerna är belägna i en restaurerad och moderniserad anläggning, en 
villa belägen på Trantorps gård, Karlskrona. Lokalerna är moderna och smakfullt 
inredda och väl lämpade för verksamheten. Avsedda serveringslokaler är matsal 
med tillhörande sällskapsrum, konferenslokal/festlokal, altan samt relaxdel inkl 
mindre uteterass. 
Ritning ankommen 2005-09-23. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Här erbjuds dagskonferanser och möjligheter till andra arrangemang som bröllop, 
personalfester med mera. Anläggningen kan ta emot upp till 40 gäster. 
Övernattning i tre sovrum med separata badrum kan erbjudas. Med natur i när-
heten marknadsförs även anläggningen som en plats för aktiviteter.  
 
Sökandens personliga lämplighet 
Makarna har ingen tidigare erfarenhet av restaurangverksamhet med serverings-
tillstånd. Helene Jephson genomgår nu utbildning i alkohollagstiftning som gäller 
för tillståndsinnehavare. 
Vid prövning av sökandes övriga lämplighet/vandel finns inga erinringar. 
 
BEDÖMNING 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan. (samtal med Claes Nicklasson 
Räddningstjänsten 2005-10-04). 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har givit sitt tillstånd/bygglov för verksamheten. 
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Utredarens överväganden 
Under förutsättning att Helene Jephson styrker att hon genomgått utbildning i 
alkohollagstiftning som gäller för tillståndsinnehavare är alkohollagens 
bestämmelser uppfyllda. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  delegera till alkoholhandläggaren at besluta i ärendet efter att sökande visat  
 intyg på godkänd utbildning. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 21 november, 2005 
 
§ 119 Redovisningsärende  sid 4 
§ 120 Information angående föreningarnas nattvandring i centrala Karlskrona sid 5 
§ 121 Information angående överklagan flyktingärenden. sid 6 
§ 122 Utvärdering av F+ (förstärkt familjestöd) sid 7 
§ 123-124 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 125 Öppna frågor  sid 10 
§ 126 Budgetuppföljning oktober 2005 sid 11 
§ 127 Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion sid 12 
§ 128 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
 Varvsterrassen, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona sid 13 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Walla Carlsson (s)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Andreas Reinholdson (kd) gick 15.40 §§ 119-126  
  Camilla Persson (v)  
    
Tjänstgörande  ersättare Sture Nilsson (c)  
  Sergio Ruano (s) 
  Åse Örgev (kd) 
 
Övriga närvarande ersättare Ali Abu Iseifan (s)  
tjänstemän  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
  Tore Svensson, sektionschef §§ 119-128  
  Margaretha Jansson, sektionschef §§ 119-128 
  Christine Held, sektionschef §§ 119-128 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare §§ 119-128 
  Ann-Sofie Olsson, 1:e socialsekreterare §§119-124 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare §§ 119-124 
  Börje Svensson, alkoholhandläggare/utredare §§ 119-128 
  Gerd Björnbäck, socialsekreterare §§ 119-124 
  Heidi Melbye, socialsekreterare § 119 
  Roy Rexeke, socialsekreterare § 119 
  Anette Gladher, socialsekreterare §119-122 
  Malin Frej, ekonom §§ 119-128 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Walla Carlsson 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Walla Carlsson  Paragraf: 119--128 
    §§125-128 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 119 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 20 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
 
 
 



	 	 21 november 2005 5	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 120 
Information angående föreningarnas nattvandring i centrala Karlskrona 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2005 att vidta åtgärder för att öka 
tryggheten och minska våldet i centra Karlskrona genom att erbjuda föreningslivet 
att nattvandra i centrala Karlskrona under perioden Valborg till och med sista 
september 2005. 
 
45 olika föreningar har nattvandrat. Ca 200 personer är det som har varit 
engagerade. 60 % anser att det varit lugnt och städat. 2 st föreningar har upplevt att 
det var stökigt. Föreningarna upplever att de har gjort nytta. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 121 
Information angående överklagan flyktingärenden. 
 
Tore Svensson redogjorde för läget när det gäller överklagande till migra-
tionsverket. Socialnämnden har väntat på svar från kammarrätten angående 
beslut i ärenden. Socialnämnden har fått rätt i sak och kommer att få 
ersättning för 2 ärenden. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 122 
Utvärdering av F+ (förstärkt familjestöd). 
 
Förstärkt familjestöd har funnits sedan november 2002. Insatsen riktar sig till 
barnfamiljer med omfattande social problematik. Biståndet innebär att familjen får 
intensiva insatser under en kortare period i syfte att skapa långsiktiga förändringar. 
 
I utvärderingen har det framkommit att det främst är familjer bestående av mor och 
barn som fått insatsen. Ofta är det familjer där modern lider av psykisk ohälsa, det 
råder konflikter mellan familjemedlemmarna, bristande skolgång, frånvarande 
fäder, bristfälligt nätverk och dålig ekonomi. 
 
De vuxna i familjen har upplevelse av att vara väl bemötta av socialarbetarna och 
de tycker att relationen dem emellan varit bra. Det har framkommit att förändringar 
sker i familjerna då de får insatsen förstärkt familjestöd. De flera bistånd avslutas 
med att målen ä helt eller delvis uppfyllda. Barnen har uppskattat kontakten med 
socialarbetarna och önskar mer av den. Barnen upplever sig inte delaktiga i 
utformandet av kontakten och vet inte heller varför familjen har kontakt med 
socialarbetarna. Fäderna är oftast frånvarande i familjerna och beskrivs ofta i 
negativa sammanhang såsom missbruk, våld och kriminalitet. 
 
Socialarbetarna beskriver att det viktigaste för att nå framgång i behandlingsarbetet 
är att samarbete uppstår mellan dem och klienterna. Ödmjukhet, respekt och tid är 
variabler man anser har ett högt värde för att en förändringsprocess ska komma till 
stånd.  Socialarbetarna arbetar både med kompenserande insatser och förändrings-
insatser. Man arbetar alltid på familjernas uppdrag. Socialarbetarna använder både 
sig själva som verktyg, men även en lång rad andra insatser för att skapa föränd-
ring. Socialarbetarna betonar början och slutet på insatsen. Man arbetar med 
arbetsplaner och utvärderingar tillsammans med klienterna i behandlingsarbetet. 
 
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 123 
MEDDELANDE 
 
Kurser/konferenser   Bilaga:  21 
Kommunstyrelsen  
§ 157 
Slutrapport Migrering IT-infrastruktur 
 
§ 166 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005-10-31 
 
Kommunfullmäktige 
§ 111 
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för 
Krisledningsnämnden 
 
§ 130 
Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
§ 131 
Kommunala val 
 
§ 136 
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag 
 
§ 137 
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006 
 
§ 138 
Ändring av socialnämndens reglemente 
 
§ 140 
Komplettering till Policy för representation och gåvor 
 
§ 141 
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona 
Kommun 
och Landstinget Blekinge. 
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Länsstyrelsen Blekinge län 
Beslut 050906 701-03898-05 
Beslut 051018 704-5239-05 
Tillsynsbeslut 050930 701-3375-05 
 
 
Sveriges Kommuner och Landsting KLF service 
Cirkulärförteckning 2005 2005-10-10 
 
Länsrätten i Blekinge län 
Dom 2005-09-26 753-05 
-”- -”- 828-05 
-”- 2005-09-27 752-05 
-”- 2005-10-14 822-05 
-”- -”- 852-05 
-”- 2005-10-24 869-05 
Beslut 2005-10-12 975-05 E 
 
Kammarrätten i Jönköping 
Dom 2005-10-19 1064-05 
 
 
§ 124 
 
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av: 
Allmänna utskottets protokoll 2005-11-01, 2005-11-07. 
______________ 
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§ 125 
Öppna frågor 
 
Camilla Persson ställde frågan hur situationen ser ut i Kronotorpsområdet samt  
hur samverkan är mellan polis, fältgrupp samt fritidsgård. 
 
Jesper Björnsson svarade 
______________ 
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§ 126 
Budgetuppföljning oktober 2005 
 
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m oktober visar ett underskott på 4,6 
mkr inklusive ankomstregistrerat och kompensation för utbetalda retroaktiva 
löneökningar. 
 
Malin Frej, ekonom informerade att socialnämnden blivit ålagda av kommunal-
råden att spara 500 000 kronor under resterande del av året.  
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta budgetuppföljningsrapporten samt 
 
att justera ner prognosen med 500.000 kronor. 
_____________ 
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§ 127 
Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag 
 
att återremittera ärendet. 
______________ 
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§ 128 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang 
Varvsterrassen, Amiralitetsgatan 25, 371 82 Karlskrona 
 
ÄRENDET 
 
Sodexho AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 § första 
stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd 
för slutna sällskap s.k. festvåningstillstånd. 
Sökta serveringstider: alla dagar året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Restaurang Varvsterassen är personalmatsal för företrädesvis anställda vid 
Kockums AB. Restaurangen är belägen inne på varvsområdet. Restaurangen 
drivs av ett privat aktiebolag med säte i Stockholm. Företaget har även annan 
verksamhet i landet. 
Restaurangen består av två större matsalar med vardera 160 sittplatser. 
Restaurangen uppfyller de krav som alkohollagen föreskriver och är lämplig för 
den verksamhet som ansökan avser. Ritning ankommen 2005-07-08. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Restaurangverksamheten bedrivs idag i första hand som personalmatsal. 
Ansökan avser att restaurangen i framtiden skall kunna ta emot för servering slutna 
sällskap vid julbord, födelsedagskalas, giftermål och i vissa delar konferensverk-
samhet. Sällskapen avser företrädesvis kockumsanställda med familjer och en-
skilda grupper med anknytning till varvsverksamheten. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Inga erinringar har framkommit betr. bolaget. Driftsanvarig på Varvsterassen 
är 711025-4914, Fredric Karlsson. Denne har enligt alkohollagens bestämmelser 
vandelsprövats. Inga erinringar framkommer. Karlsson har erfarenhet från 
restaurangverksamhet, dock ej flerårig med alkoholservering, varför Karlsson 
måst genomgå utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering”. Detta har nu skett 
och han har godkänts i denna. 
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BEDÖMNING 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten tillstyrker ansökan. 
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan. 
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan. 
Försvarsmakten/marinbasen har inga erinringar. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan. 
 
Utredarens överväganden 
Alkohollagens krav är uppfyllda och 7 kap.5 § alkohollagen tillämplig. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 
Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap s.k. 
festvåningstillstånd  alla dagar året runt mellan kl 11.00-01.00. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 december, 2005 
 
§ 129 Beslutsärende  sid 4 
§ 130 Redovisningsärende  sid 5 
§ 131 Redovisning Resurshuset  sid 6 
§ 132 Redovisning av rapport 2004 inom alkohol- och tobaksområdet 
 Blekinge län  sid 7 
§ 133-135 Meddelande/Delegation  sid 8 
§ 136 Öppna frågor  sid 10 
§ 137 Budgetuppföljning november 2005 sid 11 
§ 138 Projekttjänster vid socialförvaltningens ekonomisektion sid 12 
§ 139 Interbudget 2006  sid 15 
§ 140 Angående ändring av riktlinjer för socialbidrag sid  16 
§ 141 Angående öppettider på Ekonomisektionen sid 18 
§ 142 Uppföljning av verksamhetsplan för 2005 sid  19 
§ 143 Förslag till verksamhetsplan för 2006 sid  20 
§ 144 Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2006-01-01-12-31 sid  22 
§ 145 Förslag till projekt för förebyggande friskvårdsinsatser för social- 
 förvaltningens personal under 2006 sid  23 
§ 146 Tack  sid 25 
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Plats och tid: Ö Hamngatan 7 B kl. 13.20—17.15 
Beslutande: Ordförande  Jan-Anders Lindfors (s) 
  Ingrid Hermansson (c)  
  Ronny Svedklint (s)  
  Bengt-Olof Karlsson 
  Ann-Louise Trulsson (m) 
  Eva Abramsson (m) 
  Camilla Persson (v) gick 16.25 §§ 129-141 
    
Tjänstgörande  ersättare Eva Strömqvist (s) 
  Åse Örgev (kd) 
  Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Övriga närvarande ersättare Sture Nilsson (c)  
tjänstemän  Göran Bohman, socialchef 
  Margaretha Jansson, vik. sektionschef 
  Tore Svensson, sektionschef 
  Christine Held, sektionschef 
  Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare 
  Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare 
  Annika Börjesson, 1:e socialsekreterare 
  Maj-Lis Jonasson, handläggare 
  Kristina Axelsson, socialsekreterare 
  Maria Rudelius, socialsekreterare 
  Pernilla Collin, socialsekreterare 
  Ann-Katrin Thornéus-Persson, socialsekreterare 
  Kajsa Zettergren, socialsekreterare 
  Katarina Lindell, sekreterare 
 
Utses att justera   Ronny Svedklint 
Underskrifter  
 
Sekreterare:  ___________________________  
  Katarina Lindell   
 
Ordförande:  ____________________                
  Jan-Anders Lindfors    
    
Justerare:  ___________________________   
  Ronny Svedklint  Paragraf: 129--146 
    §§ 136-146 offentliga 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den               2005  anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
_________________________ 
Katarina Lindell 
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§ 129 
Beslutsärende 
 
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende. 
 
     Bilaga:  22 
     Ärende: 01-03 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
______________ 
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§ 130 
Redovisningsärende 
 
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.  
   
   Bilaga: 23 
      
Informationen togs till protokollet 
______________ 
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§ 131 
Redovisning Resurshuset 
 
Projektet har riktat sig till dem som ”faller mellan stolarna”  
• Arbetsförmedlingen 
• Försäkringskassan  
• Socialförvaltningen 

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

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

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

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

 reserv i programmet socialbidrag. 
 
Yrkande 
Ingrid Hermansson (c) yrkar avslag på attsats 1, 3 och 4. Bifall till attsats 2 
 
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar för den socialdemokratiska 
gruppen bifall till förvaltningens förslag 
 
Camilla Persson (v) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till Jan-
Anders Lindfors yrkande. 
 
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till Ingrid Hermanssons yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag i attsats 1 och 
Ingrid Hermanssons avslags yrkande i attsats 1 och fann förvaltningens 
förslag antaget. Därmed faller Ingrid Hermansson övriga yrkande 
 
Votering 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Ingrid 
Hermansson avslags yrkande röstar nej. Vid votering avgavs 6 ja-röster och 
5 nej röster. 
 
Ja röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ronny Svedklint (s), Bengt-Olof 
Karlsson (s), Camilla Persson (v), Eva Strömqvist (s) samt Åsa Gyberg-
Karlsson (v). 
 
Nej röstade: Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva 
Abramsson (m), Inger Dahlgren (fp) samt Åse Örgev (kd). 
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Socialnämndens beslut 
 
att  tillföra ekonomisektionen 840 000 kronor under 2006 för att möjlig-
 göra två projektanställningar 
 
att  485 000 kronor skall finansieras av utökad budgetram i programmet 
 individ- och familjeomsorg 
 
att  155 000 kronor skall finansieras från socialnämndens säkerhetsreserv i 
 programmet socialbidrag 
 
att  200 000 kronor skall finansieras från socialnämndens säkerhetsreserv  i 
 programmet socialbidrag. 
______________ 
 
 
Reservation 
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m), Inger 
Dahlgren (fp) samt Åse Örgev (kd) reserverar sig till förmån för Ingrid 
Hermanssons yrkande. 
 
 



	 	 19 december 2005 15	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 139 
Internbudget 2006 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en budget på 
117,8 mkr, varav 86,5 mkr avser individ- och familjeomsorg och 31,3 mkr 
avser socialbidrag. Beloppen är uttryckta i den lönenivå som gäller vid in-
gången av 2005 och i 2005 års prisnivå. 
 
Budgetramen är utökad med 2,4 mkr i förhållande till 2005. Förstärkningen 
är avsedd att finansiera en permanent satsning av projektet. Insatser för ut-
satta ungdomsgrupper, utökning av en ny konsumentvägledare, stödet till 
Kvinnojouren ska motsvara 10 kr per invändare samt kompensation för 
JobbIntros lokalkostnader. 
 
I underlaget finns tre reserver inrättade, varav två uppgår till 1 % av netto-
budgeten för programmet individ och familjeomsorg och en reserv uppgår 
till 0,5 % av nettobudgeten för programmet socialbidrag. 
 
Nivån för kompensation av löneökningar för 2005 och upphandlade tjänster 
för 2006 uppgår till 2,3 tkr vilket medför att budgetramen för Individ- och 
familjeomsorgen uppgår till 88,8 tkr. Prisökningar för 2006 på material, 
främmande tjänster, lokaler samt intäktsökningar är inte fastställda i dags-
läget. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till internbudget år 2006 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudgeten för 2006 
______________ 
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§ 140 
Angående ändring av riktlinjer för socialbidrag 
 
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till ändring av riktlinjer för 
socialbidrag daterat 2005-11-29. 
 
Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att barnbidraget höjs med 100 
kronor per barn från den 10 oktober 2005. Samtidigt har regeringen föreslagit en 
ändring av reglerna för flerbarnstillägg så att 100 kronor per månad utgår för det 
andra barnet samt en höjning av tillägget från och med barn nummer tre med 100 
kronor per månad. 
 
Regeringens har således föreslagit höjning med flerbarnstillägget med 100 kronor 
per barn från det andra barnet. 
Enligt socialnämndens riktlinjer utgår ett extra bidrag till familjer till jul med 200 
kronor per barn. Om socialnämnden beslutar att undanta höjningen av barnbidrag 
från inkomst som skall reducera socialbidraget innebär det att familjer utöver 
julbidraget på 200 kronor per barn under 16 år får en förhöjning av det ordinarie 
barnbidraget med 300 kronor. Varje familj skulle alltså få ett extra bidrag på 500 
kronor per barn i december utöver riksnormen.  
 
Förvaltningen förslag till ändring i riktlinjerna 
 
1. Ett extra bidrag på skall utbetalas till familjer med barn som får del av 

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

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

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

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

 
4. Höjningen av flerbarnstillägget från oktober 2005 skall räknas som 

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


