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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 januari, 2006
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Redovisningsärende
Redovisning JobbIntro
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23 januari 2006
Plats och tid:
Beslutande:

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.10—16.25
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Ingrid Hermansson (c)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kom kl 13.15 § 2-8
Ann-Louise Trulsson (m) kom kl 13.15 § 2-8
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s) § 1
Patrik Magnusson (m) § 1

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Åse Örgev (kd) § 1-6
Sture Nilsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, vik. sektionschef , § 6-8
Mikael Hedström, socialsekreterare § 1
Mona Johansson, socialsekreterare § 1
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Eva Abramsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

____________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Eva Abramsson

Paragraf: 1--8
§§ 6--8 offentliga
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
_________________________
Katarina Lindell

2006 anslagits på kommunens
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§1
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 1
Informationen togs till protokollet
______________
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§2
Redovisning JobbIntro
Socialnämndens ledamöter och ersättare var inbjudna på studiebesök till JobbIntro
på förmiddagen dagens datum. De politiker som var där tyckte det var intressant
och att verksamheten fungerade bra.
Socialnämnden kommer att få en muntlig redovisning av JobbIntro till
sammanträdet den 27 februari 2006.
Informationen togs till protokollet
______________

23 januari 2006

§3
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga: 2

Kommunstyrelsen
§ 209
Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för Karlskrona
kommunkoncern år 2006
§ 210
Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige
§ 176
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun
§ 177
Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 178
Kommunala val
§ 186
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Tydlig politisk vilja
§ 187
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Det ska synas vad vi
gör/inte gör
§ 188
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som
kunskapskällor
§ 189
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Utbildningsinsatser
§ 232
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
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§ 233
Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona
§ 234
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005
§ 235
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommunkoncern
§ 237
Svar på motion om hemlösa i Karlskrona
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona kommun i siffror
Landstinget Blekinge
Uppsägning av avtalet om Blekinge FoU-enhet
Datainspektionen
Beslut

2005-12-09

256-2005

Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut
2005-12-09
-”-”Tillsynsrapport/beslut
2005-12-19
Beslut
2005-12-20

851-6990-05
851-6991-05
701-5424-05
701-3495-05

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2005-11-25
-”2005-11-28
-”-”-”2005-12-12
-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”2005-12-16
-”2005-12-19
-”2005-12-20
-”2005-12-28
-”2005-12-30
-”-”Beslut
2005-12-30

885-05
953-05
1037-05
920-05
970-05
972-05
1077-05
1078-05
1092-05
1096-05
1093-05
973-05
952-05
824-05
825-05
827-05

7

23 januari 2006

Kammarätten i Jönköping
Dom
2005-12-22
-”2005-12-27
Protokoll
2005-12-05
-”2005-12-06

1776-05
3329-05
1595-05
3923-05

Regeringsrättens underrättelse
Beslut
2005-11-25

7619-04
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§4
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) för servering av
alkoholdrycker.
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
c) Dödsboanmälningar
______________
§5
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2005-12-19, 2006-01-09.
______________

23 januari 2006
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§6
Öppna frågor
Eva Strömqvist (s) ställde frågan hur socialförvaltningen agera när det flyttar in
många olika människor med dvs problem i ett område. Där de boende runt om
kring exempelvis gamla samt barn känner sig rädda och oroliga.
Margaretha Jansson svarade
____________
Åsa Gyberg-Karlsson ställde frågan angående en annons på platsbanken. Det
gäller en 1:e socialsekreterare tjänst.
Göran Bohman svarade
______________

23 januari 2006

§7
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Tore Svensson redovisade upprättat förslag till riktlinjer för ekonomiskt
bistånd 2006, daterat den 4 januari 2006.
Förvaltningens förslag till beslut
1. att anta förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006
2. att med ändring av socialnämndens beslut i december 2005 att inget
särskilt bidrag skall utgå till barnfamiljer motsvarande höjningen av
barnbidrag, då familjer med behov av ekonomiskt bistånd får höjd
levnadsstandard genom höjning av riksnormen.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar följande tillägg under punkt 6.2 andra skulder
Bidrag utgår ej till skuld till försäkringskassan avseende för högt utbetalt
bostadsbidrag, samt ska även innefatta skulder till CSN. Den enskilde bör
hänvisas att söka anstånd med återbetalning.
Camilla Persson (v) yrkar följande tillägg under punkt 9.3.2 Skäl för
innehav av bil och motorcykel.
Även barnfamiljer ska ingå som skäligen behövande till innehav av bil.
Bidrag kan dock inte sökas för inköp, reparation eller andra tillbehör samt
att det ska framgå i texten att bidrag inte gäller för inköp, reparation eller
inköp av tillbehör till bil.
Camilla Persson (v) yrkar bifall i övrigt till förvaltningens förslag till
riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006.
Ingrid Hermansson (c), Elin Håkansson (kd), Ann-Louise Trulsson (m), Eva
Abramsson (m) Inger Dahlgren (fp) yrkar avslag på Camilla Perssons
tilläggsyrkande under punkt 6.2 andra skulder.
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) yrkar för den socialdemokratiska
gruppen avslag till Camilla Perssons tilläggsyrkande under punkt 6.2 andra
skulder.
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons tilläggsyrkande under
punkt 6.2 andra skulder mot avslag och fann avslagsyrkanden antaget.
Ingrid Hermansson (c), Elin Håkansson (kd), Ann-Louise Trulsson (m), Eva
Abramsson (m) Inger Dahlgren (fp) yrkar avslag på Camilla Perssons
tilläggsyrkande under punkt 9.3.2 Skäl för innehav av bil och motorcykel.
Eva Strömqvist (s) yrkar för den socialdemokratiska gruppen avslag till
Camilla Perssons tilläggsyrkande under punkt 9.3.2 Skäl för innehav av bil
och motorcykel.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons tilläggsyrkande under
punkt 9.3.2 Skäl för innehav av bil och motorcykel mot avslag och fann
avslagsyrkanden antaget.
Camilla Persson (v) yrkar avslag på attsats 2.
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Eva Abramsson (m),
Inger Dahlgren (fp), Elin Håkansson (kd), yrkar bifall till förvaltningens
förslag attsats 2.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på Camilla Perssons avslagsyrkande i attsats
2 mot förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget.
Socialnämnden beslutade således
att anta förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2006
att med ändring av socialnämndens beslut i december 2005 att inget
särskilt bidrag skall utgå till barnfamiljer motsvarande höjningen av
barnbidrag, då familjer med behov av ekonomiskt bistånd får höjd
levnadsstandard genom höjning av riksnormen.
______________
Reservation
Camilla Persson (v) reservera sig till förmån för eget yrkande.
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§8
Inrättande av 1,0 tjänst som planeringssekreterare vid socialförvaltningens kansli.
I socialförvaltningens personalbudget har tidigare funnits 1,0 tjänst som
planeringssekreterare/alkoholhandläggare. I samband med att ordinarie
befattningshavare gick i pension 2005-06-30 ändrades innehållet i tjänsten.
Flera arbetsuppgifter, inom alkoholhandläggningen, som tidigare handlagts
av olika befattningshavare inom kansliet, koncentrerades därmed till tjänsten
som även ändrade titel till alkoholhandläggare/utredare.
De uppdrag som tidigare utfördes inom ramen för planeringssekreterarens
arbetsuppgifter som t e x utrednings- och utvecklingsarbete, arbete med
lagstiftningsfrågor, intern kontroll och bidragsansökningar från EU och
Länsstyrelsen har därmed inte hunnits med i samma omfattning som
tidigare. Mot bakgrund av detta föreslås att 1,0 tjänst som planeringssekreterare inrättas tillsvidare. Tjänsten finansieras inom socialförvaltningens befintliga ramar.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

inom befintlig budget inrätta 1,0 tjänst som planeringssekreterare vid
socialförvaltningens kansli from 2006-02-01.
______________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 27 februari, 2006
§ 19
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§ 21
§ 22-24
§ 25
§ 26
§ 28

Beslutsärende
Redovisningsärende
Redovisning JobbIntro
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Mål och riktlinjer för god hushållning
Bokslut 2005
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Plats och tid:
Beslutande:

2

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.05—16.10
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s)
Patrik Magnusson (m)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Ali Abu Iseifan (s)
Åse Örgev (kd)
Sture Nilsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Ann-Helen Trolle, 1:e socialsekreterare
Anita Karlsson, socialsekreterare § 19-20
Helen Sjöblom Andersson, socialsekreterare § 19-20
Anne Grönqvist, socialsekreterare § 19-20
Malin Frej, ekonom § 25-28
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare § 27-28
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Elin Håkansson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Elin Håkansson

Paragraf: 19--28
§§ 25--28 offentliga

27 februari 2006

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

2006 anslagits på kommunens
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§ 19
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 3
Ärende: 01
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§ 20
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 4
Informationen togs till protokollet
______________
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Kopia till:
CR

§ 21
Redovisning JobbIntro
Ann-Helen Trolle informerade om JobbIntro.
JobbIntro startade upp den 10 oktober 2005. Totalt hade JobbIntro i mitten av
december månad 235 hus aktuella. Av dessa fick 159 hushåll bifall på sina
ansökningar bistånd i form av kommunalutvecklings ersättning (KUE) för januari
månad. 22 avslagsbeslut har fattas i 22 olika ärenden
I slutet av december gjorde undertecknad en genomgång av alla de personer som
fanns aktuella på JobbIntro. Totalt rörde det sig om 253 ungdomar. Av de 253
ungdomarna har 77 av dem gymnasiekompetens.
Inriktning på JobbIntro måste dock vara att utbildning är något som är nödvändigt
och förmå att leda ungdomen dithän i takt med samklang med varje ungdom
individuellt. Sammanfattningsvis kan konstateras efter 2 ½ månad att JobbIntros
socialsekreterare få arbeta mycket individuellt med varje individs behov,
möjligheter kunskaper och drömmar för att var och en ska nå målet egen
försörjning.
Informationen togs till protokollet
______________

27 februari 2006

§ 22
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga: 5

Kommunstyrelsen
§5
Inriktningsbeslut inför upphandling av leasingbilar
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär
2006-01-02
-”2006-01-10
Cirkulärförteckning
2006-01-12
-”2006-01-17

2006:2
2006:1
Grupp 1 uts.nr 9
Grupp 1 uts.nr 1

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-01-12
-”2006-01-16
-”-”-”-”-”-”-”2006-01-17
-”2006-01-25
Beslut
2006-01-03
-”2006-01-16
-”-”-

1293-05
1089-05
1094-05
1140-05
1169-05
1091-05
17-06 E
1318-08 E
1266-05
17-06

Kammarätten i Jönköping
Protokoll
2006-01-10

69-06

7

27 februari 2006

8

§ 23
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Godkännande av ny PBI (person med betydande inflytande)
c) Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:10 m.fl. (Vämöstrand)
d) Yttrande över detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, K-na kommun
e) Yttrande över detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens
Gästgivaregård, m.fl, K-na kommun
f) Dödsboanmälningar
______________
§ 24
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2005-01-23, 2006-02-06, 2006-02-15.
______________

27 februari 2006
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§ 25
Öppna frågor
Camilla Persson ställde frågan angående lördagsverksamheten på Mariedalsgården
angående umgänge.
Information kommer på socialnämndens sammanträde i mars 2006.
____________

27 februari 2006
Kopia till:
CR
KF

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

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

§ 28
Bokslut 2005
Det ekonomiska utfallet för 2005 visar ett underskott av -5 020 tkr. Utfallet
för Individ- och familjeomsorgen uppgår -1 973 tkr och socialbidrag
-3 047 tkr.
Socialnämndens beslut
att godkänna årsbokslutet för 2005 samt
att begära hos kommunstyrelsen att få årets resultat täckt i bokslutet.
______________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 27 mars, 2006
§ 29
§ 30
§ 31-33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43

Redovisningsärende
Redovisning angående grupphemmet XP
Meddelande/Delegation
Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2005
Öppna frågor
Budgetuppföljning februari 2006
Halvårsrapport projekt Trappan
Feriearbete Karlskrona kommun 2006
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthandläggning
Angående förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge
Bilinnehav för hushåll med ekonomiskt bistånd
IT-plan
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Boda Borg, Arena
vägen, Arena Rosenholm, Karlskrona
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27 mars 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.15
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)
Åse Örgev (kd)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Patrik Magnusson (m)
Sture Nilsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Ann-Katrin Thornéus-Persson, socialsekreterare § 29
Lisbeth Karlstrand, socialsekreterare § 29
Ann-Louise Bender, föreståndare § 29-30
Ajvazi Ekrem, grupphemsassistent § 29-30
Mastilo Ruza, grupphemsassistent § 29-30
Lena Wik, utredningssekreterare § 29-34
Maria Rudelius, socialsekreterare § 34-38
Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare § 34-43
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Camilla Persson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Camilla Persson

Paragraf: 29--43
§§ 34--43 offentliga

27 mars 2006

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

2006 anslagits på kommunens
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§ 29
Redovisningsärende
1 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 6
Informationen togs till protokollet
______________

4
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§ 30
Redovisning angående grupphemmet XP
Personal från grupphemmet XP informerade om sin verksamhet.
I dagsläget har de 5 pojkar boende på grupphemmet.
Övergripande mål/uppdrag
• att arbeta i linje med/utifrån nationella och kommunala mål vad gäller
flyktingintroduktion och integration.
• att introducera ensamkommande flyktingbarn i det svenska samhället på ett
sådant sätt att de kan försörja sig själva och bli delaktiga i vårt samhälle.
• att förmedla god omvårdnad till dessa barn – ge stöd, råd och vägledning.
• att vi samarbete med god man/särskild förordnad vårdnadshavare bevaka den
unges rättigheter samt verka för att eftersökning av anhöriga sker.
Delmål
klara ett eget boende
kunna hantera och planera sin egen ekonomi
ha en fungerande sysselsättning – utbildning/praktik/arbete
skaffa sig kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället
skaffa sig kunskaper om kost, hälsa och motion
ha en aktiv och meningsfull fritid
utvecklas personligt – självkänsla/identitet
utveckla sin empatiska förmåga
bygga ett socialt nätverk
Socialnämnden var överens om att XP får i uppdrag att utreda ungdomars fortsatt
integration efter 18-års ålder.
Informationen togs till protokollet
______________

27 mars 2006
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§ 31
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga: 7

Kommunfullmäktige
§ 10
Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för 2005-2006 för
Karlskrona kommunkoncern
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär
2006-02-03

2006:9

Länsstyrelsen Blekinge län
Tillsynsrapport/Beslut
2006-02-15

701-05785-05

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-01-25
-”-”-”-”-”-”-”-”-”2006-02-06
-”2006-02-13
-”-”-”2006-02-20
-”-”-”2006-02-22
-”2006-03-01
-”-”-”-”-”-”Beslut
2006-01-30
-”2006-02-02
-”2006-02-10
-”2006-03-01

1212-05
1217-05
1275-05
1230-05
1272-05
1318-05
1218-05
1319-05
22-06
1227-05
108-06
1095-05
1090-05
1273-05
1323-05
17-06 E
84-06 E
108-06 E
60-06

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2006-02-15

284-06
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§ 32
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Bevis- Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
c) Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m.fl, K-na kommun.
d) Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret Wattrang, K-na
kommun.
e) Dödsboanmälningar
______________
§ 33
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2005-03-13.
______________
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§ 34
Rapport över inkomna synpunkter klagomål under 2005
Under 2005 har det inkommit 20 synpunkter eller klagomål till socialförvaltningen. Sedan rutinen infördes 2001 har antalet klagomål/synpunkter halverats.
Det första året bestod dock ca en tredjedel av klagomålen av flyktingar som var
missnöjda med sitt boende. De bodde många personer på mycket liten yta och
tyckte inte att de fick hjälp att förbättra sina boendeförhållanden.
Huvuddelen av klagomålen rör brister i handläggningen. De allra flesta av dessa
tycks vara föräldrar i konflikt med den andra föräldern angående barnen eller i
konflikt med handläggare angående sådant som rör barnets placering.
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten
______________
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§ 35
Öppna frågor
Ronny Svedklint (s) ställde frågan angående en tidningsartikel i Dagens samhälle
som gällde att när kommunerna nu kan få bidrag för missbrukarvården ökar antalet
placeringar markant, visar siffror från Statens institutionsstyrelse. Hur stor har
ökningen varit angående placeringar här i Karlskrona.
Sören Trolle svarade
__________
Camilla Persson (v) tog upp frågan angående ett studiebesök på Karlskrona
behandlingshem.
Sören Trolle undersöker frågan.
__________
Eva Abramsson (m) ställde frågan om Svarte Petter fortfarande är i gång.
Göran Bohman samt Christine Held svarade
__________
Sture Nilsson (c) ställde frågan hur långt man kommit med medling i kommunen.
Arbetar man offensivt för att få igång medling.
Jesper Björnsson svarade
__________
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§ 36
Budgetuppföljning februari 2006
Socialförvaltningens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av -4,5
mkr från budget år 2006.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljningen för februari månad 2006.
______________

27 mars 2006
Kopia till:
CR
Lst

§ 37
Halvårsrapport projekt Trappan
Christine Held redovisade upprättad halvårsrapport för projekt Trappan.
Socialnämndens beslut
att godkänna upprättad halvårsrapport för projekt Trappan.
______________

11

27 mars 2006
Kopia till:
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§ 38
Feriearbete Karlskrona kommun 2006
Bakgrund och målbeskrivning
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med feriearbete för
denna åldersgrupp kom till då många av fältgruppens kontakter (föräldrar,
skolpersonal, socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var
problematiskt att just denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning
under sommarloven. Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först
samma år de fyller 17 år. Det är även svårt för ungdomar i den yngre
åldersgruppen att få arbete inom den privata sektorn.
Syfte och mål med feriearbeten
Syftet med feriearbetet är att ungdomarna skall
•
Erbjudas en meningsfull sysselsättning under en del av sommarlovet
•
Lära sig ta ansvar för att sköta arbetstider och arbetsuppgifter
•
Öka sin samarbetsförmåga
•
Få ökat självförtroende
•
Lära sig att det lönar sig att arbeta och för det få en lön
•
Känna stolthet över att de åstadkommit något
•
Lära sig praktiska arbetsuppgifter
•
Förhoppningsvis odla kontakter för framtida arbete
Tidsplan
Verksamheten beräknas pågå under hela sommarlovet, det vill säga från och
med 0606020 till och med 060818.
30 ungdomar erbjuds feriearbete under 2 veckor var.
Socialnämndens beslut
att anordna feriearbete i kommunen
att verksamheterna riktar sig till högstadieelever
att anslå 230 510 kr för feriearbetsverksamheterna i kommunen
att kostnaderna för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt belastar kontot 750, socialbidrag
_____________

12
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§ 39
Angående beslut om ny delegeringsordning avseende socialtjänsthandläggning.
Tore Svensson redovisade upprättad delegeringsordning daterad 22 mars 2006.
I förhållande till gällande delegeringsordning föreslås följande ändringar utöver
redaktionella förändringar.
Socialnämndens AU och angivna ledamöter –
beslut jml LVM § 45, stycke 1

Utgår

1:e socialsekreterare Ekonomisektionen –
SoF 5 kap § 2 och 3

Utgår

Socialsekreterare fältgruppen

Särskilt avsnitt

Sektionschef ADSSol 16 kap §§ 1-2

Tillägg

1:e socialsekreterare ADS
LVM § 8

Utgår

1:e socialsekreterare ADSSol 4 kap § 1 – beslut bistånd egen institution

Annan nivå

Socialnämndens beslut
att

anta bifogad delegeringsordning avseende beslut i ärenden enligt
socialtjänstlagarna, alkohollagen samt med flera angivna lagar och
förordningar att gälla fr o m 1.4 2006

att

till socialchefen delegerar rätten att besluta i samtliga ärenden som kan
delegeras till tjänstemän samt rätt att vidaredelegera till lämplig lägsta nivå
enligt socialnämndens politiska mål

att

till protokollet notera socialchefens beslut om delegationsnivåer, som
framgår av bifogad delegeringsordning.
______________
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Kommunstyrelsen

§ 40
Angående förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge
Tore Svensson redovisade upprättat yttrande daterat 2006-03-06.
Direktionen för vårdförbundet Blekinge VfB har vid sammanträde 051020 beslutat
föreslå VfB:s medlemskommuner ändringar i nu gällande förbundsordning. VfB
har översänt förslaget till Karlskrona kommun för yttrande. Socialnämnden har
därefter fått ärendet för yttrande till kommunstyrelsen.
Socialnämndens beslut
att godkänna förslag till yttrande över förslaget till ny förbundsordning för VfB
Blekinge.
______________

27 mars 2006

§ 41
Bilinnehav för hushåll med ekonomiskt bistånd.
Socialnämndens beslut
att bordlägga ärendet.
______________

15

27 mars 2006

§ 42
IT-plan
Siamak Zolfeghari redovisade upprättad IT-plan för 2006.
Socialnämndens beslut
att anta IT-plan för 2006
______________

16
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§ 43
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Boda Borg, Arena
vägen, Arena Rosenholm, 371 55 Karlskrona
ÄRENDET
Cajam Äventyr AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 §
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla
för slutet sällskap s k festvåningstillstånd året runt mellan 12.00-01.00.
FÖRSLAG TILL BESLUT:
Socialnämnden föreslås besluta
Att delegera till alkoholhandläggare att besluta i ärendet efter att erforderligt
bygglov inkommit, ytterligare kommunikation mellan polismyndigheten och
tillstånd sökanden erfordras, intyg om branschvana och kunskaper inom
alkohollagstiftningen för tillståndsökanden har ej inkommit.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Serveringsstället är beläget i Arena Rosenholm. Servering skall äga rum i särskilt
anpassade serveringslokaler som har direkt anknytning till äventyrshuset .
Äventyrshuset Boda Borg, Karlskrona är det åttonde stället i landet och kommer
att bli det för närvarande största av dessa anläggningar. Hela 2.500 kvm kommer
att förfoga över på den nya Arena Rosenholm
Verksamhetens inriktning och omfattning
Cajam Äventyr AB målsättning är att sysselsätta privatpersoner, företag , familjer,
kompisgrupper, skolklasser, kalas mm med olika aktiviteter. Aktiviteterna i
äventyrshuset handlar om samarbete, laganda, problemlösning och humor.
Uppgiften är att hela laget ska klara sig igenom en bana- genom att lösa olika
uppgifter. Boda Borg kommer erbjuder sina besökande och förhandsbeställa slutna
sällskap även mat, drycker inkl alkoholdrycker
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Sökandens personliga lämplighet
Cajam Äventyr AB består av 2 personer Peter Eriksson 581004-2530 och Christer
Eriksson 561227-7895. Bolaget och dess företrädare har inga anmärkningar från
myndigheter för att få stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
(festvåningstillstånd)
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten tillstyrker ej ansökan för slutet sällskap!
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 298 personer får vistas
samtidigt i lokalen
Utredarens överväganden
Alkohollagens krav och kommunens egna riktlinjer för alkoholservering är
uppfyllda.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar återremiss av ärendet.
Ann-Louise Trulsson (m), Ingrid Hermansson (c) samt ordföranden Jan-Anders
Lindfors (s) yrkar bifall till utredarens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Ordförande fann att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes:
”Den som bifaller utredarens förslag röstar ja. Den som stöder Camilla Perssons
yrkande röstar nej.”
Vid votering avgavs 9 ja-röster och 1 nej-röst. 1 avstod.
Ja-röstade: Jan-Anders Lindfors (s), Ingrid Hermansson (c), Walla Carlsson (s),
Ronny Svedklint (s) Bengt-Olof Karlsson (s), Ann-Louise Trulsson (m), Inger
Dahlgren (fp) Sergio Ruano (s), Åse Örgev (kd)
Nej-röstade: Camilla Persson (v)
Avstod: Eva Abramsson (m)
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Socialnämnden beslutade således
att delegera till alkoholhandläggare att besluta i ärendet efter att erforderligt
bygglov inkommit, ytterligare kommunikation mellan polismyndigheten och
tillstånd sökanden erfordras, intyg om branschvana och kunskaper inom
alkohollagstiftningen för tillståndsökanden har ej inkommit.
______________

24 april 2006

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 24 april, 2006
§ 44
§ 45
§ 46-48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Redovisningsärende
Redovisning angående Karlskrona behandlingshem
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Budgetuppföljning mars 2006
Riktlinjer för bilinnehav
”Projekt mellanstaden”
Sommarpraktik
Feriearbete Karlskrona kommun
Förslag till ändring – under prövotid – av särskilda föreskrifter för
servering av alkoholhaltiga drycker vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten under SAIL och liknande arrangemang.
Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot
barn och ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i
riskzonen för detta.

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
7
8
9
11
13
14

sid

15

sid
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24 april 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Gullberna Park, kompetenscentrum kl. 13.10—17.10
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Eva Strömqvist (s), kom kl 13.15 § 45-56
Ali Abu Iseifan (s)
Åse Örgev (kd)
Sture Nilsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v), gick 17.10 § 44-55
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Ketty Gustavsson, socialsekreterare
Roy Rexeke, socialsekreterare § 44
Barbro Lund, socialsekreterare § 44
Göran Mattsson, föreståndare § 44-48
Morgan Karlsson, behandlare § 44-48
Siamak Zolfeghari, utredningssekreterare § 49-56
Malin Frej, ekonom § 49-53
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Ingrid Hermansson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Ingrid Hermansson

Paragraf: 44--56
§§ 49 – 56 offentliga

24 april 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3

24 april 2006

§ 44
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 8
Informationen togs till protokollet
______________

4
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§ 45
Redovisning angående Karlskrona behandlingshem
Göran Mattsson samt Morgan Karlsson berättade om Karlskrona behandlingshem.
Personalen består av 8 behandlare som arbetar på ett rullande schema med
bemanning dygnet runt, 1 behandlingsansvarig och tillika alkohol- och
drogterapeut och 1 föreståndare vilka båda arbetar dagtid.
Behandlingshemmet, har 16 platser för män och kvinnor.
De tar emot vuxna personer, från 18 år, med varierande beroendeproblematik.
Behandlingstiden är individuell.
Klienten ansöker själv om plats via sin handläggare och som i sin tur kontaktar
behandlingshemmet för ett informationssamtal.
Innan inskrivning kan ske ska klienten vara avgiftad. Drogfrihet under behandlingstiden kontrolleras genom drogtester.
Karlskrona behandlingshem verkar utifrån ett grupp och individanpassat
arbetssätt.
Bland de olika verksamhetsgrenarna ryms 12-stegs-behandling, socialterapi,
kvinnobehandling och aktivitetsgrupp.
I veckoschemat ingår även friskvård/fysiska aktiviteter, bildterapi och akupunktur.
Hur det har gått efter avslutade behandlingarna för klienterna
25 % drogfria
25 % lever bättre än tidigare
50 % återfaller i missbruk
Informationen togs till protokollet
______________
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§ 46
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga: 9

Länsstyrelsen Blekinge län
Tillsyn
2006-03-23

701-1184-06

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-03-06
-”-”-”-”-”-”-”2006-03-07
-”2006-03-09
-”2006-03-16
-”2006-03-23
-”-”-”-”Beslut
2006-03-06

59-06
78-06
1322-05
1324-05
1320-05
69-06
1321-05
63-06
157-06
172-06
126-06 E

§ 47
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, K-na
Kommun.
c) Yttrande av detaljplan för del av Mursleven 6 m.fl. K-na kommun.
______________
§ 48
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2005-04-10.
______________
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§ 49
Öppna frågor
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan angående att ta upp omprövningar av
placeringar vid två samlade tillfällen per år.
Christine Held tar med sig frågan tillbaka. Återkommer till socialnämndens
sammanträde i maj 06.
______________
Camilla Persson (v) ställde frågan om fortsatta studiebesök. Önskemål att besöka
Roslunden innan socialnämndens sammanträde i maj 06.
Göran Bohman svarade
______________
Elin Håkansson (kd) ställde frågan om samarbetet mellan polis samt socialtjänsten.
I Växjö har de något projekt som heter ”Torrlägg Växjö” där polis samt
socialtjänsten samarbetar tätt.
Jesper Björnsson fick i uppdrag att samla in information om projektet i Växjö och
redovisa detta till socialnämnden.
______________

24 april 2006

§ 50
Budgetuppföljning mars 2006
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av
– 4,5 mkr från budget år 2006. Utfallet för perioden uppgår till – 1,9 mkr.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningen för mars månad 2006.
______________
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§ 51
Riktlinjer för bilinnehav
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad 2006-03-22 gällande
bilinnehav för hushåll med ekonomiskt bistånd.
Förutsättningar för rätt till bistånd framgår av socialtjänstlagen kap 4 § 1:
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt”
Den grundläggande förutsättningen för ekonomiskt bistånd är således att
individen eller hushållet inte själv kan tillgodose sina behov. Har
hushållet tillgångar skall de användas innan rätt till bistånd föreligger.
Om den enskilde har en bil som tillgång måste han/hon sälja bilen och
använda de pengar som försäljningen inbringar innan han/hon har rätt till
bistånd om tillgång till bil inte är nödvändigt för hushållet.
Socialnämnden i Karlskrona har i sina riktlinjer angett tre olika
situationer då hushåll som innehar bil kan ha rätt ekonomiskt bistånd.
Dessa är:
Arbetsresor, Medicinska skäl, Sociala skäl
Förvaltningens förslag till beslut
att kvarstå vid nuvarande riktlinjer beträffande bilinnehav.
Yrkande
Ingrid Hermansson (c) Elin Håkansson (kd), Inger Dahlgren (fp), Sergio
Ruano (s), Ann-Louise Trulsson (m) samt Eva Abramsson (m) yrkar
bifall till förvaltningens förslag att nuvarande riktlinjer beträffande
bilinnehav kvarstår.
Camilla Persson (v) yrkar avslag på förvaltningens förslag att nuvarande
riktlinjer beträffande bilinnehav kvarstår.
Yrkar att ärenden gällande bilinnehav för barnfamilj och umgängesförälder beslutats av Allmänna utskottet.

9
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Proposition
Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot Camilla
Perssons yrkande och fann förvaltningens förslag antaget.
Socialnämnden beslutade således
att nuvarande riktlinjer beträffande bilinnehav kvarstår.
______________
Reservation
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

10
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§ 52
”Projekt mellanstaden”
Idrotts- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen har lämnat ansökan till
ungdomsstyrelsen om ekonomiskt bidrag till ett demokratiprojekt i området
”Mellanstaden”. Projektet har utarbetats i samverkan med idrottsföreningen
Karlskrona AIF.
Projektet har arbetsnamnet ”Projekt Mellanstaden”
Idrotts- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen föreslår att respektive
nämnd godkänner ansökan till ungdomsstyrelsen om projektbidrag till ”Projekt
Mellanstaden” samt beslutar att tillskjuta ekonomiska medel till projektet under
åren 2006 – 2008.
I ansökan till ungdomsstyrelsen anges följande syften med ”Projekt Mellanstaden”:
• Demokratiutveckling
• Ökad mångfald av fritidsaktiviteter
• Förbättrad samhörigheten mellan de boende i området och att en bra och aktiv
boendemiljö ska utvecklas
• Att stärka individer, få fler positiva ledare och ökad kunskaper om samhällsoch fritidslivet.
Den centrala målsättningen i projektet är att öka aktiviteten bland ungdomar och
deras föräldrar i området Mellanstaden.
Projektet är planerat att pågå under tiden 2006 07 01 – 2008 12 31. Ett stort antal
aktiviteter kommer att utföras inom ramen för projektet, exempelvis utbildningar,
föreläsningar, kulturella aktiviteter, studiebesök och läger. Aktiviteterna kommer
att utformas i nära samverkan med deltagande ungdomar.
Projektet kommer att förfoga över lokaler i Sunnadalsskolan till vissa av sina
aktiviteter.
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”Projekt Mellanstaden” är budgeterat till en kostnad om 445 000 kronor 2006,
720 000 kronor 2007 samt 725 000 kronor år 2008, det vill säga sammanlagt.1
890 000 kronor under 2 ½ år.
Ingrid Hermansson (c), Camilla Persson (v), Elin Håkansson (kd), Inger Dahlgren
(fp) samt Ann-Louise Trulsson (m) tillstyrker ärendet
Socialnämndens beslut
Idrotts- och fritidsnämnden och socialnämnden föreslås var och en för
sig besluta
att godkänna ansökan om projektmedel från ungdomsstyrelsen till
”Projekt Mellanstaden”
att från vardera nämnd till projektet tillskjuta 12 500 kronor år 2006,
25 000 kronor år 2007 samt 25 000 kronor år 2008.
Socialnämnden föreslås för egen del besluta
att medel till ”Projekt Mellanstaden” skall belasta verksamhet kontaktpersoner (verksamhet 753)
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§ 53
Sommarpraktik
Bakgrund
Socialförvaltningen har sedan 1997 från kontot för ekonomiskt bistånd bekostat
verksamhet med sommarpraktik, i någon form, för studerande ungdomar. Detta
har arrangerats i samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningens ekonomisektion.
Det huvudsakliga motivet för socialnämnden att bekosta verksamheten har varit att
begränsa behovet av ekonomiskt bistånd, under sommaren, bland studerande med
studiemedel.
Sommarpraktik för studerande
Sommarpraktik riktar sig i första hand till ungdomar som studerat med studiemedel under våren och som har behov av ekonomiskt bistånd under sommaren.
Ungdomarna anvisas till sommarpraktik enligt 4 kap § 4 Socialtjänstlagen. En
ansökan om ekonomiskt bistånd med påföljande biståndsprövning föregår
anvisningen. Endast ungdomar som bedöms vara berättigade till ekonomiskt
bistånd anvisas till sommarpraktiken.
Verksamheten sommarpraktik har riktat sig till ungdomar som har studiemedel
under våren och som har studieuppehåll under sommaren. De senaste åren har
ungdomarna haft sommarpraktik 4 – 6 veckor. Sommarpraktikanterna har fått
arbetspraktik vid arbetsmarknadsenhetens verksamheter eller vid kommunens
förvaltningar.
Verksamhet med sommarpraktik bidrar till att förhindra att studerande, som inte
fått arbete under sommaren, passivt uppbär ekonomiskt bistånd under sommaren.
Socialförvaltningen ser sommarpraktik som ett viktigt inslag för att minska
behovet av ekonomiskt bistånd bland studerande ungdomar under ferier.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ge socialförvaltningens ekonomisektion uppdraget att i samarbete med arbetsmarknadsenheten ordna sommarpraktik för studerande under sommaren 2006
under förutsättning att arbetsmarknadsenheten ger klartecken om samarbete
även detta år.
att avsätta en kostnad av 10 000 kronor för sommarpraktik för studerande från
kontot ekonomiskt bistånd (verksamhet 750).
______________

24 april 2006
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§ 54
Feriearbete Karlskrona kommun 2006
Diskussioner fördes angående beslut från mars månad angående ersättning till
ungdomarna.
Beslutet angående ungdomarnas ersättning har varit omskrivet i dagstidningarna.
Ordföranden föreslog en höjning av ungdomarnas ersättning från 30:- till 40:-.
Yrkande
Elin Håkansson (kd), Camilla Persson (v), Eva Abramsson (m) yrkar avslag till
ordförandens förslag. Bifall till tidigare beslut av socialnämnden i mars angående
ersättning till ungdomarna.
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m) deltog ej i beslutet.
Ordföranden tar tillbaka sitt förslag angående höjning av ersättningen.
Socialnämnden beslutade således
att ungdomarnas ersättning skall vara i enlighet med socialnämndens
beslut den 27 mars 2006 § 38.
_____________

24 april 2006
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§ 55
Förslag till ändring - under prövotid - av särskilda föreskrifter för servering
av alkoholhaltiga drycker vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
under SAIL och liknande arrangemang.
Vid arrangemang enligt ovan har Karlskrona kommun särskilda föreskrifter.
Alkoholhandläggaren har uppdraget att under 2006 initiera och efter samråd och
samverkan med berörda intressenter föreslå eventuella revideringar av
drogpolitiska programmets handlingsplan där serveringsbestämmelser är en del.
Förslag till ändring nr 1.
En föreskrift som på önskemål av restauratörer med flera föreslås ändrad är att
volymprocenten för starköl höjs från 4,5 till 5,0 volymprocent. Det är svårigheter
att finna ett utbud av ”bra” sortiment med en begränsning av volymprocenten till
4,5.
Dessutom är det stora svårigheter att från partihandlare kunna köpa starköl på
plastflaska till en volymprocent av 4,5. Plastflaska är att föredra ur miljö och
säkerhetssynpunkt. Att hyra ölpumpar är för dyrt för enstaka tillfälliga
arrangemang.
Vid tillåten servering av max 5,0 volymprocent ges förutsättningar för ett bättre
utbud betr. olika smakinriktningar för öl. Ett särskilt utbud av s.k. festivalöl finns
och brukas av många kommuner vid liknande arrangemang.
Blekiges kommuner strävar efter en samstämmighet betr. starkölets volymprocent
och efter samråd med polismyndigheten tillstyrker de 5,0 volymprocent vilket bör
vara inriktningen över hela Blekinge. Vid omräkning utgör en höjning med 0,5
volymprocent cirka en halv centiliter starksprit per halv liter öl.
Noteras bör att det är tillåtet att servera vin under denna typ av arrangemang,
Bedömning.
Det kan finnas betänkligheter i ovan angivna förslag. Volymprocenten ökar i
starkölen med 0,5 volymprocent och konsumtion av starksprit tillåts under vissa
förutsättningar. Detta är en svår avvägning.
Socialförvaltningens uppfattning är att kopplingen mellan alkohol och mathållning
bör förstärkas och med beskrivna särskilda föreskrifter har socialförvaltningen
uppfattningen att föreslagna förändringar ej bör vara av negativ alkoholpolitisk
karaktär. Strävan bör vara att finna ett utbud av serveringsställen som ej upplevs
som öltält.
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En höjning av volymprocenten med 0,5 % betr. starkölen är av sådan begränsad
omfattning att negativa effekter ej bör uppkomma. Vin finns med nuvarande
föreskrifter som konsumtionsalternativ.
Vid berörda arrangemang skall antalet serveringställen och storlek granskas noga.
Särskilda samtal skall föras mellan evenemangsansvarige, polismyndighet,
alkoholhandläggare och tillståndsinnehavare. Polismyndighetens bedömning om
ordning och säkerhet skall tillmätas största betydelse.
Genom förslaget – under en prövotid- ges restauratörerna möjligheter att utveckla
ett mera varierat serveringskoncept där ”öltältsprofilen” minskar. Ett stort ansvar
läggs på tillståndsinnehavarna att följa föreskrifter och alkohollagens bestämmelser.
Prövoperiod
Socialförvaltningen föreslår att ovan beskrivna förändringar tillåts under en
försöksperiod t o m oktober innevarande år. Härigenom ges förutsättningar att få
ett underlag med eventuellt förslag till förändring av serveringsbestämmelserna i
anslutning till revideringen av det drogpolitiska programmets handlingsplan.
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c) samt Ann-Louise Trulsson (m) yrkar
bifall till förslaget.
Socialnämndens beslut
att starköl max 5,0 volymprocent får serveras.
att bedömning/utvärdering av föreslagna förändringar redovisas särskilt efter
prövoperioden.
______________

24 april 2006
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Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen
§ 56
Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och
ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta.
Inledning
Länsstyrelsen i Blekinge Län har inbjudit socialnämnden att söka utvecklingsmedel till förebyggande insatser och behandlingsinsatser.
Projektets målgrupp
Projektets målgrupp är barn och ungdomar upp till 25 år som påbörjat ett missbruk av droger, eller befinner sig i riskzonen för detta, då de rör sig i en umgängeskrets där det förekommer droger. Projektet vänder sig även till dessa barn
och ungdomars anhöriga.
Mål för den planerade verksamheten
Projektet har som mål
Ø att verka för ökad kunskap om barn och ungdomars drogvanor i syfte att
stärka det förebyggande arbetet
Ø att utveckla bättre metoder för tidiga insatser
Ø att inom förvaltningen verka för ökad kompetens bland socialarbetare i
allmänhet
Ø att upparbeta ett bra och brett utbud av evidensbaserade behandlingsinsatser
på hemmaplan
Ø att utveckla föräldrastödjande arbete med utgångspunkt från
kunskapsbaserade föräldrastödsprogram, COPE och Bättre föräldraskap
Ø att förbättra samarbete, framför allt internt men även externt, kring
målgruppen
Ø att samordna arbetet så att insatserna präglas av helhetssyn på
barnet/ungdomens liv

24 april 2006
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Förväntade resultat av projektet
Vid projektets slut förväntas socialförvaltningen på ett tidigt stadium nå flera av
de ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta och
kunna erbjuda bättre hjälp. Det ska erbjudas evidensbaserade insatser på
hemmaplan för barn, ungdomar och anhöriga. Socialarbetarna förväntas ha en
ökad kompetens i att motivera ungdomar till att söka hjälp i ett tidigare skede än
idag.
Förvaltningen kommer att ha en ökad kunskap om barn och ungdomars droganvändande. Denna kunskap kommer att utveckla det förebyggande arbetet
riktat mot barn och ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk.
Socialförvaltningen förväntas kunna leva upp till socialtjänstlagens närhetsprincip vid vård och behandling av ungdomar upp till 25 år med missbruksproblem. Projektet kommer att ha upparbetat former både för intern och extern
samverkan i syfte att ha ett helhetsperspektiv på barnet/ungdomens liv.
Projektets förväntade resultat kommer att införlivas i socialförvaltningens
ordinarie verksamhet och bidra till ökad kvalitet i arbetet riktat mot barn och
ungdomar i riskzonen att utveckla drogmissbruk.
Tidsplan
Projektet beräknas starta 2006-09-01 och drivas ett år i taget med ev. förlängning.
Utvärdering
En extern utvärderare kommer att knytas till projektet. Det är önskvärt att utvärderarens roll såväl blir att granska projektets utveckling som att vara aktiv i
en självreflekterande process. Utvärderare är ännu inte kontrakterad.
Budget
Löner 4,0 tjänst
1.600.000:Utbildning Haschavvänjningsprogrammet
25.000:Motiverande samtal
8 dagar à 10.000:80.000:DOK, 2 dagar á 10.000:20.000:Utbildning, handledning för
ett kvalificerat familjehem
20.000:Handledning, ungdomsteam
25.000:Utvärdering
40.000:Summa
1.810.000:- = totalkostnad
(exkl OH-kostnader)
Egen finansiering:
50% av verksamhet samt lokalkostnad
och OH-kostnader
905.000:Sökta utvecklingsmedel
(exklusive OH- och lokalkostnad)

905.000:-

Camilla Persson (v) samt Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till förslaget.
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Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till
förebyggande insatser och behandlingsinsatser, riktade mot barn och
ungdomar som missbrukar droger eller befinner i riskzonen för detta,
för perioden 2006-09-01 – 2007-08-31 med 905.000:- samt att egenfinansiering sker med motsvarande belopp (exklusive OH-kostnader)
att föreslår Kommunstyrelsen att bifalla ansökan till Länsstyrelsen om ansökta
projektmedel
______________

22 maj 2006

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 22 maj, 2006
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60-62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

Redovisningsärende
Redovisning angående familj- och ungdomssektionens arbete.
Redovisning av enkät angående psykosocial arbetsmiljö 2005
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Delårsbokslut
Fördelning av föreningsbidrag för år 2006
Finansiell samordning i Blekinge
Årsredovisning för donationsfonderna 2005
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Melkers Pizzeria, Riksvägen, Holmsjö

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
7
9
10
11
12
13

sid

14

22 maj 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Gullberna Park, kompetenscentrum kl. 13.00—16.30
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s) jäv § 65
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m), gick 16.00 § 57-62
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v) , gick 16.00 § 57-64

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)
Ali Abu Iseifan (s) § 65

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Eva Strömqvist (s), gick 15.50 § 57-62
Åse Örgev (kd), gick 15.00 § 57-62
Åsa Gyberg-Karlsson (v), gick 16.00 § 57-64
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Ann-Sofie Olsson, 1e socialsekreterare
Stig Carlsson, socialsekreterare
Eva Fransson, socialsekreterare
Josefin Andersson, socialsekreterare
Anette Hansson, föreståndare
Börje Svensson, alkoholhandläggare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Malin Frej, ekonom § 63-64
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Walla Carlsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Walla Carlsson

Paragraf: 57--68
§§ 63 – 68 offentliga

22 maj 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3

22 maj 2006

§ 57
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 10
Informationen togs till protokollet
______________

4

22 maj 2006

§ 58
Redovisning angående familj- och ungdomssektionens arbete.
Anette Hansson samt Ann-Sofie Olsson informerade om familj- och
ungdomssektionens arbete. Där Roslunden, råd- och stödgruppen samt ungbo
ingår.
Informationen togs till protokollet
______________

5

22 maj 2006

§ 59
Redovisning av enkät angående psykosocial arbetsmiljö 2005
Eva-Britt Norrman redovisade enkäten.

Informationen togs till protokollet
______________

6

22 maj 2006

§ 60
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga: 11

Kommunstyrelsen
§ 170
Taxor för kommunarkivets tjänster
Kommunfullmäktige
§ 26
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona
kommunkoncern
Karlskrona kommun i siffror
Befolkningsprognos för Karlskrona Kommun 2006-2015
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-04-05
-”-”-”-”-”2006-04-10
-”2006-04-18
-”-”-”-”-”-”-

206-06
207-06
258-06
193-06
16-06
42-06
92-06
142-06

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2006-04-11
-”2006-04-27
Protokoll
2006-04-10

2702-05
69-06
1260-06

7

22 maj 2006
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§ 61
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
______________
§ 62
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-05-08, 2006-05-19.
______________

22 maj 2006

§ 63
Öppna frågor
Ingrid Hermansson (c) ställde frågan efter att ha lyssnat på ett debatt program i
radion som gällde att romska barn och ungdomars livssituation i Sverige.
Göran Bohman och Jesper Björnsson svarade.
______________
Eva Strömqvist (s) ställde frågan har upplägget är inför skolavslutningarna.
Jesper Björnsson svarade
______________

9

22 maj 2006

§ 64
Delårsbokslut
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa ett negativ avvikelse av
- 4.5 mkr från budget år 2006. Utfallet för perioden uppgår till – 3,8 mkr.
Socialnämndens beslut
att anta delårsbokslutet med prognos per den 30 april 2006.
______________

10

22 maj 2006
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§ 65
Fördelning av föreningsbidrag för år 2006
Socialnämnden har i 2006 års budget 985 000 kronor att fördela till
föreningar med social verksamhet. 14 föreningar har ansökt om bidrag
alternativt tillgång till lokaler.
Förvaltningens förslag att fördela 984 830 kr till föreningar enligt nedanstående
förslag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fria Sällskapet Länkarna
Anonyma alkoholister/AA, Lokalkostnad max
Alanon, ACOA, Spelberoendes förening, Lokalkostnad max
Hela människan/RIA i Karlskrona
Verdandi Pantern
Kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
BRIS
BoH kvinnoföreningen respekt
Mansjouren i Kronoberg
KRIS
Riksföreningen Osteoporotiker i Blekinge
Totalt

130 000:17 000:56 000:170 000:83 000:363 830:62 000:2 000:30 000:3 000:5 000:63 000:0:0:984 830:-

Socialnämndens beslut
att fördela 984 830 kr till föreningar enligt ovanstående förslag.
______________
Ronny Svedklint (s) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

22 maj 2006

§ 66
Finansiell samordning i Blekinge
Tore Svensson redovisade upprättad handling daterad 2006-05-02.
Försäkringskassan i Blekinge har 2006 04 10 till Karlskrona kommun översänt förslag från arbetsgruppen för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Arbetsgruppen föreslår bildande av ett samordningsförbund i Blekinge enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Förslaget har översänts till socialnämnden för
yttrande.
Förvaltningens förslag till beslut
att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka att Karlskrona kommun skall
ingå i förbund för finansiell samordning inom rehabilitering i Blekinge
att föreslå att medel till verksamheten i samordningsförbundet under 2006
skall belasta kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda behov, samt
att föreslå att kommunfullmäktige bland sina ledamöter utser en ordinarie
representant och en suppleant att ingå i samordningsförbundets
styrelse.
______________

12
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§ 67
Årsredovisning för donationsfonderna 2005
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för donationsfonderna:
• Major John Jeanssons donationsfond
• Martin Thunells stiftelse
• Familjen Westrings donationsfond
Socialnämndens beslut
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfonder.
______________

13

22 maj 2006

14

§ 68
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Melkers Pizzeria,
Riksvägen, 370 34 Holmsjö
ÄRENDET
Mochine, Amrani Henchi har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap
5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och
spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta
serveringstider: året runt mellan klockan 11.00 -01.00..
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Lokalerna är belägna i bottenvåningen i en fastighet (gamla sparbankens lokaler) i
centrala Holmsjö. Pizzerian har karaktär av restaurang och är lämplig för
verksamheten utifrån kökskrav, utrustning och lokaler. Restaurangen har 32
sittplatser. Bardisk finns.
Lokalerna är inspekterade av såväl miljöförvaltning, räddningstjänst som under
tecknad. Ett uppförande av uteservering är under planering(c:a 20 sittplatser) Se
ritning ankommen 2006-05-08.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Lunchservering samt a´ la carte för områdets boende och turister. Sökande har
i över två år drivit restaurangen utan serveringstillstånd, vilket visar på att
verksamheten har bärighet.
Sökandens personliga lämplighet
Sökande har såväl branschvana som godtagbar utbildning i alkohollagens
bestämmelser för tillståndsinnehavare.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten tillstyrker ansökan
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan efter att mindre tillägg/kontroll gjorts i
lokalen.

22 maj 2006

Utredarens överväganden
Alkohollagens krav och bestämmelser är efter brandskyddskomplettering
uppfyllda.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
att delegera till alkoholhandläggaren att besluta i ärendet efter att sökande
visat att resterande brandskyddsåtgärder vidtagits.
______________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 19 juni, 2006
§ 69
§ 70
§ 71-73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

Beslutsärende
Redovisningsärende
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Budgetuppföljning maj 2006
Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta
kvinnor och deras barn
Ansökan om tillstånd att servera alkohol på Storebro Royal Cruiser
410 Commander, Karlskrona

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
8
9
10
11
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19 juni 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—14.55
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Sergio Ruano (s)
Patrik Magnusson (m)
Åse Örgev (kd)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Sture Nilsson (c)
Göran Bohman, socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Urban Lundqvist, 1:e socialsekreterare
Hanna Gunnergård, socialsekreterare
Eva Berg, socialsekreterare
Börje Svensson, alkoholhandläggare
Bengt Nilsson, stf ekonomichef
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Ronny Svedklint

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Ronny Svedklint

Paragraf: 69--78
§§ 74 – 78 offentliga

19 juni 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3

19 juni 2006

§ 69
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 12
Ärende: 01-01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

4

19 juni 2006

§ 70
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 13
Informationen togs till protokollet
______________

5

19 juni 2006
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§ 71
MEDDELANDE
Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 48
Befolkningsprognos 2006-2015
Kommunfullmäktige
§ 53
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006
§ 60
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgareförslag den 1 mars
2006
Länsstyrelsen Blekinge län
Information
2006-05-03

701-3390-2006

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-05-02
-”2006-05-08
-”-”-”2006-05-23
-”-”-”-”-”2006-05-26
Beslut
3006-05-15

337-06
62-06
1274-05
359-06
379-06
419-06
507-06
510-06 E

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2006-05-08
-”1089-06
Protokoll
2006-05-05

979-05
2006-05-24
946-06
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§ 72
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl.
c) Dödsboanmälningar
______________
§ 73
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-06-07.
______________

19 juni 2006
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§ 74
Öppna frågor
Camilla Persson (v) ställde frågan om studiebesöken för nämnden kommer att
fortsätta till hösten.
Göran Bohman svarade
__________
Eva Abramsson (m) ställde frågan hur det såg ut i centrum på kvällen vid
skolavslutningen.
Christine Held svarade
__________
Ali Abu Iseifan (s) ställde frågan om skolavslutningarna i fortsättningen kommer
att vara på olika dagar.
Göran Bohman svarade
__________
Ronny Svedklint informerade om föreningar på stan. Verdandi Pantern har varit
och nattvandrat. Det var relativt lugnt.
__________

19 juni 2006

§ 75
Budgetuppföljning maj 2006-06-20
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m maj visar ett underskott på
- 3 060 tkr inkl ankomstregistrerat.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljningsrapporten.
______________

9
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§ 76
Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009.
Bengt Nilsson redovisade upprättat förslag till budget år 2007 och plan för åren
2008 och 2009.
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden ekonomisk ram med 117 344 tkr
för år 2006 och 115 344 tkr för år 2008-2009.
I sitt tilläggsförslag, exkl ekonomiskt bistånd, har socialnämnden tagit upp 2 870
för 2007, 2 610 för 2008 samt 3 210 för 2009.
Informationen togs till protokollet
______________

19 juni 2006
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Kopia till:
20/6
CR
Länsstyrelsen

§ 77
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor
och deras barn.
Christine Held redovisade upprättad ansökan daterad 2006-05-30.
Projektets syfte/mål
Såväl kvinnojouren Frideborg som socialförvaltningens Råd och stödgrupp
kommer i kontakt med misshandlade kvinnor. Projektets mål är
att gemensamt utforma gruppverksamhet för kvinnor med båda våra verksamheter
som rekryteringsbas.
Genom gruppverksamheten ges kvinnorna möjlighet att såväl träffa andra kvinnor
med liknande erfarenheter av misshandel och våld som möjlighet att samtala om
barnen och sitt föräldraskap.
att med utgångspunkt från gruppverksamheten vidareutveckla metoder och insatser
i syfte att ge barnet och kvinnan stöd och hjälp i ett vidare och längre perspektiv.
att fördjupa kunskapen inom detta område samt utarbeta metoder för att utveckla
kompetensen i mötet med familjer där våld förekommer/har förekommit.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att tillsammans med Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona ansöka om
utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till arbete med stöd till
våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2006-09-01 – 2007-08-31
med 332.000:- samt att egenfinansiering sker med motsvarande belopp
att förklara paragrafen omedelbart justerad
______________

19 juni 2006
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§ 78
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Storebro Royal Cruiser
410 Commander, Box 8037, 37108 Karlskrona. Ansökan gäller permanent
serveringstillstånd till slutna sällskap s.k. festvåningstillstånd ombord på
på yacht i chartertrafik.
ÄRENDET
FantaSea Cruisers AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 §
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Ansökan avser servering till slutet
sällskap årligen under perioden april – oktober. Sökta serveringstider är 11.00 –
01.00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Lokalerna är belägna på en båt av yachttyp (Storebro Royal Cruiser Commander).
Båten kommer att gå som båtcharter och är ämnad till bl.a. representation. Den är
utrustad för dessa ändamål. Företaget vänder sig i första hand till företag. Såväl
kall som varm mat kommer att serveras ombord efter gästernas önskemål. Maten
tillagas i godkänt eget kök på restaurang i Karlskrona. Om fler än fem gäster finns
ombord äter dessa på lämplig restaurang under charterturen.
Serveringslokaler ombord är salongen, akterdäck samt flybridge /”övre däck”).
Då båten ännu ej är helt färdigbyggd har besiktning av denna ej kunnat ske av
sjöfartsverket. Registrering av båten som charterbåt kommer då också att ske till
sjöfartsverket. Förhandsgodkännande finns.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Antalet gäster/passagerare som skall serveras mat och dryck ombord beräknas bli
mellan 2-5 personer. Företaget planerar att köra en tur vid lunchtid och en senare
tur under eftermiddagen. Maximalt kan båten enligt den behörighet som finns hos
skepparen ta maximalt 12 personer.
Båten kommer endast att användas i beskriven verksamhet.
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Sökandens personliga lämplighet
Av företaget anställd serveringsansvarig/företrädare för restaurangen ombord har
genomgått den utbildning i alkohollagen som krävs för tillståndsinnehavare.
Skeppare/företrädare/och ägare till bolaget har genomgått den utbildning och fått
den behörighet/sjöbefälsutbildning som krävs för verksamheten.
Bevis på godkänd examen har ej ännu inkommit.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten tillstyrker ansökan.
Skattemyndigheten tillstyrker ansökan.
Miljöförvaltningen tillstyrker ansökan.
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan.
Utredarens överväganden
Alkohollagens krav är i denna del uppfyllda
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
att delegera till alkoholhandläggaren att besluta i ärendet efter att sökande visat
intyg på godkänd sjöbefälsutbildning, godkänt besiktningsbevis av båten samt
att bifall till registrering av denna båt i chartertrafik finns.
______________

28 augusti 2006

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 28 augusti, 2006
§ 79
§ 80
§ 81-83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Beslutsärende
Redovisningsärende
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009
Budgetuppföljning juli 2006
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgirokonton
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn
Ansökan om ekonomiskt stöd från ”BRÅ” till uppstart av medlingsverksamhet
Anmälan om interimistiskt beslut av socialnämndens ordförande samt
förslag till ändring betr. volymprocent för starköl vid tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten från 5,0 volymprocent.
Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården
Mål för god ekonomisk hushållning

sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
9
10
11

sid

12

sid

13

sid

14

sid
sid
sid

16
17
19

28 augusti 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—16.00
Ordförande
Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v) §§ 81-92

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s) §§ 81-92
Ali Abu Iseifan (s)
Patrik Magnusson (m)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Åse Örgev (kd)
Sture Nilsson (c)
Tore Svensson, sft socialchef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Astrid Eriksson, socialsekreterare §§ 79-80
Mikael Wickström, socialsekreterare §§ 79-80
Maria Haag, socialsekreterare §§ 79-80
Börje Svensson, alkoholhandläggare §§ 84-90
Peter Arkeklint, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Ann-Louise Trulsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Ingrid Hermansson

Justerare:

___________________________
Ann-Louise Trulsson

Paragraf: 79--92
§§ 84 – 92 offentliga

28 augusti 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3
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§ 79
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 14
Ärende: 01-01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

4

28 augusti 2006

§ 80
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 15
Informationen togs till protokollet
______________

5
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§ 81
MEDDELANDE
Kommunstyrelsens
§ 118
Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och
ungdomar som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta.
§ 119
Förslag till förstudie av nytt satsbibliotek i Karlskrona kommun.
§ 129
Uppföljning av Volontärbyrån
§ 138
Kommunala val
Kommunfullmäktige
§ 80
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 81
Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun.
§ 100
Beslut om att ingå i ett finansiellt samordningsförbund samt val av ledamot och
ersättare i samordningsförbundets styrelse
§ 102
Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009
Blekinge FoU-enhet
Protokoll fört vid sammanträde 2006-05-31 på Trantorp konferens i Nättraby med
styrelsen för Blekinge FoU-enhet.
Sveriges kommuner och Landsting
Cirkulär 2005:35
2005-06-15

28 augusti 2006
Länsrätten i Blekinge län
Protokoll
2006-07-03
Dom
2006-05-29
Dom
2006-05-29
-”-”-”2006-05-31
-”2006-06-07
-”2006-06-13
-”-”-”-”-”2006-06-27
-”2006-07-17
-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”-”2006-07-18
-”2006-07-27
-”2006-07-31
Beslut
2006-05-30
-”2006-07-13
-”2006-07-31
-”2006-08-02

709-06
194-06
224-06
310-06
508-06
339-06
68-06
398-06
1009-05
560-06
544-06
464-06
465-06
506-06
567-06
643-06
671-06
741-06
652-06 E
560-06 E
741-06 E
546-06 E
810-06 E

Kammarrätten i Jönköping
Protokoll
2006-06-20
-”2006-07-11

1672-06
1727-06

7
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§ 82
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl.
c) Dödsboanmälningar
______________
§ 83
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-06-15, 2006-07-07, 2006-07-19 samt
2006-08-14.
______________

28 augusti 2006
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§ 84
Öppna frågor
Camilla Persson (v) ställde frågan om grupphemmet XP är på väg att läggas ner.
Christine Held svarade.
______________
Ronny Svedklint (s) ställde frågan hur ofta de omhändertagna barnen besöks av sin
socialsekreterare.
Christine Held svarade.
_______________

28 augusti 2006
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§ 85
Inför budget år 2007 och plan för åren 2008 och 2009.
Kommunfullmäktige har enligt budgetdirektiven tilldelat socialnämnden
ekonomisk ram med 117 879 tkr för år 2007, 2008 och 2009 (uttryckt i
den lönenivå och prisnivå som gällde i maj 2006).
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden gör tilläggsförslag i budget för 2007 och i planen för 2008 – 2009 med 6 630 tkr för 2007, 5 510
tkr 2008 och 5 210 tkr 2009.
Socialnämnden föreslås göra tilläggsförslag för följande behov
1. Länsövergripande beroendeenhet
2. Utveckling av JobbIntro
3. Särskilt boende och omvårdnadsteam för
personer med mångfacetterad problematik
4. Budgetanpassning ekonomiskt bistånd
Summa tilläggsförslag tkr

2007
1 770
860

2008
1 310
860

2009
2 010
860

4 000

340
3 000

340
2 000

6 630

5 510

5 210

Yrkande
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar för den borgerliga alliansen bifall till tilläggsförslag 1, 3 avslag till 2 och 4. I övrigt bifall
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag till budget mot AnnLouise Trulssons yrkande och fann förvaltningens förslag antaget.
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens förslag till budget för år 2007 samt plan för åren 2008 2009.
______________
Reservation
Ann-Louise Trulsson (m) Inger Dahlgren (fp), Elin Håkansson (kd), Patrik
Magnusson (m) samt Ingrid Hermansson (c) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

28 augusti 2006

§ 86
Budgetuppföljning juli 2006
Socialnämndens verksamhet (totalt) beräknar visa en negativ avvikelse av
– 4,5 mkr från budget år 2006. Utfallet för perioden januari till juli uppgår
till – 3,0 mkr.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningen för juli månad 2006.
______________

11
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§ 87
Firmateckningsrätt till socialförvaltningens plus- och bankgirokonton
Med anledning av ordinarie ekonom kommer att gå på mammaledighet
behöver förvaltningens teckningsrätt revideras
Följande personer föreslås fr.o.m. beslutsdatum ha teckningsrätt för
socialförvaltningens plusgiro och bankgirokonton:
Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, ersättare socialchef
Peter Arkeklint, vikarierande ekonom
Maria Stivén, ersättare ekonom

tills vidare
tills vidare
tills vidare
tills vidare

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att ovanstående personer får teckningsrätt till socialförvaltningens plusgiro samt
bankgirokonton.
______________
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§ 88
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor
och deras barn.
Christine Held redovisade upprättad ansökan daterad 2006-05-30.
Projektets syfte/mål
Såväl kvinnojouren Frideborg som socialförvaltningens Råd och stödgrupp
kommer i kontakt med misshandlade kvinnor. Projektets mål är
att gemensamt utforma gruppverksamhet för kvinnor med båda våra verksamheter
som rekryteringsbas.
Genom gruppverksamheten ges kvinnorna möjlighet att såväl träffa andra kvinnor
med liknande erfarenheter av misshandel och våld som möjlighet att samtala om
barnen och sitt föräldraskap.
att med utgångspunkt från gruppverksamheten vidareutveckla metoder och insatser
i syfte att ge barnet och kvinnan stöd och hjälp i ett vidare och längre perspektiv.
att fördjupa kunskapen inom detta område samt utarbeta metoder för att utveckla
kompetensen i mötet med familjer där våld förekommer/har förekommit.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att tillsammans med Kvinnojouren Frideborg i Karlskrona ansöka om
utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Blekinge län till arbete med stöd till
våldsutsatta kvinnor och deras barn för perioden 2006-09-01 – 2007-08-31
med (332 000 + 160 000) kronor 492 000 samt egenfinansiering med 1/3 av
samma belopp
att förklara paragrafen omedelbart justerad
______________

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

200 000 kr
15 000 kr
215 000 kr

exkl. OH-kostnader

Hälften av detta belopp söks från BRÅ, och den andra häften har vi redan
inkomster för genom att fältgruppen i nuläget säljer delar av en tjänst till
Nättrabyskolan. Något tillskott utöver ordinarie budget behövs alltså inte för att
kunna driva verksamheten, under förutsättning att de sökta medlen beviljas från
BRÅ.

28 augusti 2006
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Socialnämndens beslut
att godkänna bifogade ansökningshandlingar och därmed ansöka hos BRÅ om
verksamhetsbidrag avseende uppbyggnad av medlingsverksamhet
070101-071231
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_________________

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

med ändring av socialnämndens beslut 06-04-24 tillåta servering av starköl
med max 5,2 volymprocent vid tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
under prövoperioden t o m oktober innevarande år.
______________
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Kopia till:
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Länsstyrelsen

§ 91
Utvecklingsmedel till vårdkedja i missbruksvården
Sören Trolle redovisade upprättad ansökan daterad 2006-08-23.
Bakgrund
Med tanke på alkohol- och narkotikaproblemets stora betydelse för folkhälsan, det
stora personliga lidandet och de avsevärda kostnaderna finns all anledning att
sträva efter en mera effektiv vård för denna målgrupp. En outvecklad eller
repressiv hållning gentemot beroendeproblematik och dess behandling leder inte
på något sätt till att problemen minskar – tvärtom.
Av hävd anses att behandling, ekonomi, bostad och sysselsättning faller under
kommunens ansvarsområden medan slutenvårdsavgiftning och medicinsk
utredning (diagnostik) tillhör landstinget.
Landstinget i Blekinge tog initiativ till att utreda förutsättningar och behov av en
beroendeenhet i länet. Två projektledare, en från landstinget och en från
kommunen har utrett och presenterat ett förslag till beroendeenhet. Förslaget har
tagits fram efter diskussion med representanter från alla fem kommuner, de fyra
sektorerna samt en representant från primärvården.
Syfte
Att stärka upp 1:a ledet i en vårdkedja genom att bygga upp en beroendeenhet i
Blekinge med uppgift att ansvara för avgiftning, tillnyktring och medicinsk
utredning. En beroendeenhet skulle tillföra kommunerna den extra kompetens och
stabila samarbetspartner som behövs för att säkerställa en fungerande vårdkedja.
F.n. bedrivs idag det första steget i vårdkedjan genom psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA)
Emellertid gör de flesta experter på området den bedömningen att det inte är en
god lösning att blanda psykiatriska patienter med missbrukare. Missbrukare får
inte den plats eller tid som krävs och det är svårt att utveckla ett fullgott
vårdkoncept under dessa betingelser. Missbrukaren möts också av olika läkares
varierande inställningar. Därmed finns utrymme för godtycklighet som på ett
olyckligt sätt drabbar den enskilde missbrukspatienten. Det skulle därför innebära
en kvalitativ förbättring om psykiatriska patienter och missbrukspatienter kunde
särskiljas dock eventuellt med sådan lokalmässig närhet att akuta intagningar,
personell samverkan etc. kan ske på ett smidigt sätt. Det medicinska ansvaret bör
innehas av en läkare som helst också har ett intresse för denna patientgrupp.
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Målgrupp
Samtliga personer boende i länet med behov av avgiftning eller tillnyktring
Samarbete/samverkan
Landstinget i Blekinge och samtliga kommuner. Landstinget har i en
avsiktsförklaring sagt sig vara med och finansiera en beroendeenhet till 50%
Utvärdering
En extern utredare kommer att knytas till projektet under förutsättning att projektet
kommer igång.
Fortsättning
I utredningsförslaget är målsättningen att en beroendeenhet skall byggas upp och
sjösättas under två år för att sedan permanentas under år tre
Socialnämndens beslut
att underförutsättning att landstinget i Blekinge bidrar med 50 % av
kostnaderna samt att övriga kommuner bidrar med resterande 50 %
fördelat efter kommunstorlek
att socialnämnden i förslag till budget 2007, äskar och beviljas medel
motsvarande 1 769 000 skr till kommunens del av kostnaderna för en
länsövergripande beroendeenhet.
att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen till att bygga en
gemensam och specialiserad beroendeenhet med 1 200 000 skr
______________

28 augusti 2006

§ 92
Mål för god ekonomisk hushållning
Tore Svensson redovisade upprätta mål daterade 2006-08-21.
Bakgrund
Efter en ändring i kommunallagen 2004 åläggs kommunerna att ange mål
och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Mål och riktlinjer antas i Karlskrona av kommunfullmäktige på
förslag från nämnderna. Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar följande förslag på mål för ekonomisk hushållning för socialnämndens
verksamheter.
Socialförvaltningen föreslår ett konkret mål för var och en av verksamheterna vid förvaltningens tre sektioner. Följande mål föreslås:
Mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i
Karlskrona kommun skall få hjälp inom kommunen (verksamheten vid
familj- och ungdomssektionen)
Mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får insats av
socialtjänsten i Karlskrona skall få hjälp inom kommunen (verksamheten vid
alkohol- och drogsektionen)
Mer än 97 % av innevånarna i Karlskrona kommun skall vara oberoende av
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (verksamheten vid ekonomisektionen).
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Socialnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige fastställa nedanstående verksamhetsmål att
gälla för en god ekonomisk hushållning från och med 2007 01 01
att mer än 95 % av barn och ungdomar som får en insats av socialtjänsten i
Karlskrona kommun skall få hjälp inom kommunen
att mer än 90 % av vuxna personer med missbruksproblem som får insats
av socialtjänsten i Karlskrona skall få hjälp inom kommunen
att mer än 97 % av innevånarna i Karlskrona kommun skall vara
oberoende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
______________
Reservation
Ann-Louise Trulsson (m) Inger Dahlgren (fp), Elin Håkansson (kd), Patrik
Magnusson (m) samt Ingrid Hermansson (c) reserverar mot beslutet.
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25 september 2006

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 25 september, 2006
§ 93
§ 94-96
§ 97
§ 98
§ 99

Redovisningsärende
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Delårsbokslut per 2006-08-31
Budgetuppföljning augusti 2006

sid
sid
sid
sid
sid

4
6
7
8
9

25 september 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.20—15.40
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
vice ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Eva Strömqvist (s)
Patrik Magnusson (m)
Åse Örgev (kd)
Sture Nilsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Annika Börjesson, socialsekreterare
Sofia Hallström, socialsekreterare
Peter Arkeklint, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Eva Abramsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Eva Abramsson

Paragraf: 93--99
§§ 97–99 offentliga

25 september 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3

25 september 2006

§ 93
Redovisningsärende
1 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 16
Informationen togs till protokollet
______________

4

25 september 2006

§ 94
MEDDELANDE
Kurser/konferenser
Kommunstyrelsens
§ 142 A
Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar (Budgetprocessen,
Kommunens miljöstyrning, Turistverksamheten, Bisysslor och Upphandlingsverksamheten)
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-08-17
Dom
-”-”2006-08-21
-”-”-”-”-”2006-08-30
Beslut
-”-

514-06
626-06
466-06
551-06
653-06
870-06
810-06 E

Kammarrätten i Jönköping
Protokoll
2006-06-27
-”2006-08-21

1862-06
1236-06

Länsstyrelsen i Blekinge län
Beslut
2006-08-30

704-4111-2006

5

25 september 2006

6

§ 95
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl.
c) Dödsboanmälningar
d) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
e) Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs,
Karlskrona Kommun, Blekinge län
______________
§ 96
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-09-11.
______________

25 september 2006

§ 97
Öppna frågor
Elin Håkanssn (kd) ställde frågan angående Svarte Petter.
Göran Bohman svarade.
______________

7

25 september 2006

8

§ 98
Delårsbokslut per 2006-08-31
Resultatet för socialnämndens verksamheter uppgick till -4,3 mkr inkl
ankomstregistrerat. Av underskottet stod ekonomiskt bistånd för -5,9 mkr och
individ- och familjeomsorg för +1,6 mkr.
Eva-Britt Norrman redovisade upprättad skrivelse daterad 2006-09-25 angående
personal nyckeltal.
Socialnämndens beslut
att anta delårsbokslut med prognos per den 31 augusti 2006.
______________

25 september 2006

§ 99
Budgetuppföljning augusti 2006
Utfallet för socialnämndens verksamheter t o m augusti visar ett underskott
på -4,3 mkr inkl ankomstregistrering
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljningsrapporten.
______________

9

23 oktober 2006

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 23 oktober, 2006
§ 100
§ 101
§ 102

Redovisning angående alkohol- och drogsektionens arbete
Redovisningsärende
Omsättning/försäljning av alkoholhaltiga drycker på restauranger
med serveringstillstånd i Karlskrona 2005
§ 103-105 Meddelande/Delegation
§ 106
Öppna frågor
§ 107
Budgetuppföljning september 2006
§ 108
Fördelning av socialnämndens reserv
§ 109
Avtal om familjerådgivning
§ 110
Angående motion om stöd till brottsofferjouren
§ 111
Förslag till sammanträdesplan för 2007

sid
sid

4
5

sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid
sid

6
7
9
10
11
12
13
14

23 oktober 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Stenbergsgränd 4 kl. 13.00—15.25
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
vice ordförande Ingrid Hermansson (c)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v) kom kl 15.00 § 108-111

Tjänstgörande ersättare

Sergio Ruano (s)
Eva Strömqvist (s) kom kl 13.25 § 106-107
Åse Örgev (kd)
Åsa Gyberg-Karlsson § 100

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Sture Nilsson (c) jäv § 110
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Urban Lundqvist, 1:e socialsekreterare
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Bengt-Erik Eriksson, föreståndare
Marie Netterström, föreståndare
Mona Johansson, socialsekreterare
Britt-Marie Sundahl, socialsekreterare
Peter Arkeklint, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Elin Håkansson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Elin Håkansson

Paragraf: 100--110
§§ 106 –111 offentliga

23 oktober 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3

23 oktober 2006

4

§ 100
Information angående Alkohol- och drogsektionens arbete
Urban Lundqvist, Bengt-Erik Eriksson samt Marie Netterström informerade om
Alkohol- och drogsektionens olika arbetsgrupper och dess arbete.
Informationen togs till protokollet
______________

23 oktober 2006

§ 101
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 18
Informationen togs till protokollet
______________

5

23 oktober 2006

6

§ 102
Omsättning/försäljning av alkoholhaltiga drycker på restauranger med
serveringstillstånd i Karlskrona 2005
Försäljningen redovisas med uppgifter från restaurangrapporter som är inlämnade
under 2006.
Den totala omsättningen för rubricerade restauranger var år 2005 ca 158 miljoner.
Spridningen i omsättningen är i intervallet under 50 000 kr och upp till dryga 10
miljoner i enstaka fall.
Omsättningen beräknas på 81 st permanenta serveringstillstånd såväl till allmänheten som till slutna sällskap.
Den totala försäljningen för 2005 har minskat med cirka en miljon kronor jämfört
med 2004. Minskning föreligger beträffande starkölsförsäljning med ökning
beträffande omsättning av mat.
Informationen togs till protokollet
______________

23 oktober 2006

§ 103
MEDDELANDE
Kurser/konferenser

Bilaga: 19

Kommunfullmäktige
§ 112
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona Kommun
§ 120
Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för åren
2006-2010.
Socialstyrelsen
Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-08-31
-”2006-09-18
-”-”-”-”-”-”-”-”Beslut
-”-”2006-09-29

1202-05
549-06 E
647-06 E
650-06 E
775-06 E
787-06 E
972-06 E
1014-06 E

Kammarrätten i Jönköping
Protokoll
2006-09-19

2987-06

7

23 oktober 2006

8

§ 104
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Dödsboanmälningar
______________
§ 105
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-09-25, 2006-10-09, 2006-10-17.
______________

23 oktober 2006

§ 106
Öppna frågor
Christine Held informerade angående flickslagsmålen i Hoglandspark.
Informationen togs till protokollet.
______________

9

23 oktober 2006

§ 107
Budgetuppföljning september 2006.
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-september uppvisar en
negativ avvikelse med – 4,8 MSEK (inkl. ankomstregistrerade fakturor om
300 KSEK) jmf med budget för motsvarande period. Prognos för helår 2006
visar på ett negativt utfall jmf med budget på – 6,5 MSEK.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningen för september månad 2006.
______________

10

23 oktober 2006

§ 108
Fördelning av socialnämndens reserv
Förvaltningens förslag till fördelning av socialnämndens reserv samt
ersättning från migrationsverket för asylsökande barn.
Belopp att fördela ut
Socialnämndens reserv
Ersättning Migrationsverket
Summa
Fördelas enligt följande
FUS Vht Familjehem
FUS Vht Roslunden
ADS Vht HVB Vuxna
Ekonomisektionen
Summa

1 520 000 kr
580 000 kr
2 100 000 kr
- 580 000 kr
- 400 000 kr
- 520 000 kr
- 600 000 kr
- 2 100 000 kr

Yrkande
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till förslaget.
Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens fördelningsförslag av socialnämndens reserv
och ersättning från migrationsverket.
______________

11

23 oktober 2006

12

§ 109
Avtal om familjerådgivning
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda familjerådgivning.
Socialnämnden tecknade i september 2004 avtal med Lyckå församling i Lyckeby
om familjerådgivning under perioden 2005-01-01 – 2006-12-31.
Familjerådgivningen sker under namnet ”Familjerådgivning i Karlskrona – i
samverkan mellan Svenska kyrkan och Karlskrona kommun”.
Gällande avtal om familjerådgivning upphör vid kommande årsskifte. Enligt
avtalet har socialnämnden option på förlängning av avtalet i två år. Kostnaden för
socialnämnden skall då enligt nuvarande avtal uppräknas med konsumentprisindex.
Enligt socialförvaltningens uppfattning fungerar familjerådgivningen i Karlskrona
mycket väl. Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden utnyttjar
nämndens möjligheter till förlängning av valet med Lyckå församling och beslutar
om nytt avtal för 2007 och 2008.
Förvaltningens förslag
att teckna avtal med Lyckå församling och familjerådgivning under perioden
2007-01-01—2008-12-31.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar bifall till förslaget.
Socialnämndens beslut
att teckna avtal med Lyckå församling och familjerådgivning under perioden
2007-01-01—2008-12-31.
______________

23 oktober 2006

13

§ 110
Angående motion om stöd till brottsofferjouren
Tore Svensson redovisade svar på motion om stöd till brottsofferjouren daterad
2006-10-02.
Mats Lindbom, centerpartiet, har lämnat motion till kommunfullmäktige
angående stöd till brottsofferjouren i Blekinge. I motionen föreslår
Lindbom att kommunen avsevärt ökar sitt stöd till brottsofferjouren, att
brottsofferjouren bör ingå som fullvärdig part i kommunens
brottsförebyggande råd, att brottsförebyggande rådet och socialnämnden
fokuserar på ungdomar i sitt förebyggande arbete och att socialnämnden
inbjuder brottsofferjouren till samtal.
Ingrid Hermansson (c) samt Camilla Persson (v) ställer sig bakom
yttrandet.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses
besvarad.
______________
Sture Nilsson (c) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

23 oktober 2006

§ 111
Förslag till sammanträdesplan för 2007.
Förslaget på sammanträdestider för allmänna utskottet och socialnämnden
har översänts till ledamöter och ersättare.
Socialnämndens beslut
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2007.
______________

14

20 november 2006

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde 20 november, 2006
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115-117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121

Redovisningsärende
Beslutsärende
Information angående Örebro Preventionen
Meddelande/Delegation
Öppna frågor
Budgetuppföljning oktober 2006
Angående rapporteringsskyldighet av icke verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen
Yttrande till länsstyrelsen angående remiss ”Barn och ungdomar i samhällsplaneringen”

sid
sid
sid
sid
sid
sid

4
5
6
7
9
10

sid

11

sid

13

20 november 2006
Plats och tid:
Beslutande:

2

Ö Hamngatan 7 B kl. 13.25—15.00
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
vice ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)

Tjänstgörande ersättare

Eva Strömqvist (s)
Patrik Magnusson (m)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Ali Abu Iseifan (s)
Åse Örgev (kd)
Sture Nilsson (c)
Göran Bohman, socialchef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Anneli Öhman, socialsekreterare
Roy Rexeke, socialsekreterare
Björn Jönsson, socialsekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Peter Arkeklint, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Ingrid Hermansson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Ingrid Hermansson

Paragraf: 112--121
§§ 118 –121 offentliga

20 november 2006

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

2006 anslagits på kommunens

3

20 november 2006

§ 112
Redovisningsärende
2 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 20
Informationen togs till protokollet
______________

4

20 november 2006

§ 113
Beslutsärende
Beslut enligt föredragningsförteckning i individ- och familjeomsorgsärende.
Bilaga: 21
Ärende 01-01
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
______________

5

20 november 2006

§ 114
Information angående Örebro Preventionen
Anneli Öhman informerade angående arbetet med Örebro Preventionen.
Örebro Preventionsprogram, ÖPP, är en forskningsbaserad föräldramötesmetod som syftar till att förebygga tidig alkoholdebut och
berusningsdrickande, men som även visat sig vara effektiv när det gäller att
förebygga andra normbrytande beteenden som skolk, snatteri och skadegörelse.
Programmet består av korta föräldraträffar (15–20 minuter) en gång per
termin i anslutning till ordinarie föräldramöten under skolår 7–9.
Forskningsbaserade argument presenteras som visar att barn som blir
bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer alkohol under ungdomsåren. Vidare har det stor betydelse för ungdomarnas alkoholvanor att
föräldrarna markerar för sina barn att det inte är okej att dricka när man är
tonåring. Föräldrarna uppmanas att diskutera detta med varandra och att
göra överenskommelser inom föräldragruppen när det gäller regler och
normer kring alkoholdrickande, liksom kring andra frågor som föräldrar
tycker är angelägna, till exempel vilka tider som ska gälla för barnen eller
hur man hanterar föräldrafria fester.
Förklaringen till att programmet är verksamt när det gäller att förebygga
inte bara tidig alkoholdebut och berusningsdrickande, utan även mobbning,
snatterier och andra normbrott antas vara att föräldrarna, genom att ta del
av programmet, stärks att bli tydligare i sitt föräldraskap. Det ger i sin tur
effekter på barnens beteende.
Informationen togs till protokollet
______________

6

20 november 2006

7

§ 115
MEDDELANDE
Kommunfullmäktige
§ 137
Revidering av energiplan
§ 138
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Socialstyrelsen
Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga
SOSFS 2006:12 (s) Allmänna råd
Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn
och unga
SOSFS 2006:14 (S) Allmänna råd
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut
2006-10-04

702-5408-2006

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-09-29
-”2006-10-03
-”2006-10-17
-”-”-”-”-”2006-10-18
-”2006-10-25
-”-”-”-”-”-”-

844-06
972-06
709-06
819-06
554-06
552-06
861-06
943-06
1014-06
1017-06

Kammarrätten i Jönköping
Dom
2006-10-03
-”2006-10-17

2678-06
1727-06

20 november 2006

8

§ 116
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis –Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl vid enstaka tillfälle/enstaka tidsperiod till
slutet sällskap.
b) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap sk klubbrättighet.
c) Dödsboanmälningar
d) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
______________
§ 117
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-11-06.
______________

20 november 2006

§ 118
Öppna frågor
Göran Bohman informerade att socialnämnden samt några tjänstemän åker på
internat till Öland den 1-2 februari 2007.
Informationen togs till protokollet.
______________

9

20 november 2006

10

§ 119
Budgetuppföljning oktober 2006.
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-oktober uppvisar en negativ
avvikelse med -5,3 MSEK (inkl ankomstregistrerade fakturor om 266 KSEK) jmf
med budget för motsvarande period. Prognos för helåret 2006 visar på ett negativt
utfall jmf med budget på -6,5 MSEK.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta budgetuppföljningen för oktober månad 2006.
______________

20 november 2006

§ 120
Angående rapporteringsskyldighet av icke verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen
Riksdagen har beslutat om ändringar i socialtjänstlagen från och med
2006-07-01, vilket innebär att kommunerna åläggs att rapportera icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen till länsstyrelsen. Ansvarig nämnd skall
dessutom rapportera icke verkställda beslut till kommunens revisorer och
statistikuppgifter om icke verkställda beslut till fullmäktige. Motivet till
ändringen i socialtjänstlagen är att stärka rättssäkerheten för personer som
beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen.
Enligt socialtjänstlagen kap 16 § 6f skall socialnämnden eller motsvarande
nämnd rapportera till länsstyrelsen och till kommunens revisorer alla
gynnande nämndbeslut enigt socialtjänstlagens som inte har verkställts inom
tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut skall nämnden ange
tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Nämnden skall också rapportera beslut
vars verkställighet har avbrutits om beslutet inte verkställts på nytt inom tre
månader.
Statistikuppgifter till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut skall
lämnas av socialnämnden eller motsvarande nämnd enligt bestämmelserna i
sol kap 16 § 6 h.
Rapportering till länsstyrelse, revisorer och till kommunfullmäktige
skall göras var tredje månad.

11

20 november 2006

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att i protokollet anteckna att socialnämnden vid utgången av tredje
kvartalet inte hade något gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader att rapportera till länsstyrelsen eller kommunens
revisorer enligt bestämmelserna i sol 16 kap § 6f, stycke 1
att i protokollet anteckna att socialnämnden vid utgången av tredje
kvartalet inte hade något gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader från att verkställigheten avbrutits att rapportera till
länsstyrelsen eller kommunens revisorer enligt bestämmelserna i
sol 16 kap § 6f, stycke 2
att ge socialförvaltningen i uppdrag att vid utgången av varje kvartal
rapportera till socialnämnden, länsstyrelsen och kommunens
revisorer icke verkställda beslut enligt bestämmelserna i sol kap
16 § 6f, stycke 1 och stycke 2
att ge socialförvaltningen i uppdrag att rapportera till socialnämnden, länsstyrelsen och kommunens revisorer när verkställighet har
skett av ett beslut som anmälts som ej verkställt enligt bestämmelserna i sol kap 16 § 6g
att ge socialförvaltningen i uppdrag att vid utgången av varje kvartal
anmäla till socialnämnden och till kommunfullmäktige icke verkställda beslut enligt bestämmelserna i sol kap 16 § 6 h.
att delegera socialnämndens rapporteringsskyldighet jml sol kap 16
§§ 6f – 6h till socialchefen med rätt att vidaredelegera till annan
tjänsteman
______________
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§ 121
Yttrande till länsstyrelsen angående remiss ”Barn och ungdomar i
samhällsplaneringen”
Lena Wik redovisade upprättat yttrande daterat 2006-11-16.
Länsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2006 i uppdrag att systematiskt
integrera barnperspektivet i de verksamheter som rör barn, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (prop. 1997/98:182).
Plan- och bostadsfunktionen ska arbeta för att nå målet på bostadspolitikområdet. Länsstyrelsen har i oktober 2006 lagt fram rapporten ”Barn och
ungdomar i samhällsplaneringen”. Kunskapsunderlag och inspirationskällor
till rapporten är bl a följande böcker: Barnombudsmannen, Röster som
räknas, Boverket, Unga är också medborgare och Movium, Lek äger rum.
Förslag till yttrande
Det är viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att påverka den miljö de
lever i. Därför är det också viktigt att låta barnen och ungdomarna delta i
samhällsplaneringen.
Det kan givetvis vara förenat med svårigheter att inhämta barns synpunkter.
Det är därför bra att länsstyrelsen tänker sig ett handläggarstöd, både för att
kunna ge råd och utbildning.
De råd och rekommendationer som lämnas i rapporten är konkreta och bra.
I Karlskrona finns sedan några år Planforum, ett forum där samhällsbyggnadsförvaltningen på ett tidigt stadium kan diskutera kommande planer med
de övriga kommunala förvaltningarna. Planforum bör också kunna vara ett
viktigt forum för att diskutera när och på vilket sätt barn berörs av planarbetet.
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar att följande mening läggs till på sista stycket
i förslag till yttrande Ungdomsråd och eller elevråd bör beredas möjlighet
att medverka.
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Ingrid Hermansson (c) yrkar att följande tillägg på sista raden sista stycket
på 1:a sidan. En viktig plattform för att nå barnen och ungdomarna och
skapa en dialog är skolan och förskolan.
Ordföranden Jan-Anders Lindfors (s) konstaterade att socialnämnden var
överens om ovanstående yrkande.
Socialnämndens beslut
att ställa sig bakom ovanstående yttrande med föreslagna tillägg.
______________
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Plats och tid:
Beslutande:
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Ö Hamngatan 7 B kl. 13.00—15.35
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (s)
vice ordförande Ingrid Hermansson (c)
Walla Carlsson (s)
Ronny Svedklint (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Dahlgren (fp)
Elin Håkansson (kd)
Camilla Persson (v)

Tjänstgörande ersättare

Ali Abu Iseifan (s)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Eva Strömqvist (s) kom kl 14.00 § 128-134
Patrik Magnusson (m)
Åse Örgev (kd)
Sture Nilsson (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kom kl 14.00 § 128-134
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Bo Stenkilsson, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lena Wik, utredningssekreterare
Peter Arkeklint, ekonom
Siamak Zolfeghari, alkoholhandläggare
Ann-Louise Bender, föreståndare
Jonas Lind, socialsekreterare
Åsa Jansson, socialsekreterare
Helen Schmidt, socialsekreterare
Hanna Gunnergård, socialsekreterare
Katarina Lindell, sekreterare

Utses att justera
Underskrifter

Walla Carlsson

Sekreterare:

___________________________
Katarina Lindell

Ordförande:

___________________________
Jan-Anders Lindfors

Justerare:

___________________________
Walla Carlsson

Paragraf: 122--134
§§ 128 –134 offentliga

18 december 2006

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

2006 anslagits på kommunens
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§ 122
Redovisningsärende
3 ärende från individ- och familjeomsorgen redovisades muntligt.
Bilaga: 22
Informationen togs till protokollet
______________
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§ 123
Utvärdering av ökande insatser för utsatta ungdomsgrupper.
Projektet
Våren 2004 beslutade Socialnämnden, i enlighet med förslag från Socialförvaltningens Familje- och ungdomssektion, om förstärkning av resurserna i form av två
projekttjänster samt inrättande av en särskild lokal.
I projektbeskrivningen framhölls att en ökad oro i kommunens ungdomsgrupper
var märkbar under åren 2001-2003 och att situationen var särskilt svår i Mellanstadsområdet (Kungsmarken med närliggande bostadsområden). Insatser inom
befintliga ekonomiska och organisatoriska ramar och i ett nära samarbete mellan
förvaltningens Råd- och stöd – och Fältgrupper gjordes för att bemöta problematiken. Insatserna bedömdes emellertid endast ge begränsade och kortsiktigt
förbättrade resultat, och situationen förvärrades åter under 2003. Ett tecken på detta
var att polisanmälningarna till Fältgruppen gällande ungdomar upp till 18 år ökade
med mer än 50 procent i kommunen från 2001 till 2003. Som särskilt oroande
upplevdes det att den grövre brottsligheten ökade. I identifiering av bakomliggande
orsaker kunde bl.a. bristande omsorg i familjerna samt avsaknad av meningsfulla
fritidsaktiviteter urskiljas.
Projektets mål och organisation
Den uttalade målet för projektet är att ”vända den negativa utvecklingen i utsatta
barn- och ungdomsgrupper” samt att ”utveckla och förankra områdesarbetet i
utsatta barn och ungdomars miljöer”. En central del av projektets målsättning är
idén om utökade och förbättrade samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet, landsting m.fl. En uttalad tanke är också utvecklingen av socialt förändringsarbete, bl.a. genom kulturkompetens.
I beslutsunderlaget uttalas som avsikt med projektet att koncentrera och fokusera
insatserna på såväl förebyggande som långsiktigt förändringsinriktat socialt arbete
i de mest utsatta kommundelarna. I beslutet ingår dels projektanställning av två
socialsekretarere, den ena knuten till Fältgruppen och den andra till Råd- och
stödgruppen samt inrättande av en särskild lokal (belägen i Kungsmarksområdet)
att använda till besöksverksamhet, enskilda samtal och även gruppverksamhet. På
så sätt skapades ett projekt, där de nytillsatta tjänsterna knöts till den i Kungsmarksområdet befintliga fältsekreterartjänsten.
Projektet startade sin verksamhet aug 2004

18 december 2006
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Summering och avslutande reflektioner
Av utvärderingen har framkommit att
• Tydliga positiva effekter i förhållande till det formulerade målet kan ses av
projektet, såväl utifrån statistiska data som upplevelser hos berörda, såväl
boende som samarbetspartners
• Effekterna handlar inte bara om en stabilisering av den sociala situationen för
kommunens ungdomar, utan även i form av att förändrade arbetssätt utvecklats.
Det har skett en förstärkningen av insatser på det förebyggande och ”förekommande” planet som resulterat i ett minskat behov av anmälningsförfarande
och myndighetsutövning. En upplevelse av att det skapats en beredskap i form
av etablering av nya arbetsformer, ”verktyg”, är märkbar i intervjuerna.
• Förslag och önskemål har formulerats, dels genom intervjuundersökningen och
dels i samtalen med projektets personal. Tydligast framstår
a. behov av samordning
b. tydliggörande av tjänsterna inom verksamheten; uppdrag, omfattning etc
c. långsiktighet i det integrationsskapande arbetet
d. utveckling av de boendes påverkansmöjligheter
Erfarenheterna av projektets effekter visar på möjligheterna i arbetssätt som kan
verka både i akuta situationer och med ett längre perspektiv samtidigt, en
kombination av delaktighet och framtidsutveckling.
Vidare visar utvärderingen att insatser i en segregerad miljö, när insatserna sker i
ett långsiktigt helhetsperspektiv, kan utgöra ett led i ett framgångsrikt integrationsarbete på längre sikt.
Informationen togs till protokollet
______________

18 december 2006
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§ 124
Redovisning av beslut med anledning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
Svensk Nöjesutveckling AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7
kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och
spritdrycker vid Telenor arena 2006 12 02.
Socialnämndens ordförande har, med tanke på arrangemangets karaktär, beslutat
att bifalla ansökan oaktat formulering i kommunens riktlinjer för alkoholservering
om att servering av spritdrycker ej skall medges vid tillfälligt serveringstillstånd.
Beslut av socialnämndens ordförande redovisas för socialnämnden. Ansökan om
serveringstillstånd från Svensk Nöjesutveckling AB aktualiserar frågan om översyn av gällande riktlinjer för alkoholservering.
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisning av beslut av socialnämndens ordförande 2006 11 23 att
bifalla ansökan från Svensk Nöjesutveckling AB om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2006 12 02
att ge socialförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av gällande riktlinjer för
serveringstillstånd.
______________

18 december 2006

§ 125
MEDDELANDE
Kurser/konferenser
Kommunstyrelsen
§ 207
Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla.
Kommunfullmäktige
§ 154
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona Kommun
Socialstyrelsen
Barn som bevittnat våld av eller mot närstående vuxna.
Länsstyrelsen Blekinge län
Beslut
2006-11-01

704-5240-05

Länsrätten i Blekinge län
Dom
2006-11-13

926-06
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§ 126
Anmäles företeckning över beslut enligt delegationsuppdrag i ärenden enligt
SoL med följdförfattningar:
a) Tillståndsbevis – Enligt 7 kap 5 § alkohollagen (1994:1738) Servering av
spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap sk klubbrättighet.
b) Dödsboanmälningar
c) Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
______________
§ 127
Anmäles förteckning över beslut enligt delegationsuppdrag i form av:
Allmänna utskottets protokoll 2006-11-20, 2006-12-04, 2006-12-13.
______________

18 december 2006

§ 128
Öppna frågor
Eva Abramsson (m) ställde frågan angående hur vi agerat på tiggeriet som
förekommer på stan.
Göran Bohman svarade
______________
Walla Carlsson (s) ställde frågan hur vi arbetar vidare med ECAD
Sören Trolle svarade
______________
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§ 129
Budgetuppföljning november 2006.
Socialnämndens verksamhet för perioden januari-november uppvisar en negativ
avvikelse med -6,2 MSEK (inkl ankomstregistrerade fakturor om 500 KSEK) jmf
med budget för motsvarande period. Prognos för helåret 2006 visar på ett negativt
utfall jmf med budget på -6,5 MSEK.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljningen för november månad 2006.
______________

18 december 2006

§ 130
Jämställdhetsplan för socialförvaltningen för tiden 2007-01-01—12-31
Lena Wik redovisade upprättad jämställdhetsplan.
Förslag till ny jämställdhetsplan har tagits fram av socialchef Göran Bohman
tillsammans med jämställdhetsombuden och fackliga representanter.
Förslaget har behandlats och godkänts vid förvaltningens övergripande
samverkansgrupp.
Socialnämndens beslut
att anta förslag till jämställdhetsplan för tiden 2007-01-01--12-31
______________
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§ 131
Uppföljning av verksamheten vid grupphemmet XP
Grupphemmet XP för ensamkommande ungdomar med flyktingbakgrund
startade sin verksamhet sommaren 2004.
Socialchefen har givit Lena Wik samt Tore Svensson i uppdrag att göra en
uppföljning av verksamheten vid grupphemmet XP. Uppföljningen har
huvudsakligen gjorts i form av intervjuer med ungdomar som bott på grupphemmet och som flyttat ut från grupphemmet då de fyllt 18 år.
Tolv ungdomar har skrivits ut från gruppboendet. Av de tolv ungdomarna
som lämnat gruppboendet har vi intervjuat nio stycken. Vi har avstått från
intervjuer med tre ungdomar. En av dessa har, efter att han fyllde 18 år,
flyttat till en ort i Mellansverige. En av ungdomarna avböjde att bli
intervjuad. Vi har dessutom i samråd med föreståndaren vid XP avstått från
intervju med en ungdom som lämnat gruppboendet av hänsyn till ungdomen.
De intervjuade ungdomarna kommer från följande länder
Somalia
Afghanistan
Myanmar (Burma)
Burundi

4
3
1
1

Av de intervjuade var sju pojkar och två flickor. Ungdomarna har igenomsnitt varit 9, 4 månader på XP. Den ungdom av de intervjuade som bott
längst tid på XP bodde där 17 månader. En ungdom bodde endast två
månader på XP. Av de nio intervjuade kom sex ungdomar till XP i juni eller
juli 2004, det vill säga när grupphemmet startade. Ungdomarna var 16 eller
17 år gamla då de kom till grupphemmet.
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen av uppföljningen av verksamheten vid
grupphemmet XP
______________
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§ 132
Slutrapport till Länsstyrelsen avseende ”projekt för att öka insatserna
för utsatta ungdomsgrupper”
Verksamheten har till största del bestått i att erbjuda olika sorters stöd till
utsatta familjer och ungdomar, samt att utveckla socialförvaltningens
metoder för detta, utifrån de specifika behov som finns i fr a Mellanstadsområdet. Inom projektets ramar har man därför genomfört en stor rad
studiebesök, fr a i storstadsområden, samt startat en del mindre projekt, bl a
kring hedersvåldsproblematiken, och även anordnat utbildningstillfällen för
socialförvaltningens och olika samarbetspartners personal.
Målen för projektet har varit att vända den negativa utvecklingen i utsatta
ungdomsgrupper, och att skapa bättre levnadsvillkor för ungdomar och
familjer som bor i utsatt miljöer, bl a genom förstärkt samarbete med andra
organisationer och myndigheter som är verksamma i området. Det har också
varit projektets uppdrag att vidareutveckla socialförvaltningens arbetsmetoder, samt att vid behov, inrätta nya redskap för arbetet med utsatta ungdomar.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna slutrapporten till länsstyrelsen, för redovisning och utbetalning av återstående projektmedel.
______________

14

18 december 2006

15

§ 133
Slutrapport till Länsstyrelsen avseende underlag för utbetalning av
utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser, behandlingsinsatser samt insatser för våldsutsatta kvinnor. ”Trappan”.
Helen Schmidt samt Hanna Gunnergård redovisade upprättad slutrapport
I Karlskrona kommun fanns en verksamhet som enbart riktade sig till misshandlade kvinnor. Mot bakgrund av den forskning som presenteras ville
Socialförvaltningens Råd och Stödgrupp särskilt uppmärksamma de barn som
lever i familjer där det förekommer våld. Vi såg ett stort behov av insatser för
barnen men hade inte resurser eller kompetens att möta behovet. Detta resulterade
i en ansökan till Länsstyrelsen om medel för att utveckla en verksamhet riktad till
barn upp till 18 år som har upplevt någon form av fysisk och/eller psykisk våld
inom familjen. Medel beviljades och i september 2004 startade Råd och Stödgruppen projektet ”Trappan”.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna slutrapporten till länsstyrelsen, för redovisning och utbetalning av återstående projektmedel.
______________
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§ 134
Tack
Ordföranden tackar både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete under den
gångna mandatperioden och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Ett särskilt tack och gåva lämnades till avgående politiker i socialnämnden.
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla God Jul
och Gott Nytt År.
______________

