25 januari 2010

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 25 januari 2010
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Öppna frågor
Justitieombudsmannens (JO) beslut avseende provköp av folköl
Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 §
SoL av socialnämndens handläggning av anmälningar, avseende vuxna
(över 18 år)
Uppföljning av verksamhetsplan för 2009
Verksamhetsplan för 2010
Socialnämndens plan för etnisk mångfald
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser fr.o.m. 2010-01-01

sid
sid

4
5

sid 6
sid 8
sid 12
sid 13
sid 14

25 januari 2010

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Måndagen den 25 januari kl 14.30-16.00, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
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Ali Abu-Iseifan (S)
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Kenneth Nyström (S)
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Dan Damsgård (FP)
Sven Wallfors (M)
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Kaj Jansson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Walla Carlsson (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 8-14

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Walla Carlsson

________________________
Katarina Lindell
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell
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3

25 januari 2010

§8
Öppna frågor
Walla Carlsson (S) ställde frågan hur narkotikasituationen ser ut på våra
högstadieskolor.
Fältgruppen besvarar frågan på socialnämndens sammanträde i mars.
_____
Kenneth Nyström (S) ställer frågan hur det går med igångsättandet av
Rosenbom.
Sören Trolle Svarade
_____
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§9
Justitieombudsmannens (JO) beslut avseende provköp av folköl
JO inspekterade den 21-23 april 2009 socialnämnden i Karlskrona kommun. Vid
granskningen uppmärksammades att nämnden bedrev tillsyn över folkölsförsäljningen genom s.k. provköp. JO beslutade att utreda detta inom ramen för ett
särskilt ärende.
Den 18 december 2009 uttalade sig JO i ett beslut, att provköp inte stöds av
nuvarande lagstifning. ”Provköpen strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekoma. Metoden bör inte användas, så länge den inte har stöd
i lagstiftningen.
Detta innebär att socialnämnden i dagsläget inte bör använda sig av arbetssättet
med provköp i det lokala tillsynsarbetet med folköl.
I anslutningen av sitt beslut skriver JO, ”att en kopia på beslutet har skickats till
regeringskansliet, socialdepartementet för eventuellt beaktande i det fortsatta
arbetet med översyn av alkohollagstiftningen.
Enligt Statens folkhälsoinstitut, kommer under våren en alkohol- och tobaksproposition att tillställas riksdagen, men i dagsläget vet man inte om denna
innehåller lagförslag som stödjer provköp eller inte. Man hoppas naturligtvis att
detta beaktas i propositionen till riksdagen!
Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottets förslag
att
att

socialnämnden uppmanar förvaltningen att tillsvidare ej genomföra
tillsyn avseende folköl medelst metoden provköp

socialnämnden uppmanar förvaltningen att i sitt lokala tillsynsarbete avseende folköl inrikta sig på;
- Kartläggning av försäljningsställen.
- Kontrollera att försäljningsställen uppfyller grundförutsättningarna för försäljning.
- Informera om vikten av att åldersbestämmelserna följs,
- Vara behjälplig med informationsmaterial till försäljningsställen.
- Samarbete med andra myndigheter.
_____
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§ 10
Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av
socialnämndens handläggning av anmälningar, avseende vuxna (över 18 år)
Länsstyrelsen beslut
Nämnden uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen
avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för följande brister:
• Flertalet förhandsbedömningar dokumenteras inte enlighet med SOSFS 2006:5
• Socialtjänsten ställningstagande att inte inleda utredning är ofta inte tillräckligt
underbyggda.
Socialnämndens åtgärder
Ny rutin för handläggning av förhandsbedömning kommer att tas fram och delges
nämnden vid sammanträdet i januari 2010.
• Alla inkomna anmälningar kommer att föranleda en förhandsbedömning.
• Alla förhandsbedömningar inleds och avslutas av 1:e socialsekreterare. Även
att inleda utredning jml 11 kap 1 § SoL efter en förhandsbedömning görs av 1:e
socialsekreterare.
• En familjebild och en utskrift över tidigare aktualitet kommer att medfölja
varje förhandsbedömning.
• Underåriga hemmavarande barn kommer att beaktas vid ställningstagande.
• Alla rutiner för förhandsbedömning kommer framöver att följas.
Förhandsbedömningar som avser:
1. Anmälningar om missförhållanden eller fara för liv handläggs av
socialsekreterare och dokumenteras elektroniskt i dokumentationssystemet
ISOX.
2. LOB:ar och anmälan om narkotikabrott jml § 3 polislagen avseende ungdomar
mellan 18 och 19 år samt ungdomar mellan 18 och 20 år som varit aktuella på
förvaltningens Familj och ungdomsektion (FUS) för drogrelaterade problem
kommer att handläggas av socialsekreterare. Dessa förhandsbedömningar
dokumenteras elektroniskt i dokumentationssystemet ISOX.
3. Övriga LOB:ar och anmälan om narkotikabrott jml § 3 polislagen kommer
efter inledd förhandsbedömning hanteras av öppenvården där den enskilde blir
erbjuden rådgivning. Ungdomar mellan 18 och 25 år och föräldrar med
underåriga barn boende hos sig kommer att kallas ytterligare en gång om
personen uteblir. Dokumentationen sker på den inkomna handlingen.
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Om det under rådgivningssamtalet framkommer att den enskilde vill ha hjälp
får personen omgående träffa en socialsekreterare och göra en ansökan om
bistånd jml 4 kap 1 § SoL
Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottets förslag
att godkänna förslag till yttrande
_____
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§ 11
Uppföljning av verksamhetsplan för 2009
Socialnämnden antog i januari 2009 § 13 en verksamhetsplan för 2009.
Förvaltningen har under året arbetat med att förverkliga de uppgifter som angavs i
planen. Nedan kommenteras varje uppdrag var för sig:
Övergripande
- Öka och utveckla samarbete med frivilligorganisationer
Föreningen KRIS tillkomst- stöttas ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Förberett samarbete med föreningslivet i samband med tillkomst av
akut stödboende. I övrigt fortsatt samarbete med en mängd föreningar
- Kvalitetsundersöka fältgruppen
Genomfört, resultatet ej tillfredsställande- ny granskning planeras
- Öppna boende för asylsökande ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. I drift 1 maj.
Genomfört
- Arbeta enligt BBIC- metodiken på Familj och ungdomssektionen samt
i tillämpliga delar inom övrig verksamhet inom socialförvaltningen.
Utbildningsinsatser för personal och politiker
Genomfört
- Fortsatt utvecklande av obruten vårdkedja inom Alkohol och drogsektionens verksamhetsområde
Genomfört- fortsatt utveckling
- Under året särskilt uppmärksamma och vidta åtgärder för att möta ett
ökat behov av insatser med anledning av lågkonjuktur och förändrad
lagstiftning inom arbetsmarknads och sjukförsäkringsområdet.
Utveckla samarbeten och metoder för att möta ett ökat tryck inom
Ekonomisektionens verksamhetsområde.
Genomfört
- Undersöka möjligheten till ett ökat gemensamt resursutnyttjande i
samarbete med våra nätverkskommuner
Genomfört
- Översyn av riktlinjer för serveringstillstånd
Genomfört
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Alkohol- och drogsektionen
- Verkställa projektet obruten jämställd vårdkedja utifrån utvecklingsmedel från Länsstyrelsen
Pågår. Projektledare är anställd, samtliga projekt löper på enligt
plan.
- DD-boende
Pågår, samtliga beslut är fattade. Planerad byggstart mars-sept 2010
- Stödboende
Pågår, hyresavtalet är klart och gäller fr.o.m. 2010-01-01
- Beroendeenhet
Pågår, beräknad inflyttning och invigning i nya lokaler mars-sept
2010
- Skyddat boende för kvinnor
Genomfört. Start 090501, pågående
- Implementera ART i ungdomsgruppen
Genomfört såtillvida att ART har ersatts med rePULS. Programmet
som sträcker sig över 10 veckor/1 gång/vecka och är flexibelt efter
varje person och med ett kognitivt synsätt
- Fortsätta att utveckla nätverksamarbetet för fler grupper
Genomfört. 1:e och föreståndarna har träffat övriga nätverkskommuner och hittat en struktur för fortsatt utbyte.
Öppenvården har likt ovan börjat med erfarenhetsutbyte och hittat
struktur för fortsatt samarbete. Handläggargruppen har diskuterat
kollegiegranskning tillsammans med övriga nätverkskommuner
- Utveckla en interaktiv hemsida utifrån ADS-analys 2007-2010
Pågår med videoinspelning
- Skapa en strukturerad samverkan med de viktigaste samverkansparterna.
Under 2009 har en bra samverkansstruktur upparbetats med
återkommande träffar varje termin, mellan frivårdsmyndigheten,
Vuxenpsykiatrin Väst/Öst handikappförvaltningen, jobbintro/
ekonomisektionen och länkarna
Ekonomisektionen
- Aktivt delta i samordningsförbundet FINSAM med syfte att
utveckla samordnade rehabiliteringsinsatser för personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
Aktivt pågående
- Påbörja verksamhet i samarbete med Lindra secondhand. Butiken
finns på Kungsmarksplan och erbjuder i nära samverkan med
socialförvaltningens ekonomisektion praktikplatser för personer i
behov av förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering.
Aktivt pågående. Deltagare från både ekonomi- och mottagningsgruppen och jobbintro
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Under förutsättning att projektmedel beviljas från ESF kommer 3årigt Länsövergripande projekt ”Blekingeporten” att inledas.
Projektet innebär att personer med försörjningsstöd kommer att
erbjudas aktivt förberedande arbetslivsinriktade insatser.
Avslag ESF
Utveckla samarbetet med arbetsmarknadsenhetens fasta verksamhet. Under första delen av året genomförs en gemensam
planering- och utvecklingsdag för verksamheternas samtliga
medarbetare.
Genomfört
Aktivt deltagande i ESF-projekt som arbetsmarknadsenheten
ansvarar för. Projektet erbjuder arbetslivsinriktade insatser till
personer aktuella för försörjningsstöd.
Aktivt pågående
Genomföra en kartläggning av samtliga personer aktuella för
försörjningsstöd i januari 2009. Kartläggningen görs i enkätform på
handläggarnivå. Syftet är att få en samlad kunskap om den nu
aktuella klientgruppens situation för att kunna utveckla rätt behovsinriktade insatser. Kartläggningen kommer fortsättningsvis att
genomföras varje år vid samma tidpunkt.
Genomfört och redovisat SN. Ny kartläggning genomförs 2010
Jobbintro ska utveckla samverkan med gymnasieskolan gällande
ungdomar som i förtid avslutar sina studier och som omfattas av
kommunens uppföljningsansvar.
Pågående kontakter
Jobbintro ska utveckla samverkansformer med budget- och skuldrådgivningen
Pågår
Budget- och skuldrådgivaren och en socialsekreterare från
ekonomi- och mottagningsgruppen ska erbjuda program för
hushållsekonomisk rådgivning till personer aktuella på
ekonomisektionen.
Försök har gjorts. Avslutats pga. dåligt deltagarintresse och
tidsbrist
Genomföra en brukarundersökning hos personer aktuella på
ekonomi- och mottagningsgruppen.
Ej genomfört pga. tidsbrist
Ekonomi- och mottagningsgruppen ska utveckla rutinerna för
arbetet med arbetsplaner med syfte att hitta bättre former för
uppföljning.
Rutiner har utvecklats
Två utbildningstillfällen inom området beroendeproblematik
genomförs med hjälp av personal från ADS i början av 2009.
Genomfört
Kompetensutveckling med extern utbildare inom området utveckla
arbetet med försörjningsstöd är planerad med två utbildningstillfällen under 2009.
Genomfört
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Översyn och förändring av den fysiska arbetsmiljön och mottagningen i receptionen på Norra Kungsgatan.
Pågående förändringsprocess. Delvis genomförd

Familj och ungdomssektionen
- Bättre lokaler till råd och stödgruppen
De nya lokalerna kommer att vara klara mars 2010
- Fortsatt fördjupat samarbete med handikappförvaltningen
Regelbundna möten både på handläggarnivå och på ledningsnivå
- Implementera arbetsmetoden BBIC.
Vi har under året beviljats prövolicens och införskaffat datorstöd till
BBIC
- Utveckla och kvalitetssäkra rekrytering, utredning och utbildning av
familjehem
Flera av socialsekreterarna har gått utbildning i att utreda
familjehem. Börjat arbeta med en barnhandläggare och en
familjehemshandläggare
- Råd och stödgruppen och Fältgruppen ska tillsammans utveckla
metoder för att kunna hjälpa unga missbrukare och deras föräldrar på
hemmaplan.
Ett behandlingsteam har bildats där Råd och stödgruppen, Fältgruppen och Utrednings och familjehemsgruppen ingår.
Behandlingsteamet möjliggör att samarbetet kring unga missbrukare och deras föräldrar har förbättrats. Man kan ge stöd till
föräldrarna och samtidigt arbeta med den unges missbruk
- Råd och stödgruppen fortsätter att utveckla arbetet med våld i nära
relationer.
Länstyrelsepengar har beviljats för att påbörja ett samarbete med
Psykiatrin med målsättningen att även kunna erbjuda hjälp till män
som utövar våld.
Samarbetet med Psykiatrin har under året kommit igång och man
kan idag även erbjuda hjälp till män som utövar våld. Samarbetet
kommer att fortsätta
- Verksamheten på Grupphemmet XP kommer att utökas med ytterligare 4 platser. Grupphemmet kommer från och med våren 2009 att ta
emot både asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande
barn med uppehållstillstånd.
Grupphemmet Gyllenstjärna har under året tagit emot asylsökande
ensamkommande barn
Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottets förslag
att godkänna uppföljningen
_____
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§ 12
Verksamhetsplan för 2010
Ordförande föreslog att socialnämnden tillsammans med socialchef samt
sektionschefer skall ha en heldag den 11 februari 2010 för att tillsammans gå
igenom verksamhetsplanen för 2010.
Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottets förslag
att återremittera ärendet till socialnämndens sammanträde den 15 mars 2010.
_____
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§ 13
Socialnämndens plan för etnisk mångfald
Ärendet återremitterade på socialnämndens sammanträde den 14 december 2009.
Tore Svensson redovisade upprättad plan för etnisk mångfald daterad den 11
januari 2010.
Kommunfullmäktige antog i augusti 2009 plan för etnisk mångfald för perioden
2009 – 2011 avseende Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Karlskrona kommuns nämnder och styrelser ska för sin verksamhet årligen
upprätta handlingsplaner med tydliga och mätbara mål för arbetet med etnisk
mångfald.
Socialnämndens beslut enligt
allmänna utskottets förslag
att anta förslag till plan för etnisk mångfald 2010-2011
_____
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§ 14
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser fr.o.m. 2010-01-01
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen på delegation av
socialnämnden. Socialnämnden ska utse attestant för nämndens egen
verksamhet. Enligt Karlskrona kommuns attestreglemente ska det finnas
uppdaterad attestlista som komplement till reglementet. I attestlistan ska
tydligt framgå vem, vilken person, som är kopplad till ett visst ansvar. Det
ska också tydligt framgå vem som är ersättare. Dessutom är det reglerat i
reglementet att minst två attester ska finnas för varje händelse. Således ska
framgå av attestlistan vem som utför granskningsattesten. I den mån en viss
person är ansvarig för ett visst projekt eller aktivitet ska detta tydligt framgå
i attestlistan. attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar.
Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör också
namnteckningsprov för samtliga attestanter.
Socialnämndens beslut
att godkänna upprättad attestlista
_____
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 15 februari kl 14.30-16.45, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Ola Svensson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Dan Damsgård (FP)
Kaj Jansson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Kenneth Nyström (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 18-25

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Kenneth Nyström

________________________
Katarina Lindell
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

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

att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för verksamhetsåret 2009,

att

begära täckning av 2009 års underskott, samt

att

hemställa om att ej utnyttjande investeringsmedel för år 2009 på
100 tkr, avseende Roslunden, överförs till år 2010.
_____
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§ 20
Socialnämndens internkontroll 2009
Socialnämnden antog i september 2009 följande plan för internkontroll för 2009
Process
Kontrollrutin/system moment

Frekvens

Metod

Rapportering till

Enkät om
bemötande

Kontrollansvar
Socialchef

2009

Enkät

Socialnämnden

Dokumentens aktualitet

Socialchef

2009

Komplett
inventering

Socialnämnden

Redovisning Redovisning
av enskilda socialnämndärenden
en
Utbetalningar av
Löner och
löner och
ersättningar
ersättningar till uppdragstagare

Socialchef

Löpande

Ärenden
lottas

Socialnämnden

Sektions
-chefer

2009

Stickprov
kvartalsvis

Socialnämnden

Kvalitetsundersökning
Fältgruppen
Riskhantering
Arbetsmiljö

Redovisning av uppdrag enligt planen för internkontroll 2009

15 februari2010

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

15 februari2010

KONTROLLPLAN

Process
rutin/system
Kvalitetsundersökning Fältgruppen

Kontrollmoment
Bemötande

Kontrollansvar
Socialchef

Frekvens
2010

Familjehemsplaceringar Utredningsoch familjehemsgruppen
Redovisning av
enskilda ärenden
Beslut eget boende
Ekonomisektionen
Tillsynsavtal
alkohol- och drogsektionen
Utbetalningar av
löner och ersättningar
Utbetalningar
ekonomiskt bistånd
Riskhantering
Arbetsmiljö

Handläggning

Socialchef

2010

Redovisning
socialnämnden
Handläggning

Socialchef
Socialchef

Löpande
2010

Handläggning

Socialchef

2010

Löner och ersättningar till
uppdragstagare
Kontroll av
mottagare

Socialchef

Dokumentens
aktualitet

Metod
Enkät alternativt intervjuer
Granskning
av akter

Rapportering till
Socialnämnden
Socialnämnden

Ärenden
lottas
Granskning
av akter
Granskning
av akter

Socialnämnden

2010

Stickprov
kvartalsvis

Socialnämnden

Socialchef

2010

Stickprov
kvartalsvis

Socialnämnden

Socialchef

2010

Komplett
inventering

Socialnämnden

Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att anta förslag till plan för intern kontroll 2010.
_____

Socialnämnden
Socialnämnden
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Kopia till
CR
Rest Borgmästaren
Anders Nordberg
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Dnr 2009.296.702

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

servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och spritdrycker i Restaurang Borgmästaren, till
allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 11:00 – 01:00.
_____
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Kopia till
CR
Harrys
Anders Nordberg
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Dnr: 2009.287.702

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

att

servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året
runt mellan kl 11:00 – 01:00.
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten onsdagar,
fredagar, lördagar, lövmarknadsdagen, juldagen, samt alla aftnar förutom
julafton till klockan 03:00.

serveringstillståndet är giltigt först när Räddningstjänsten har godkänt
lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.
_____
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Kopia till
CR
Socialstyrelsen
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Dnr: 2009.159.752

§ 24
Yttrande med anledning av länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av
socialnämndens handläggning och dokumentation av utredningar avseende
vuxna (över 18 år) med missbruksproblem. (Dnr: 701-4190-09)
Bengt-Erik Eriksson redovisar upprättat yttrande daterat den 28 januari 2010.
Länsstyrelsen har valt att granska 20 utredningar från perioden 2008-06-01 –
2009-05-31 där det förekommer barn under 18 år. Tre utredningar är jml LVM och
17 utredningar är jml SoL.
Under avsedd period inleddes sammanlagt 175 utredningar. I 43 av dessa utredningar förekom barn under 18 år.
Länsstyrelsen fick sig tillsänt en lista med alla 43 utredningar där det förekom barn
under 18 år. Länsstyrelsen har sedan valt ut 20 ärenden att granska.
Länsstyrelsen har gjort sin granskning utifrån en given mall.
Länsstyrelsens beslut
• Nämnden uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som
tillsynen avser. Länsstyrelsen riktar därför kritik för följande brister
• Analys och bedömning av den enskildes behov och hur dessa kan tillgodoses
saknas
• Det framgår inte tydligt om klientens rätt till individuellt anpassade insatser har
tillgodosetts
• Avslagsbeslut saknas i ett ärende
• Uppgift om vilket lagrum beslutet grundats på saknas i flera ärenden
• Dokumenterat samtycke till externa/interna kontakter saknas
• Det framgår inte alltid om den enskilde har underrättats om beslutet och
grunderna för det
• Missvisande begreppsanvändning gällande vårdplan i nämndens mål och
riktlinjer
• Orimligt lång handläggningstid av några förhandsbedömningar och någon
utredning
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Socialnämndens åtgärder
• Rutiner för handläggning och dokumentation kommer att uppgraderas
• Även gynnande beslut ska delges den enskilde
• Vem som är barnens vårdnadshavare ska anges
• Hälsa under uppväxt ska utvidgas
• På ansökningsblanketten anges numera:
• vilka höriga som får kontaktas för erbjudande av insats
• inför vilka personer, myndigheter och samverkanspartner det inte föreligger
• sekretess.
Forts socialnämndens åtgärder
• Om ansökan avser specifik vård eller den vård som utredningen bedömer vara
lämpligast
• Den handling som anger planen för vården, och som inte är placering på HVB
eller familjehem samt ansökan om LVM. Där utredande socialsekreterare anger
mål för vården och vilka insatser som ska genomföras och som ligger till grund
för framtagande av genomförandeplan byter namn från vårdplan till uppdrag.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna förslag till yttrande.
_____
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§ 25
Angående uppdrag att utkvittera värdehandlingar
Med anledning av ändrade arbetsuppgifter föreslås socialnämnden
att Gunilla Pettersson, Katarina Lindell och Göran Bohman var för sig får
utkvittera värdehandlingar adresserade till socialnämnden.
Socialnämndens beslut
att Gunilla Pettersson, Katarina Lindell och Göran Bohman var för sig får
utkvittera värdehandlingar adresserade till socialnämnden.
_____

20

15 mars 2010

1

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 15 mars 2010
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Öppna frågor
Budgetuppföljning februari 2010
Verksamhetsplan för 2010
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Scandic Hotel, Karlskrona

sid
sid
sid

4
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15 mars 2010

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 15 mars kl 14.45-15.50, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare

Mai-Kathe Westberg (M)
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)
Tony Rigestam (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Ola Svensson (SD)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Eva-Britt Norrman, personalsekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Per Henriksson (SD)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 34-37

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Per Henriksson

________________________
Katarina Lindell
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15 mars 2010

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

2010 anslagits på kommunens

3

15 mars 2010

§ 34
Öppna frågor
Inga frågor ställdes
_____
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Kopia till
CR
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Dnr:

§ 35
Budgetuppföljning februari 2010
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-02-28 uppgår till -3,7 Mkr inkl
ankomstregistrerat. Utfallet per februari kan kortfattat förklaras enligt följande:
Individ- och familjeomsorg
-2,5 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat under de två första
månaderna (tre nya ärenden), antal externt placerade är nu 21 st. Dessutom har vi 5
ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från
Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering ökar. Avvikelsen är
nu -1,9 mkr.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett ingen avvikelse
mot budget för perioden. Det beror främst på minskade kostnader när det gäller
familjehemsplaceringar (+0,3 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot är det
däremot en negativ avvikelse (-0,2 mkr) främst beroende på att den ökning av antal
barn och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit sig.
Vuxna: Vi har för närvarande 7 st aktuella, externt placerade samt 2 st familjehemsplacerade, det är betydligt färre än föregående år, då vi hade i snitt 14 externt
placerade. Avvikelsen är nu +0,2 mkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 17 st inskrivna. Avvikelsen är nu +-0.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,2 mkr (utfördelas i december).
Utöver detta belastar nettokostnaden för semester perioden med 0,6 mkr.
Ekonomiskt bistånd
-1,2 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll fortsättningsvis ligger på en hög
nivå, i snitt har vi haft 22 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen
av antal hushåll finns både bland vuxna såväl som bland ungdomar. Av totalt 699
hushåll var det 213 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under februari.
Ökningen hittills i år är 3 % jämfört med snittet 2009.
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll har dock för årets två första månader
minskat jämfört med genomsnittlig kostnad 2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll ännu inte är genomförd till fullo samt att aktivitetsstöd
kompletterar fler hushåll. Kostnaden per hushåll förväntas dock stiga till 2009 års
nivå under våren. I februari var den totala kostnaden för utbetalningar 5,0 mkr.
Jämfört med januari är det i stort sett samma nivå. Ett tillskott om 4 tillfälliga
tjänster på ekonomisektionen kommer att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har dock fått mer
resurser som kan leda till att fler personer så småningom får sysselsättning.
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Detta är dock en process som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt,
genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt
bistånd.
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från flyktingintroduktionen (ca 70 hushåll) uppskattas till 5,0 mkr. Nettokostnad för semester
belastar perioden med 0,2 mkr.
Prognos
Prognos är mycket osäker än så länge 2010. Prognostiserat utfall per 2010-12-31
kan beräknas till ca -17.0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
Individ- och familjeomsorg
-5,0 Mkr
Eftersom antal ärenden nu har ökat något och planeringen därför inte håller fullt
ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi kan
avsluta 3-4 ärenden under våren samt ytterligare ett par ärenden till hösten. Vid
varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga kommer budgeten att
överskridas med motsvarande ca 1 mkr. På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten
att överskridas med motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för
närvarande har färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö startas upp i höst samt
när vårt stödboende Rosenbom kommer i drift den 15 mars.
Ekonomiskt bistånd
-12,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 2 månaderna har i snitt legat på 5,0 mkr per
månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period ligger utbetalningarna på ungefär samma nivå som föregående år, men vi tror dock att
denna trend kommer att förändras något. Prognosen baseras på en genomsnittlig
kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar.
Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50 fler hushåll i snitt i år jämfört
med föregående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår även
årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mkr.
Eva-Britt Norrman redovisade personal nyckeltal under mätperioden 091201100131.
Socialnämndens beslut
att
att

anta budgetuppföljning med prognos per den 28 februari 2010 samt personal
nyckeltal.

socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_______
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§ 36
Verksamhetsplan för 2010
Socialnämnden fattar årligen beslut om verksamhetsplan för nästkommande
år. I planerna redovisas specifika uppgifter som skall genomföras under året.
Förvaltningens regelbundet återkommande uppgifter förutsätts genomföras
utan att de upptas i planen.
Nedan lämnas förslag till uppgifter som kommer att ledas från kansliet och
beröra hela eller delar av förvaltningen. Dessutom lämnas förslag till uppgifter som kommer att genomföras inom respektive sektion.
Övergripande
Tillsammans med övriga kommunala aktörer planera och organisera det
förändrade huvudmannaskapet när det gäller flyktingverksamheten.
Utveckla verksamheten när det gäller det ekonomiska biståndet, en offensiv
satsning för att möta det ökade behovet.
Fortsätta att utveckla framgångsrika alternativ till externa placeringar.
Öka samarbetet med landstinget när det gäller att förebygga och förhindra
våld i nära relationer.
Maximalt utnyttja det faktum att vi under året äntligen får till stånd akut
stödboende, boende för personer med samsjuklighetsproblematik samt en
fungerande beroendeenhet. Arbetet med att skapa en välfungerande vårdkedja för personer med beroendeproblematik i samverkan med landstinget
ska prioriteras.
Kvalitetsgranskning av fältgruppen samt en uppföljning av familjehemsverksamheten.
Tillsammans med nätverkskommunerna undersöka möjligheten till ett
samarbete när det gäller alternativ till externa placeringar för missbrukande
ungdomar, samt möjligheten till ett nätverk för att stödja misshandlade
kvinnor.
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Med all sannolikhet kommer Riksdagen under våren att ta beslut om en ny
alkohollag som skall träda i kraft den 1 juli 2010. Som en konsekvens av den
nya lagen planerar förvaltningen att erbjuda socialnämndens ledamöter information om vad den nya lagen innebär för socialnämnden och för kommunen
som helhet.
Utvärdering och revidering av nu gällande tillsynsplan för kontroll av serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl.
Socialförvaltningen ska aktivt samverka med andra intressenter för att främja
socialt företagande.
Alkohol- och drogsektionen
Skyddat boende för kvinnor. Avslutas som projekt 2010 05 01 och redovisas
till länsstyrelsen och socialnämnden i juni 2010. Socialförvaltningen ska
presentera underlag för socialnämnden så att nämnden kan ta ställning till
eventuell permanent verksamhet.
I samarbete med handikappförvaltningen kommer ett samsjuklighetsboende
med 8 – 9 platser att startas på Ringö med beräknad inflyttning i september
2010.
Stödboendet Rosenbom med 20 platser startar i mars 2010. Personalstyrkan
uppgår till tre tjänster, varav en är projektanställd under ett år.
Socialförvaltningen ska ta initiativ för att få till stånd samverkan med frivilliga organisationer beträffande stöd till de boende på Rosenbom.
Landstinget och länets kommuner öppnar en beroendeenhet med 8 – 9
platser. Beräknad start juni – september 2010. Beroendeenheten är den första
delen i en vårdkedja, som innehåller tillnyktring och avgiftning samt möjligheter till diagnostisering för personer med samsjuklighetsproblematik.
Kommunerna kommer enligt upprättat avtal att stå för finansieringen av
platserna för tillnyktring.
Utveckling av missbruks- och beroendevården enligt SKL:s nationella utvecklingsmodell ”Kunskap till praktik”, vilket innebär implementering i
Blekinge av de nationella riktlinjerna för missbruk– och beroendevård.
Utvecklingen av missbruks- och beroendevården ska göras som ett utvecklingsprojekt under tiden 2009-2011 i samarbete mellan SKL, länets
kommuner och landstinget.
Kvalitetssäkring av missbruksvården i enlighet med SOFS 2006:11 skall
fortsätta. Uppföljnings- och kvalitetssäkringsrutiner av genomförda behandlingsinsatser kommer att utarbetas.
Brukarundersökning kommer att genomföras minst en gång/år.
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Fortsätta följa frågan om sprutbytesprogram utifrån ett nationellt perspektiv
samt lämna information till socialnämnden
Ekonomisektionen
Med ökat behov av ekonomiskt bistånd kommer fokus under 2010 i huvudsak att handla om att klara verksamheten huvuduppdrag. Verksamheten tillförs under 2010 resursförstärkning med 4.0 socialsekreterartjänster.
Uppföljning beträffande förstärkningen vid ekonomisektionen ska göras och
redovisas för socialnämnden. Ett underlag ska presenteras för att nämnden
ska få möjlighet att ta ställning till eventuell fortsättning av resursförstärkningen.
Ekonomisektionen ska aktivt arbeta för en bättre samordning av arbetet inom
kommunen, vilket ska syfta till att förbereda personer aktuella för försörjningsstöd så att de kan aktualiseras för åtgärd på arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och är
ekonomisektionens viktigaste samarbetspartner. Ekonomisektionen centrala
uppgift är att arbeta för att personer med försörjningsstöd som bedöms stå till
arbetsmarknadens förfogande ska komma i åtnjutande av arbetsförmedlingens tjänster och insatser. Arbetsförmedlingen har omorganiserat sin verksamhet, vilket kräver att ekonomisektionen utvecklar tydligare samverkansformer med förmedlingen.
Utveckla metodiken med handlingsplaner i samverkan med arbetsförmedlingen och andra samverkanspartner beträffande ungdomar som har behov av
ekonomiskt bistånd.
Ansvaret för nyanländas flyktingars etablering övergår 2010 12 01 till arbetsförmedlingen. Ekonomisektionen ska tillsammans med samverkanspartners i
kommunen delta i arbetet med att förbereda förändringen samt lämna socialnämnden fortlöpande information.
Utveckla förändring av mottagning och service i ekonomi- och mottagningsgruppen. Kompetensnivån i receptionen höjs genom att socialsekreterare
fortsättningsvis ansvarar för mottagning och service.
Familj och ungdomssektionen
I samverkan med nätverkskommunerna implementera och vidareutveckla
redskapet KASAM för familjehemsplacerade yngre barn
BBIC implementeras under 2010 för att vi 2011 ska kunna ansöka om
ordinarie licens. BBIC är ett system för handläggning och dokumentation
inom den sociala barnavården. BBIC medverkar till att öka delaktigheten för
barn och familjer och att säkerställa rättsäkerhet och barnperspektiv.
Råd och stödgruppen och Fältgruppen kommer under 2010 att utveckla
arbetet med att erbjuda olika stödinsatser som service.
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Aktivt arbeta för en permanent behandlingsorganisation tillsammans med
landstinget gällande våld i nära relationer (Utsikt).
Utveckla nya former för RoS-hemmen med syftet att förstärka våra hemmaplanslösningar och förhindra eller förkorta externa institutionsplaceringar. Vi
planerar att under året ersätta våra tidigare Roshem med ett ”timeout hem”
och ett ”förstärkt familjehem”.
Fältgruppen ska utveckla metoder för uppsökande socialt arbete på Internet.
Ungdomar spenderar en allt större del av sin lediga tid på nätet och vi vill
kunna nå ungdomar även där.
Kompetensutveckling för personalen på Roslunden. Hela personalgruppen
kommer att gå en utbildning i ”samtal med barn”, utbildningen ger personalen verktyg för att möta och samtala med de mest utsatta barnen. Statsbidrag
är sökt och beviljat hos Länsstyrelsen för att genomföra utbildningen under
2010.
Kvalitetsuppföljning på Familjerätten:
a. brukarenkäter till föräldrar efter avslutade frivilliga samarbetssamtal
b. erbjudande om uppföljningssamtal till föräldrar och barn efter avkunnade
tingsrättsdomar angående vårdnad, boende och umgänge
c. erbjudande till separerade föräldrar om frivilliga samarbetssamtal efter
underrättelse från tingsrätten om pågående äktenskapsskillnad.
Nättrabys rektorsområde köper i dag 0.4 kuratorstjänst av fältgruppen. Samarbetet är till fördel för verksamheten vid båda förvaltningar. Under året ska
möjligheterna att utveckla liknande samverkan med andra rektorsområden
undersökas.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till förslaget.
Socialnämndens beslut
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2010.
_____
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§ 37
Utredning och förslag till beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Scandic Hotel, Skeppsgossegatan, Box 115, 37122 Karlskrona
ÄRENDET
Scandic Hotels AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 7 kap 5 §
första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten respektive slutet sällskap året runt vid ovan rubricerat
serveringsställe. Sökta serveringstider till allmänheten är mellan klockan 11:00 –
001:00, samt servering till slutet sällskap mellan 01:00 – 03:00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Serveringsstället Scandic Hotel är beläget på Fisktorget, centralt på Trossö i
Karlskrona kommun. Hotellet är nybyggt och tas i bruk den 15 mars 2010, varför
serveringstillstånd för alkohol ej tidigare har funnits.
Serveringslokalerna för servering till allmänheten, är belägna i hotellets entre´och bottenplan och består av restaurang-, lobby och bardel.
Restaurangdelen utgörs av två sammanhängande restauranger med plats för 153
respektive 76 sittande gäster. En bar är placerad i den s.k. bardelen och utgör en
förlängning av receptionsdisken. Bardelen har plats för 64 sittande gäster. Både
bordsservering och barservering kommer att ske i nämnda serveringslokaler.
Serveringslokalerna för servering till slutna sällskap är belägna i sex var för sig
konferensrum på entréplanet. Konferensdelen kan max ta emot 100 gäster.
Övriga serveringslokaler är en uteservering som ligger i direkt anslutning till
restaurangmatsalen. Uteserveringen kan ta emot cirka 150 sittande gäster. En bar
är placerad vid ena kortsidan. Både bords- och barservering kommer att ske.
Serveringslokalerna är avgränsade i enlighet med alkohollagens krav från övriga
av serveringsställets lokaler.
Köket är beläget i anslutning till restaurangmatsalen i entréplan. En anmälan och
registrering har gjorts till kommunens miljöavdelning om livsmedelsanläggning.
Undertecknad har gjort besök på plats och bedömt att köket uppfyller kraven enligt
7 kap. 7§ alkohollagen om ”ett kök för allsidig matlagning”och ”krav om
tillräcklig köksutrustning.”
Räddningstjänsten uppger att max 300 personer får vistas samtidigt i restaurangoch bardel.
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Serveringsstället skall innan serveringstillstånd utfördas uppfylla kravet ur
brandsäkerhetssynpunkt.
Scandic har dispans från kassaregisterlagen.
Besök har gjorts på serveringsstället, 2010-02-23.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Scandics Hotells AB har sitt säte i Stockholm och är ett av Europas ledande
hotellföretag. Genom hyres- management- och franchiseavtal har man 144 hotell i
drift.
Äffärsidén är att erbjuda enkla och tillgängliga hotelltjänster för alla.
Scandic Hotel i Karlskrona är dimensionerade att ta emot max. 360 övernattande
gäster. Restaurangverksamheten riktar sig i första hand till hotellets gäster, men
har också en inriktning på att locka till sig ätande och drickande gäster som ej bor
på hotellet.
Menyn har en internationell inriktning, med bl.a. kött och fisk. Restaurangen
kommer dessutom erbjuda en särskild tapas-, sallads- och pasta meny.
Hotellet erbjuder också konferensverksamhet.
Ägar- och hyresförhållanden
Scandic Hotel i Karlskrona ägs av Scandics Hotells AB i Stockholm. Scandic har
skrivit hyreskontrakt för hotellfastigheten med Fastighetsbolaget Gullkajen,
Stockholm. From 2010-03-01 är Fastighetsbolaget Dagon fastighetsförvaltare.
Sökandens personliga lämplighet
Socialförvaltningen har prövat lämpligheten hos samtliga styrelsemedlemmar och
firmatecknare i Scandic Hotel AB. Inget har framkommit som strider mot
alkohollagens krav om personlig och ekonomisk lämplighet. General manager och
platschef i Karlskrona är Ola Söderdahl, vilken har lång erfarenhet av hotell- och
restaurangverksamhet. Restaurangchef är Christian Hallberg, vilken också har lång
branscherfarenhet. Båda har erforderliga kunskaper i alkohollagen.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat
och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga
anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Miljöförvaltningen har meddelat att anmälan är inlämnad och livsmedelsregistrering är gjord.
Räddningstjänsten har vid utredningens upprättande ännu ej lämnat ett godkännande ur brandsäkerhetssynpunkt för lokalerna. I samband med att Räddningstjänstens slutbesiktning ska ske 2010-03-10 skall intyget vara klart.
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Utredarens överväganden
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens krav på
personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §. Serveringslokalens kök har
kapacitet för en allsidig matlagning. Vid utredningens upprättande är inte intyg
avseende brandsäkerhet inlämnat, varför serveringstillståndet skall villkoras med
att giltigheten för serveringstillståndet gäller först när ett godkännande från
Räddningstjänsten har utfärdats.
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd enligt
7 kap. 7 § alkohollagen.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
att servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året runt
mellan kl 11.00-01.00.
att servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap alla dagar året
runt mellan kl 01.00 -03:00.
att serveringstillståndet är giltigt först när Räddningstjänsten har godkänt
lokalerna ur brandsäkerhetssynpunkt, enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.
_____
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 26 april kl 15.45-16.50, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Abramsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (M), gick kl 16.25 §§ 46--del av § 50
Ingrid Trossmark (S)
Mai-Kathe Westberg (M) § 51-54

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstemän

Justering:
Justerare

Mai-Kathe Westberg (M)
Kaj Jansson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Tore Svensson, planeringssekreterare
Jesper Björnson, 1:e socialsekreterare
Anders Nordberg, alkoholhandläggare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Jan-Anders Lindfors (S)

Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

§§ 46-54

Ordförande
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Dnr: 2010.039.047

§ 46
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt Utsikt –
Kriscentrum mot våld i nära relationer för perioden
2010-09-01-2011-12-31.
Ann-Sofie Ohlsson redovisade upprättad ansökan daterad den 13 april 2010.
Socialnämnden i Karlskrona har av Länsstyrelsen beviljats projektmedel
2007 och 2008 till arbete riktat mot våldsutsatta, barn som upplever våld i
nära relationer samt utövare av våldet. Projektets mål är att utveckla
samverkan, skapa struktur och rutiner samt utveckla kvalificerade stöd- och
hjälpinsatser.
Det fortsatta projektet har som mål att
1.
2.
3.

I samverkan med Landstinget Blekinge fortsätta arbetet med att
utveckla den gemensamma behandlingsorganisationen Utsikt- ett
kriscentrum mot våld i nära relationer.
Kvalitetsutveckling av hjälp- och behandlingsinsatser
Information och utbildning

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

§ 48
Budgetuppföljning mars 2010
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-03-31 uppgår till -7,4 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per mars kan kortfattat förklaras enligt
följande:
• Individ- och familjeomsorg
-4,0 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar ligger fortfarande kvar på
en hög nivå (ett avslutat och ett nytt ärende), antal externt placerade är
21 st. Dessutom har vi 5 ärenden, placerade på externt HVB, där vi får
full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga
kostnaden per placering ökar. Avvikelsen är nu –2,9 mkr.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med -0,4. Det beror främst på att man inom denna
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (0,3 mkr),
semesterlöneskulden påverkar också. När det gäller familjehemsplaceringar har vi en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr. Denna
motsvarar ungefär de negativa avvikelserna vi har avseende kontaktpersoner (-0,2 mkr) och på Roslunden (-0,2 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal barn och
ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit i sig.
Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, främst från
Migrationsverket.
Vuxna: Vi har för närvarande 9 st aktuella, externt placerade samt 1 st
familjehemsplacerad. Det är 2 fler externt placerade och 1 färre familjehemsplacerad än föregående månad. Den genomsnittliga dygnskostnaden
är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är nu +0,2 mkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 16 st inskrivna. Avvikelsen är nu
+-0.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,3 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 1,0 mkr.
• Ekonomiskt bistånd
-3,4 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att antalet hushåll har ökat betydligt
under mars månad. I snitt har vi nu haft 59 fler hushåll i år jämfört med
snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst bland vuxna
men även bland ungdomar. Av totalt 813 hushåll var det 227 hushåll
bland ungdomarna som fick hjälp under mars. Ökningen hittills i år är
10 % för vuxna och 6% för ungdomar jämfört med snittet 2009.
Anledningen till de stora volymerna i mars är flera; dels var februari en
kort månad och dels låg påskhelgen precis i månadsskiftet mars/april och
många hushåll fick sina utbetalningar för april under mars månad.
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Den genomsnittliga kostnaden per hushåll är nu i nivå med den genomsnittliga kostnaden för år 2009. Detta beror främst på att övertagandet av
flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll). I mars var den
totala kostnaden för utbetalningar 6,7 mkr. Jämfört med februari är det
en ökning med 1,6 mkr. Inflödet av ärenden var stort under januari-mars
men har nu minskat, vi räknar inte med att denna ökning av ärenden ska
fortsätta under april månad. Jämfört med mars 2009 ser vi en ökning av
unika hushåll med beslut med 14 %.
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också
att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder.
Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har dock fått mer
resurser som kan leda till att fler personer så småningom får sysselsättning. Detta är dock en process som precis påbörjats, och som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler personer får
aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt bistånd.
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr.
Nettokostnad för semester belastar perioden med 0,3 mkr.
Prognos
Prognosen är mycket osäker än så länge 2010. Prognostiserat utfall per
2010-12-31 kan beräknas till ca -17,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
• Individ- och familjeomsorg
-5,0 Mkr
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en hög nivå och planeringen
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi kan
avsluta 3-4 ärenden under våren samt ytterligare ett par ärenden till
hösten. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga
kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för närvarande har färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkostnader
förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö startas
upp i höst samt eftersom vårt stödboende Rosenbom nu kommit i drift
den 15 mars.
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• Ekonomiskt bistånd
-12,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 3 månaderna har i snitt legat på 5,6 mkr
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 1,0 mkr mer än föregående år, och vi tror
att denna trend kommer att hålla i sig. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50
fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma
kostnad per hushåll. I prognosen ingår även årskostnad för 4 tillfälliga
tjänster om 2 mkr.
Socialnämndens beslut
1.att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 mars 2010.
2.att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
______
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Dnr: 2009.052.108

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

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

servering får ske av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar
året runt mellan kl 11.00-01.00 i serveringslokalerna; matsal samt pubdel.

att

servering får ske av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap alla dagar
året runt mellan kl 11.00-01.00 i serveringslokalerna; matsal, pubdel och
biljardsalong.

att

serveringstillståndet förenas med nedan villkor för att motverka alkoholpolitiska olägenheter.

att

servering av starköl, vin och spritdrycker ej får ske i serveringslokalerna
under de tider då merparten av tränings- eller tävlingsverksamheten riktar sig
till ungdomar under 18 år
_____
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Dnr: 2010.94.033

§ 51
Feriesysselsättning 2010
Bakgrund och målbeskrivning
Under de senaste åren har fältgruppen anordnat sysselsättning under
sommaren för ungdomar mellan 13 och 16 år. Idén med denna insats väcktes
då många av fältgruppens kontakter (föräldrar, skolpersonal, andra inom
socialtjänsten, polismyndigheten) upplevde att det var problematiskt att just
denna grupp ofta inte hade någon direkt sysselsättning under sommarloven.
Kommunen erbjuder ungdomar sommarjobb först samma år de fyller 17 år.
Det är vidare svårt för ungdomar i denna yngre åldersgrupp att få arbete
inom den privata sektorn.
Bristen på meningsfull sysselsättning innebar att vissa av ungdomarna höll
till inne i stan och ute i områdena vilket medförde bland annat skadegörelse,
störningar i form av fester, mopedkörning, fylleri och dylikt.
Sammanfattningen från år 2009 visar på en fortsatt väldigt hög närvaro. Av
våra samtliga 35 ungdomar hade de flesta en närvaro på 100 %. Samtliga de
timmar som avsatts till insatsen användes.
Vår önskan är att även i år kunna erbjuda sysselsättning för de yngre ungdomar som vi bedömer är i särskilt behov av det.
Syfte och mål:
Syftet med feriesysselsättningen är att ungdomarna skall:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

anordna feriesysselsättning i kommunen.

att

verksamheterna riktar sig till högstadieelever.

att

anslå 350 240 kr för feriesysselsättningsverksamheterna i kommunen.

att

kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt
belastar kontot 750, socialbidrag.

Socialnämndens beslut
att

anordna feriesysselsättning i kommunen.

att

verksamheterna riktar sig till högstadieelever.

att

anslå 350 240 kr för feriesysselsättningsverksamheterna i kommunen.

att

kostnaden för verksamheten i likhet med övriga sysselsättningsprojekt
belastar kontot 750, socialbidrag.
_____
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Dnr: 2010.95.002

§ 52
Delegeringsordning 2010
Socialförvaltningen presenterar förslag till delegationsordning för
2010.
Socialnämnden föreslås delegera beslut enligt delegeringsordningen
till allmänna utskottet, ordförande, vice ordförande, annan ledamot i
nämnden samt till socialchefen med rätt att vidaredelegera.
I föreliggande förslag föreslås nämnden, utöver till ordföranden och
vice ordföranden, delegera rätten att besluta i vissa ärenden till ledamoten Walla Carlsson, Ledamotens rätt att besluta framgår av delegeringsordningen och av förslaget till beslut.
Samtliga beslut som enligt delegeringsordningen ligger på tjänstemän
föreslås bli delegerade av socialnämnden till socialchefen, vilken ges
rätt att vidaredelegera till lämplig nivå.
Socialnämndens beslut
att

anta delegeringsordningen vad gäller beslut som delegeras till
allmänna utskottet, ordförande, vice ordförande samt annan
ledamot i nämnden

att

ledamoten Walla Carlsson utöver ordföranden och vice ordföranden ges beslutanderätt enligt följande i de fall allmänna
utskottets beslut ej kan avvaktas

•

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdomar under 20
år (6 § 1 och 2 st LVU)
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § 2 st LVU)
Beslut att begära biträde av polis för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med stöd av LVU (43 § 2 st LVU)
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare (13 §
LVM)

•
•
•
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Forts § 52
att

delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt delegationsordningen ligger på tjänstemän med rätt att vidaredelegera till
lämplig nivå

att till protokollet anteckna socialchefens beslut om delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning
_____
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Dnr: 2010.96.759

§ 53
Förslag till politiskt Ramprogram för missbruksvård i Karlskrona
kommun.
Ordförande Ingrid Hermansson (C) redovisade upprättat förslag till ramprogram för missbruksvård i Karlskrona kommun daterat den 21 januari
2010.
Inledning
Personer med beroende eller missbruksproblem har rätt till stöd från samhället. Vården ska bedrivas med stöd av kunskap om vilka insatser som är
mest effektiva både ur klientens synvinkel och ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Missbruksrelaterade problem ökar i Sverige. Fokus i behandling har
flyttats från anledningar till missbruk till vad man kan göra åt det.
Socialstyrelsen anser att det är viktigt med tidiga insatser för personer med
lindrigare missbruksproblem. Forskning visar att dessa personer ofta är
tveksamma till att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Idag används
stora resurser på en relativt liten grupp som återkommer gång på gång.
Det vore önskvärt om socialtjänsten och hälso- och sjukvården upptäckte
och motverkade ett riskfyllt bruk av alkohol eller narkotika så tidigt som
möjligt.
Tidig upptäckt förordas både av experter och i lagstiftning och regler –
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Uppsökande verksamhet kan identifiera miljöer och personer i riskzonen
och får på så sätt kontakt med dem som behöver hjälp med ett visst problem, men som kan tänkas ha ett underliggande missbruk som förvärrar
situationen. Uppsökande verksamhet inom socialtjänsten är till exempel
fältarbete, medan screening är den närmaste motsvarigheten inom sjukvården
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Forts § 53
Yrkanden
Jan-Anders Lindfors (S), Eva Strömqvist (S), Ali Abu-Isefan (S), Kenneth
Nyström (S) samt Ingrid Trossmark (S) avstår från att delta i beslutet.
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag
att

anta ramprogram för missbruksvården i Karlskrona kommun

att utse en arbetsgrupp
_____
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Kopia till
26/4
Länsstyrelsen
Carolina Olsson
CR

Dnr: 2010.89.047

§ 54
Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen till projekt
Kompetenshöjning avseende våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik.
Sören Trolle redovisade upprättad ansökan daterad den 21 april 2010.
Alkohol- och drogsektionen driver ett skyddat boende (Vilja) för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Arbetet i boendet sker i nära
samverkan/samarbete med Kvinnojourens boende. Alkohol- och drogsektionen hyr en lokal i två våningar, där Kvinnojouren i sin tur hyr det övre
planet. Boendet Vilja startade den 1 maj 2009 och vi har nu ett års erfarenhet
av detta arbete. Under de senaste månaderna har Kvinnojouren inrättat en
riktad telefonjour för de inneboende kvinnorna vid Vilja, så att de får tillgång till rådgivning/stöd under helger.
Vi har märkt att vi här i behov av ytterligare utbildningsinsatser och en
kompetenshöjning då det gäller kombinationen av kvinnor i behov av skydd
samt missbruk. Vi vill även införliva ett bedömningsinstrument för att kunna
göra en riskanalys, något vi i dagsläget saknar. Vi vill även försöka starta
upp en verksamhet kring arbetet kring de utsatta kvinnorna med missbruksproblematik genom en utbildningsdag i ämnet. Även om det finns ett samarbete så anser vi att detta kan förbättras.
Projektets mål
Kompetenshöjning i form av:
Utbildningsdag med externa föreläsare
Utbildning i bedömningsinstrument
Studiebesök
Information/implementering av handbok
Målet är ökat kunskap om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem samt
att samverkande sektioner vid socialförvaltningen och andra externa aktörer
även får del av denna kunskap.
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Förväntade resultat
Förväntade resultat av projektet är att få utökad kunskap om våldsutsatta
kvinnor i missbruk. Även att övriga sektioner och förvaltningar inom
kommunen, organisationer samt rättsväsendet kan delges en del av denna
kunskap i och med en föreläsningsdag. Att personalen på kvinnoboendet
Vilja får ytterligare spetskunskap kring ämnet samt möjlighet att tillgodogöra sig erfarenhet från liknande boenden samt se över våra handläggningsoch utredningsrutiner genom ett bedömningsinstrument samt Malmö Stads
handbok för yrkesverksamma.
Socialnämndens beslut
att ansöka om utvecklingsmedel 2010 hos Länsstyrelsen till projekt
Kompetenshöjning avseende våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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§ 63
Öppna frågor
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om socialförvaltningen vet hur det ser ut
med utevistelserna för ungdomarna på SIS-institutionerna.
Göran Bohman samt Christine Held svarade.
Göran Bohman föreslog att ärendet skulle redovisas tillbaka på
socialnämndens sammanträde i höst.
_____

4

17 maj 2010

Kopia till
CR

5

Dnr: 2010.92.042

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

§ 65
Attesträtt för ej klientrelaterade händelser
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen på delegation av
Socialnämnden. Socialnämnden ska utse attestant för nämndens egen verksamhet.
Enligt Karlskrona kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad attestlista
som komplement till reglementet.
I attestlistan ska tydligt framgå vem, vilken person, som är kopplad till ett visst
ansvar. Det ska också tydligt framgå vem som är ersättare. Dessutom är det
reglerat i reglementet att minst två attester ska finnas för varje händelse. Således
ska framgå av attestlistan vem som utför granskningsattesten. I den mån en viss
person är ansvarig för ett visst projekt eller aktivitet ska detta tydligt framgå i
attestlistan.
Attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar. Per Westerholm,
föreståndare för stödboendet Rosenbom, har tillkommit som mottagningsattestant
fr o m 1 april 2010. Maria Haag, ny föreståndare på Roslunden, tillkommer fr o m
1 juni 2010. Familje- och utredningsgruppen är delad i två grupper; Anette Gladher
ansvarar för Familjehemsgruppen och Annette Hansson ansvarar för Utredningsgruppen. Dessa förändringar gäller fr o m 15 februari 2010. Socialchefen tar beslut
i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör också namnteckningsprov för
samtliga attestanter.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att godkänna upprättad attestlista
_____
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Dnr: 2010.058.702

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

17 maj 2010
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten alla dagar året runt
mellan kl. 11.00-01.00.
Servering av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap mellan kl. 01:00 –
03:00 i särskilt avsedd VIP salong.
Villkor för självservering från automat/Vinotek skall vara att denna endast får ske
då den är direkt övervakad.
_____

17 maj 2010

Kopia till
CR

Dnr:
1. 2010.056.753
2 2010.044.753
3 12-stegsverksamhet ej akt
4. 2010.057.753
5. 2010.054.753
6. 2010.049.753
7. 2010.055.753
8. 2010.050.753
9. 2010.032.753
10. 2010.045.753
11. 2010.051.753
12. 2010.059.753
§ 67
Föreningsbidrag till föreningar med social verksamhet
Socialnämnden har att fördela föreningsbidrag till föreningar med
social verksamhet.
För 2010 har socialnämnden att fördela 1 041 995 kronor.
Ansökningar om bidrag till föreningsverksamhet har inkommit från
10 föreningar. Därutöver har socialnämnden att ta ställning till
fortsatt bidrag till kostnaden för hyra av lokaler som hyrs av
socialförvaltningen och som används av olika föreningar.
Föreningarna har sammanlagt ansökt om 1 505 522 kronor i
föreningsbidrag inklusive kostnad för lokaler. Socialnämnden har
tidigare beslutat att 250 000 av bidraget till kvinnojouren skall
bekostas av medel för ekonomiskt bistånd. Om denna del av bidraget
frånräknas är den sammanlagda kostnaden för ansökningar inklusive
lokalkostnader 1 255 522 kronor.
Inför socialnämndens ställningstagande överlämnas till nämndens
ledamöter inkomma ansökningar samt föreningarnas verksamhetsberättelse 2009, verksamhetsplan 2010 och budget 2010.
Följande förslag framlägges på uppdrag av socialnämndens
ordförande.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att fördela 1 008 094 kronor i föreningsbidrag till följande
föreningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fria Sällskapet Länkarna
Anonyma alkoholister /AA
12-stegsverksamhet
Verdandi Pantern
Tjej/ kvinnojouren Frideborg
Brottsofferjouren Boj
AC-sydöst
FMN
Mansjouren i Blekinge
BRIS
RFSL
KRIS

Totalt
att

Lokalkostnad max
Lokalkostnad max

150 000 kr
26 628 kr
63 966 kr
50 000 kr
460 000 kr
95 000 kr
2 500 kr
40 000 kr
0 kr
40 000 kr
20 000 kr
60 000 kr
1 008 094 kr

återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på
verksamheten föreningsbidrag.
_____
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Migrationsverket

Dnr:

§ 68
Tillfällig överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av
boende för ensamkommande barn
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2008 att Karlskrona kommun ska ingå
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande
barn.
Kommunfullmäktige antog i januari 2009 förslag till överenskommelse
om mottagande av ensamkommande barn samt beslutade att ansvaret för
kommunens åtagande enligt överenskommelsen skall ligga på socialnämnden.
Karlskrona kommuns överenskommelse med migrationsverket innebär
att kommunen åtar sig att hålla 12 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn över 15 år, varav minst tre platser ska vara för asylsökande barn.
Socialnämnden ingick i september 2009 tillfällig överenskommelse med
Migrationsverket för perioden 2009 09 08 – 2010 03 31. Den tillfälliga
överenskommelsen ersatte under ovan nämnda period den ordinarie
överenskommelsen mellan Migrationsverket och kommunen. I den
tillfälliga överenskommelsen åtog kommunen sig att ordna boende för ett
asylsökande barn istället för tre asylsökande barn, vilket gäller i den
ordinarie överenskommelse. Enligt den tillfälliga överenskommelsen
skulle Migrationsverket anvisa barn som fyllt 17 år istället för åldersgränsen 15 år som gäller i kommunens ordinarie överenskommelse.
Socialförvaltningen redovisade i mars situationen beträffande mottagande
av ensamkommande barn för nämndens allmänna utskott. Situationen har
i flera avseenden förändrats sedan kommunen ingick den ordinarie
överenskommelsen med Migrationsverket. Tillströmningen av nya asylsökande barn har fortsatt att öka i en omfattning som kunde vara svår att
förutse. Andelen barn som får positivt besked på sina ansökningar om
uppehållstillstånd har också ökat, vilket medför att fler barn har behov av
plats i kommuner.

15

17 maj 2010

Socialförvaltningen redovisade i mars att det är svårt att hantera mottagningen av asylsökande barn enligt den ordinarie överenskommelsen i den
nuvarande organisationen med lägenheter i en trappuppgång på Gyllenstjärnas väg. HVB-hemmet Gyllenstjärnas lokaler i Galgamarken behöver kompletteras med ytterligare lokaler för att det ska vara möjligt för
kommunen att leva upp till sitt åtagande enligt den ordinarie överenskommelsen med Migrationsverket.
Socialförvaltningen har kontakter med Karlskronahem angående ytterligare lokaler för boende för ensamkommande barn.
De kostnader som följer av att fler barn i boendet ersätts genom det statsbidrag som utgår.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om förlängning
av den tillfälliga överenskommelsen för perioden 2010 04 01 –
2010 08 15, vilket ger förvaltningen möjligheter till att göra nödvändiga
anpassningar för att ta emot fler ensamkommande barn. Den ordinarie
överenskommelsen kommer att gälla från och med 2010 08 16.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

ingå tillfällig överenskommelse med Migrationsverket för perioden
2010 04 01 – 2010 08 15 om anordnande av boende för ensamkommande barn

att ordinarie överenskommelse ska gälla från 2010 08 16.
______
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Dnr: 2010.117.047

§ 69
Ansökan om projektanslag
Projekttitel
Tidiga insatser för familjehemsplacerade barn – att motverka sammanbrott i
barnavård.
Projektets syfte
Placerade barn och ungdomar befinner sig i en specifik och många gånger utsatt
livssituation, deras känsla av sammanhang och tillhörighet är ofta diffus. I
projektet vill vi dels erhålla kunskaper och öka kompetensen hos personalen om
anknytningsteorin och dess påverkan på placerade barn och deras sammanhang,
dels genom gruppverksamhet för placerade barn öka kunskapen och förståelsen för
barnen att hantera och förhålla sig till att ha två familjer, och dels genom
interaktionistisk handledning till familjehemmen förhindra och förebygga oönskade sammanbrott i vården.
Projektstart
Hösten 2010 inleds planeringsfasen för barngrupperna då material behöver utarbetas. under våren 2011 inleds och genomförs utbildningsinsatsen som också
vänder sig till dem som utreder barn behov till följd av anmälningar och familjerättsliga tvister. Barngrupperna påbörjas och genomförs under våren 2011 och
familjehemshandledningen pågår under hela 2011. Om utfallet blir det önskade
efter utvärdering planeras barngrupper och familjehemshandledningen att
implementeras i den ordinarie verksamheten.
Socialnämndens beslut
att

ansöka om medel 2010 hos länsstyrelsen till projekt avseende tidiga insatser
till familjehemsplacerade barn.

att förklara beslutet för omedelbart justerat.
_____

21 juni 2010
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 21 juni kl 15.10-16.00, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M) gick kl 15.30 § 77
Anna Månsson (M)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S) gick kl 15.45 § 77-78
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C) from kl 15.30 § 78-81
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S) from kl 15.45 § 79-81

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Tore Svensson, t.f. socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Bengt-Erik Eriksson, 1:e socialsekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Anna Månsson (M)
§§ 77-81
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Anna Månsson (M)
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2010 anslagits på kommunens

3

21 juni 2010

§ 77
Öppna frågor
Eva Strömqvist ställde frågan om det hade varit lugnt vid
skolavslutningarna.
Christine Held svarade
_____
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Dnr: 2010.92.042

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

Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade
investeringar t o m maj uppgår till 183,4 tkr, varav 51 tkr avser Råd- och stöds
lokaler.
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Måluppfyllelserapportering

Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti.
Föregående budgetuppföljning

Socialnämnden godkände 2010-05-17 upprättad budgetuppföljning per 30 april
som utvisade ett faktiskt utfall om -10,1 Mkr.
Margaretha Jansson redovisade försörjningsmotten för 1:a kvartalet för Blekinge
samt KKKHV.
Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 maj 2010.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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Dnr: 2008.177.756

§ 79
Avtal familjerådgivning
Socialnämnden ingick i augusti 2008 avtal med Lyckå församling
beträffande familjerådgivning för perioden 2009-01-01—2010-12-31.
Avtalet omfattar familjerådgivning i enlighet med bestämmelserna i
socialtjänstlagen. Av avtalet framgår att socialnämnden har rätt att
förlänga avtalet med ytterligare två år efter avtalstidens utgång.
Kommunen är skyldig att tillse att det finns familjerådgivning i
kommunen. Av socialtjänstlagen 5 kap 3 § framgår att kommunen har
en skyldighet att ”sörja för att familjerådgivning genom kommunens
försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas
dem som begär det”. Med familjerådgivning enligt socialtjänstlagen
avses ”verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta
samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer” (SoL 5 kap 3 §).
Kommunens kostnad för familjerådgivning är 2009 och 2010 810 000
kronor per år. För 2011 och 2012 görs uppräkning i förhållande till
konsumentprisindex.
Enligt socialförvaltningens uppfattning fungerar den familjerådgivning
som erbjuds genom Lyckå församling mycket väl. Socialförvaltningen
föreslår därför att socialnämnden beslutar att begära förlängning av
avtalet med Lyckå församling i två år, det vill säga för perioden 2011-0101—2012-12-31.
Socialnämndens beslut
Enligt allmänna utskottet förslag
att

hos Lyckå församling, Mariagården, Lyckeby begära förlängning av
avtalet om familjerådgivning för tiden 2011-01-01—2012-12-31.
_____
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Dnr: 2008.258.047

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

§ 81
Redovisning till Socialstyrelsen med anledning av tillsyn jml SoL 13 kap 1 §
(diarienummer 9.1-6447/2010)
Tore Svensson redovisar upprättad redovisning daterad den 7 juni 2010.
Bakgrund
Länsstyrelsen riktade i tillsynsbeslut 2009 11 30 kritik mot socialnämnden
i Karlskrona beträffande handläggning och dokumentation av vuxna personer med missbruksproblem. Socialnämnden beslutade 2010 02 15 att
godkänna yttrande till socialstyrelsen, daterat 2010 01 28, i vilket nämnden
redogjorde för nämndens åtgärder med anledning av Länsstyrelsens kritik.
Socialstyrelsen har i beslut 2010 06 01 riktat kritik mot socialnämnden, då
nämnden endast delvis har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de
brister som påtalades i Länsstyrelsens beslut. Socialstyrelsen begär redovisning senast 2010 07 01 för de åtgärder som nämnden kommer att vidta
för att komma tillrätta med kvarstående brister. Socialstyrelsen begär
vidare kopia på nämndens reviderade rutiner och riktlinjer för handläggning och dokumentation inom missbruksvården samt redogörelse för hur
riktlinjerna ska implementeras i verksamheten.
Kritik från länsstyrelsen
Länsstyrelsens påtalade i sitt beslut kritik på följande punkter:
* Analys och bedömning av den enskildes behov och hur dessa kan
tillgodoses saknas
* Det framgår inte tydligt om klientens rätt till individuellt anpassade
insatser har tillgodosetts
* Avslagsbeslut saknas i ett ärende
* Uppgift om vilket lagrum beslutet grundats på saknas i flera ärenden
* Dokumenterat samtycke till externa/interna kontakter saknas
* Det framgår inte alltid om den enskilde har underrättats om beslutet
och grunderna för det
* Missvisande begreppsanvändning gällande vårdplan i nämndens
mål och riktlinjer
* Orimligt lång handläggningstid av några förhandsbedömningar
och någon utredning

21 juni 2010

I socialnämndens yttrande redovisade nämnden de åtgärder som vidtagits
efter länsstyrelsens beslut, bland annat revidering av rutiner för handläggning och dokumentation.
På några punkter uttalade socialnämnden invändningar mot Länsstyrelsens kritik. Socialnämnden menade att det är det är den enskildes vårdbehov och förmåga att medverka i en utredning som ska avgöra utredningstiden vid en utredning jml SoL 11 kap 1 §. Länsstyrelsens kritik på
vissa punkter betraktades i socialnämndens yttrande som ”slarvfel”.
Socialnämnden var vidare frågande till Länsstyrelsens kritik att det av
utredningar inte framgår tydligt om klienters rätt till individuellt anpassade insatser har tillgodosetts.
Socialstyrelsens bedömning
Socialstyrelsen menar i sitt beslut 2010 06 01 att varje ärende i
enlighet med FL § 7 ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Socialstyrelsen
bedömer att en utredning beträffande en vuxen person med missbruksproblem rimligen bör vara slutförd senast inom fyra månader.
Om utredningen fördröjs bör skälen därför tydligt framgå av
dokumentationen.
Socialstyrelsen menar vidare att nämnden har åsidosatt den
enskildes rättsäkerhet genom att underlåta att dokumentera datum
och det lagrum beslutet grundas på. Socialnämnden har dessutom i
ett fall inte fattat avslagsbeslut då nämnden inte beviljat sökt
bistånd. Socialstyrelsen menar att nämnden har nonchalerat att den
enskildes rättsäkerhet har åsidosatts.
Länsstyrelsen konstaterade att i fem av de utredningar som
granskades saknades en dokumenterad analys och bedömning av den
enskildes behov och hur dessa skulle tillgodoses. Socialstyrelsen
menar att samliga behovsområden bör belysas i en utredning för att
en korrekt bedömning av vilket stöd den enskilde behöver ska kunna
göras.
Socialnämndens beslut
att godkänna yttrande till socialstyrelsen med anledning av
socialstyrelsens beslut 2010 06 01 angående handläggning och
dokumentation av utredningar avseende vuxna personer med
missbruksproblem i Karlskrona.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 23 augusti 2010
§ 88
§ 89
§ 90

Öppna frågor
Budgetuppföljning juli 2010
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas arbetsmarknadsetablering
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sid
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23 augusti 2010

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf

Måndagen den 23 augusti kl 14.30-15.40, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M) gick 14.40 §§ 88-89
Eva Abramsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M) § 90
Ingrid Trossmark (S)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare

Ann-Christin Karlsson (FP)
§§ 88 - 90
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ann-Christin Karlsson (FP)

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

2010 anslagits på kommunens

2

23 augusti 2010

§ 88
Öppna frågor
Birgitta Ståhl (M) framförde önskemål på allmänna utskottet om
information till socialnämndens sammanträde angående hur vi agerar,
samarbetar med sexualbrott mot barn.
Christine Held svarade
_____
Ali Abu-Iseifan (S) ställde frågan om man har fått skadestånd räknas detta
som inkomst när man söker ekonomiskt bistånd.
Margaretha Jansson svarade
_____
Jan-Anders Lindfors (S) ställde frågan om det är ändrade rutiner för
utbetalning av servicekonto.
Margaretha Jansson svarade
____
Birgitta Ståhl (M) framförde önskemål om en rapport till socialnämndens
sammanträde angående Viva Karlskrona samt Sail.
____
Walla Carlsson (S) ställde frågan angående det som inträffat på Rosenbom i
sommar.
Sören Trolle svarade
_____
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§ 89
Budgetuppföljning socialförvaltningen juli 2010
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 31 juli
2010.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 154,2 Mkr enligt budgetläge 31 juli 2010.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-07-31 uppgår till -16,2 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per juli kan kortfattat förklaras enligt
följande:
 Individ- och familjeomsorg
-7,6 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har sjunkit något under
sommaren men ligger fortfarande kvar på en relativt hög nivå, antal
externt placerade är nu 15 st. Dessutom har vi 4 ärenden, placerade på
externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering är fortsatt hög.
Avvikelsen är nu –6,1 mkr.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med -1,3. Det beror främst på att man inom denna
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,1 mkr), semesterlöneskulden påverkar också. När det gäller familjehemsplaceringar har vi
dock en positiv budgetavvikelse om 0,9 mkr. Däremot har vi fortfarande
negativa avvikelser avseende kontaktpersoner (-0,6 mkr) och på
Roslunden (-0,9 mkr). När det gäller kontaktpersonkontot handlar det
främst om att den ökning av antal barn och ungdomar med kontaktperson
vi såg i slutet av förra året har hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse
beror på försämrade intäkter, främst från Migrationsverket samt att några
ärenden har krävt mer personal än budgeterat.
Vuxna: Vi har för närvarande 6 st aktuella, externt placerade samt 2st
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt
placerade). Det är 1 mindre externt placerad än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är
nu +0,8 mkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 14 st inskrivna (ingen förändring
jämfört med föregående månad). Avvikelsen är nu +-0.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,6 mkr. Utöver detta belastar
nettokostnaden för semester perioden med 1,0 mkr.
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 Ekonomiskt bistånd
-8,6 Mkr
Orsaken till avvikelsen beror på att den ökning av antalet hushåll vi såg i
våras i princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 83 fler hushåll i år
jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst
bland vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 773 hushåll var det
224 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under juli. Ökningen
hittills i år är 14 % för vuxna och 8 % för ungdomar jämfört med snittet
2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är
genomförd till fullo (ca 53 hushåll). Den genomsnittliga kostnaden per
hushåll är i nivå med den genomsnittliga kostnaden för år 2009. I juli var
den totala kostnaden för utbetalningar 6,1 mkr. Jämfört med juni är det
en minskning med 0,1 mkr, men då var utbetalningen 0,4 mkr högre än
snittet för i år (snitt i år = 5,8 mkr). Inflödet av ärenden var stort under
våren men har nu stabiliserat sig. I juli månad var det relativt lugnt när
det gäller inflöde av ärenden. Det kan bli ett bättre utfall i augusti, främst
på ungdomssidan.
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också
att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder, studier
eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland
ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har
dock fått mer resurser som kan leda till att fler personer så småningom
får sysselsättning. Detta är dock en process som precis påbörjats, och
som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler
personer får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt
bistånd eller att fler personer kommer ut i arbete.
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -18,0 Mkr.
Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-6,0 Mkr
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en hög nivå och planeringen
därför inte håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart det är
möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi avslutar
ytterligare ärenden under hösten. Vid varje eventuell volymökning av en
årsplacering av barn/unga kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 1 mkr.
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På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för närvarande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa vårdkostnader förväntas också att minska när samsjuklighetsboendet på Ringö
startas upp i höst samt eftersom vårt stödboende Rosenbom nu kommit i
drift den 15 mars.
 Ekonomiskt bistånd
-12,0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 7 månaderna har i snitt legat på 5,8 mkr
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 3,1 mkr mer än föregående år, och vi tror
att denna trend kommer att hålla i sig. Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på att vi kommer att ha drygt 50
fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma
kostnad per hushåll. I prognosen ingår även årskostnad för 4 tillfälliga
tjänster om 2 mkr.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade
investeringar t o m juli uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser Råd- och stöds
lokaler.
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Måluppfyllelserapportering
Nästa rapportering vid delårsbokslutet per 31 augusti.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2010-06-21 upprättad budgetuppföljning per 31 maj
som utvisade ett faktiskt utfall om -11,8 Mkr.

Socialnämndens beslut
att anta budgetuppföljning med prognos per den 31 juli 2010.
att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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Dnr: 2010.185.001

§ 90
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion med
anledning av nationell reform gällande nyanländas arbetsmarknadsetablering
Bakgrund
Riksdagen tog i Mars 2010 beslut att anta ny lag avseende nyanlända invandrares
arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd, proposition
2009/10:60.
Arbetsmarknadschefen fick under hösten 2009 i uppdrag av kommunens
ledningsgrupp att utreda och lämna underlag på hur föreslagen ny lagstiftning
kring nyanländas etablering påverkar kommunens verksamhet samt förslag på
framtida kommunal organisation med anledning av dessa förändringar. En
arbetsgrupp med representation från samtliga berörda förvaltningar tillsattes.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från KLF, SF, HF, ÄF, BUN, UF samt
Karlskronahem. Arbetsgruppen har träffats vid några tillfällen. Tillgänglig
information om reformen har lämnats och samtliga förvaltningar har fått möjlighet
att lämna synpunkter och skriftligt underlag på konsekvenser och framtida behov
utifrån respektive uppdrag. Skriftligt underlag har tillförts från KLF, SF, BUN och
Karlskronahem. Doris Larsson, Arbetsmarknadschef, Lars Fagerberg,
flyktingintroduktionen och Margaretha Jansson, SF ekonomisektion har deltagit på
konferens om nyanländas etablering anordnad av SKL i maj 2010. Ansvariga
ekonomer har deltagit i arbetet med detta underlag.
Nya lagstiftningen
Lagen innebär i korthet att
o Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända övergår till ett samlat
statligt ansvar genom Arbetsförmedlingen från och med 2010-12-01. Som
nyanländ invandrare räknas de som har fått uppehållstillstånd.
o Övergången till det statliga ansvaret kommer att ske med övergångsregler
som innebär att de nyanlända som kommer till kommunen från och med
2010-12-01 ingår i statens ansvar och de som kommit före detta datum, inom
ramen för kommunala flyktingintroduktionen, är kvar under kommunens
ansvar fram till det att introduktionstiden upphör dock längst till och med
2012-12-31.
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Alla nyanlända skall, för att få beslut om etableringsersättning, få en
upprättad etableringsplan. Om det av något skäl exempelvis sjukdom eller
föräldraledighet inte går att upprätta en etableringsplan har kommunen ansvar
för försörjning enligt socialtjänstlagen (SoL)
Arbetsförmedlingen kommer att upphandla privata aktörer som etableringslotsar enligt ett valfrihetssystem

Målgrupp
•
Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år
•
Unga 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige.
•
Nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010 och som
har beviljats uppehållstillstånd vid inresan
•
Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober
2010
•
Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober
2010, om de är registrerade och vistas på en mottagningsenhet för asylsökande den 30 november 2010
Kommunens roll från 2010-12-01
o Ansvar för mottagande och bosättning – Kommunernas mottagande av
nyanlända ska, liksom idag, bygga på överenskommelser och fastställas
mellan länsstyrelserna och kommunerna. Kommunen ansvarar efter anvisning
från Arbetsförmedlingen för att anskaffa bostad till den/de nyanlända.
Kommunen ansvarar för praktiskt mottagande av alla nyanlända som anvisas
till kommunen. Informationsinsatser – Kommunen ansvarar för information
kring skola, barnomsorg och annan relevant information.
o SFI och Samhällsorientering – Kommunen skall tillse att det finns SFI platser
till de nyanlända inom en månad efter anmälan om önskemål om plats.
Kommunen skall även ansvara för och erbjuda samhällsorientering. Såväl SFI
som Samhällsorientering kommer att regleras genom förordningar av regeringen.
o Skola/förskola – Kommunen har fortsatt ansvar för insatser för nyanlända
elever och förskolebarn
o Insatser för vuxna som inte får etableringsplan.
o Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd – Nyanlända omfattas av socialtjänstlagen(SoL) liksom alla andra som bor och vistas i kommunen vilket innebär
att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd kan bli aktuellt för dem som inte har
etableringsplan.
o Kommunen kan fortsättningsvis starta och driva riktade projekt för målgruppen.
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
1.

att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta

2.

att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till Socialförvaltningen från och med 2010-12-01.

3.

att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen från och med 2010-12-01

4.

att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande
förordnande upphör.

5.

att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på
Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens
verksamhet inte kommer att beröras under 2011.

6.

att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-12-01,
med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå förändringar i
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente.

7.

att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt
uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten med anledning av
förändrad organisation för flyktingintroduktionen.

8.

att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsenheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en permanent
organisation för arbetet med nyanländas etablering.

9.

att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att
Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka
introduktionsersättning.

Yrkande
Eva Abramsson (M) ställer sig bakom beslutet
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Socialnämndens beslut
1.

att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta

2.

att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till Socialförvaltningen från och med 2010-12-01.

3.

att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen från och med 2010-12-01

4.

att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till Socialförvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande
förordnande upphör.

5.

att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på
Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens
verksamhet inte kommer att beröras under 2011.

6.

att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-12-01,
med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå förändringar i
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente.

7.

att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt
uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten med anledning av
förändrad organisation för flyktingintroduktionen.

8.

att ge socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsenheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en permanent
organisation för arbetet med nyanländas etablering.

9.

att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att
Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka
introduktionsersättning.
_____
Per Henriksson (SD) deltog ej i beslutet.
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 september 2010
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102

Öppna frågor
Budgetuppföljning socialförvaltningen – Delårsbokslut augusti 2010
Kvalitetsgranskning av placeringar i familjehem
Redovisning av åtgärder gällande HVB-hemmet Roslunden
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 20 september kl 14.45-16.20, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Ali Abu-Iseifan (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (M)
Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Ola Svensson (SD)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Lill Körling, ekonom
Tore Svensson, planeringssekreterare
Katarina Lindell, sekreterare
Ali Abu-Iseifan (S)
§§ 99-102
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Ali Abu-Iseifan

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

2010 anslagits på kommunens
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§ 99
Öppna frågor
Kenneth Nyström (S) ställde frågan hur det går på Rosenbom.
Sören Trolle svarade
_____
Socialnämnden kom överens om att personal från Rosenbom kommer och
informerar hur det går till socialnämndens sammanträde den 18 oktober
2010.
_____
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§ 100
Budgetuppföljning socialförvaltningen - Delårsbokslut Augusti 2010
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per augusti
2010.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 171,1 Mkr enligt budgetläge 31 augusti 2010.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-08-31 uppgår till -5,0 Mkr.
Utfallet per augusti kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-4,3 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har sjunkit något under
sommaren men ligger fortfarande kvar på en relativt hög nivå sett över
hela perioden, antal externt placerade är nu 13 st. Dessutom har vi 4
ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering
är fortsatt hög. Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 2010-08-24,
om en utökad ram under år 2010 med 5,0 mkr till IOF. Denna utökning
är i sin helhet budgeterad på kontot för HVB barn och ungdomar och
påverkar positivt med 3,3 mkr för perioden. Trots det är avvikelsen nu
–3,4 mkr.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med -1,6 mkr. Det beror främst på att man inom denna
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,2 mkr). När det
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om
1,0 mkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende
kontaktpersoner (-0,7 mkr) och på Roslunden (-1,0 mkr). När det gäller
kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal barn
och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit i
sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, främst
från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt mer personal än
budgeterat.
Vuxna: Vi har för närvarande 6st aktuella placeringar; 4 externt samt 2st
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt placerade). Det är 2 färre externt placerad än föregående månad. Den genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är nu
+0,7 mkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 14 st inskrivna (ingen förändring
jämfört med föregående månad). Avvikelsen är nu +-0.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,7 mkr.
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 Ekonomiskt bistånd
-0,7 Mkr
Kommunfullmäktige beslutade, enligt §114 2010-08-24, om en utökad
ram under år 2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär
att 8,0 mkr påverkar kontot positivt för perioden.
Trots detta kvarstår dock en mindre budgetavvikelse. Orsaken till
avvikelsen beror på att den ökning av antalet hushåll vi såg i våras i
princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 73 fler hushåll i år jämfört
med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll finns främst bland
vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 686 hushåll var det 181
hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under augusti. Ökningen
hittills i år är 13 % för vuxna och 6 % för ungdomar jämfört med snittet
2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är
genomförd till fullo (ca 53 hushåll).
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll är i nivå med den genomsnittliga kostnaden för år 2009. I augusti var den totala kostnaden för
utbetalningar 4,8 mkr, alltså den lägsta utbetalningsmånaden för året.
Jämfört med juli är det en minskning med 1,3 mkr, men då var
utbetalningen 0,5 mkr högre än snittet för i år (snitt i år = 5,6 mkr).
Inflödet av ärenden var stort under våren men har nu stabiliserat sig.
Under juli och augusti månad har det varit relativt lugnt när det gäller
inflöde av ärenden. Främst på ungdomssidan ser det bättre ut i augusti,
en del har fått jobb och därmed sin första löneutbetalning i augusti.
Andra har fått tillbaks på skatten.
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer också
att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder, studier
eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, speciellt bland
ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Arbetsförmedlingen har
dock fått mer resurser som kan leda till att fler personer så småningom
får sysselsättning. Detta är dock en process som påbörjades tidigt i våras,
och som förmodligen kommer att ge positiv effekt på sikt, genom att fler
personer får aktivitetsstöd och därigenom lägre grad av ekonomiskt
bistånd eller att fler personer kommer ut i arbete.
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -1,0 Mkr.
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Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-1,0 Mkr
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart
det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi
avslutar ytterligare ärenden under hösten i enlighet med den planering
som finns. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av
barn/unga kommer budgeten att överskridas med motsvarande ca 1 mkr.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 600 tkr. Här är dock situationen den, att vi för närvarande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuklighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera
vårt stödboende Rosenbom i drift (från den 15mars i år).
 Ekonomiskt bistånd
+-0 Mkr
Utbetalningarna för de senaste 8 månaderna har i snitt legat på 5,6 mkr
per månad (snitt 5,1 mkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 4,0 mkr mer än vad som totalt betalades
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig.
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mkr resten av
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på
att vi kommer att ha drygt 50 fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår
även årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mkr. Eftersom Kommunfullmäktige beslutade enl §114 2010-08-24 om en utökad ram under år
2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd förväntas ingen budgetavvikelse avseende denna verksamhet.
Måluppfyllelserapportering
Individ och familjeomsorgen:
 Målet är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats
av socialtjänsten skall erhålla hjälp inom kommunens geografiska
område. Under januari till augusti 2010 fick 329 barn och unga en insats
och 92 % av insatserna var inom kommun. Målet ej uppnått.
Kommentar: Totalt 378 barn under 2009.
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 Målet är att minst 90 % av de vuxna personer med
missbruksproblem som får en insats av socialtjänsten skall erhålla hjälp
inom kommunens geografiska område. Under januari till augusti 2010
fick 234 vuxna med missbruksproblem en insats och 90 % av insatserna
var inom kommunen. Målet uppnått.
Kommentar: Totalt 333 vuxna under hela 2009.
Ekonomiskt bistånd:
 För ekonomiskt bistånd är målet att 97 % av kommuninvånarna i
Karlskrona kommun skall vara oberoende av ekonomiskt bistånd. Under
januari till augusti 2010 var 96 % av invånarna oberoende av
ekonomiskt bistånd. Målet ej uppnått.
Kommentar: Antal hushåll har ökat med 73 i genomsnitt per månad för
perioden jämfört med hela 2009. Kostnaden per hushåll ligger på samma
nivå som snittkostnad per hushåll 2009.
Nästa rapportering vid årsbokslutet per 2010-12-31.
Socialförvaltningens tjänsteköp

Enligt ett yrkande från kommunstyrelsen ska det i delårsrapporten redovisas hur
kostnader för köpta tjänster utvecklats mellan år 2009 och 2010.
Per 2009-08-31 köpte Socialförvaltningen tjänster för 18 886,5 tkr, per 2010-08-31
är kostnaden 24 246,4 tkr. Förändringen är 5 359,9 tkr. Denna förändring beror
främst på den ökning av vårdkostnader för barn och unga som skett under året.
Volymökningen är nu i snitt 5 fler placeringar än för samma period föregående år.
Föregående budgetuppföljning

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

§ 102
Redovisning av åtgärder gällande HVB-hemmet Roslunden
Socialstyrelsen har den 12 maj gjort tillsyn på HVB-hemmet Roslunden enligt 13
kap. 1§ socialtjänstlagen. Socialstyrelsen riktar kritik för brister som innebär.
1. att den vida målgruppen kan innebära en säkerhetsrisk för barnen
2. att bestämmelserna i Socialtjänstförordningen 3 kap 11§ inte följs då
föreståndaren inte ansvarar för in och utskrivningar
3. att verksamheten inte får skriftlig information i form av socialtjänstlagens
utredningar och vårdplaner från nämnden om de barn som ska placeras.
Socialstyrelsen skriver att det kan innebära en säkerhetsrisk för barnen att vi har en
så vid målgrupp och det är vi väl medvetna om. Vi har en lång erfarenhet av att ha
en blandad målgrupp och har alltid ett säkerhetstänkande vid alla nyinskrivningar
och använder extra personal vid behov. Erfarenheten av en vid målgrupp är
positiva, det fungerar som bäst på Roslunden när det finns både familjer med
mindre barn och tonåringar inskrivna. Känslan av institution blir mindre och det
blir mer familjekänsla. Inför varje nyplacering görs en lämplighetsbedömning.
Idag har vi flera placeringar på andra institutioner där bedömningen gjorts att det
inte ansågs lämpligt med en placering på HVB Roslunden.
HVB Roslunden har från och med våren 2010 nya lokaler. De nya lokalerna har
planerats utifrån den vida målgrupp som Roslunden har. De nya lokalerna har en
familjedel och en tonårsdel.
Skriftliga rutiner finns för olika situationer som kan uppstå på rund av den vida
målgruppen.
Socialnämnden har till socialchefen delegerat beslut som enligt lagar och
förordningar kan delegeras till tjänsteman. Socialchefen har att vidaredelegera
beslutsrätten till lämplig nivå. Socialchefen har i september 2010 delegerat rätten
att besluta om inskrivning och utskrivning vid Roslunden till föreståndaren.
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När det gäller brist på skriftlig information kommer föreståndaren på HVB
Roslunden att ansvara för och följa upp att vårdplaner och den skriftliga
informationen som ligger till grund för placeringsbeslutet finns på HVB
Roslunden.
Socialnämndens beslut
att

godkänna föreslagna åtgärder

att godkänna yttrande till socialstyrelsen
_____
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 18 oktober kl 15.25-16.10, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Ali Abu-Iseifan (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Kaj Jansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M)
Sture Nilsson (C)
Göran Bohman, socialchef
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Katarina Lindell, sekreterare
Kenneth Nyström (S)
§§ 110 - 115
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Kenneth Nyström

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell
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§ 110
Öppna frågor
Sören Trolle lämnade en nulägesrapport angående kvinnoboendet, 8
personer inskrivna fördelat på 312 dygn.
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§ 111
Budgetuppföljning September 2010
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per september
2010.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Socialnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 171,1 Mkr enligt
budgetläge 30 september 2010.
Ekonomiskt utfall
Socialnämndens ekonomiska utfall per 2010-09-30 uppgår till -5,7 Mkr
inkl ankomstregistrerat. Utfallet per september kan kortfattat förklaras
enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-5,0 Mkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat igen, antal
externt placerade är nu 17 st. Dessutom har vi 4 ärenden, placerade på
externt HVB, där vi får full ekonomisk kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per placering är fortsatt hög.
Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 2010-08-24, om en utökad
ram under år 2010 med 5,0 mkr till IOF. Denna utökning är i sin helhet
budgeterad på kontot för HVB barn och ungdomar och påverkar positivt
med 3,7 mkr för perioden. Trots det är avvikelsen nu –3,4 mkr.
Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med -1,6 mkr. Det beror främst på att man inom denna
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,4 mkr). När det
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om
1,2 mkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende
kontaktpersoner (-0,8 mkr) och på Roslunden (-1,1 mkr). När det gäller
kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal barn
och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har hållit i
sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter, främst
från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt mer personal än
budgeterat.
Vuxna: Vi har för närvarande 7st aktuella placeringar; 5 externt samt 2st
familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt
placerade). Det är 1 mer externt placerad än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är
nu +1,2 mkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 15 st inskrivna (1 mer jämfört med
föregående månad). Avvikelsen är nu -0,1.
Övrigt: Reserven påverkar positivt med 0,8 mkr.
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 Ekonomiskt bistånd
-0,7 Mkr
Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 2010-08-24, om en utökad
ram under år 2010 med 12,0 mkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär
att 9,0 mkr påverkar kontot positivt för perioden. Trots detta kvarstår
dock en mindre budgetavvikelse. Orsaken till avvikelsen beror på att den
ökning av antalet hushåll vi såg i våras i princip har hållit i sig. I snitt har
vi nu haft 66 fler hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av
antal hushåll finns främst bland vuxna men även bland ungdomar. Av
totalt 692 hushåll var det 184 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp
under september. Ökningen hittills i år är 12 % för vuxna och 4 % för
ungdomar jämfört med snittet 2009. Detta beror främst på att övertagandet av flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll). Den
genomsnittliga kostnaden per hushåll är i nivå med den genomsnittliga
kostnaden för år 2009. I september var den totala kostnaden för utbetalningar 5,3 mkr. Jämfört med augusti är det en ökning med 0,5 mkr, men
då var utbetalningen 0,8 mkr lägre än snittet för i år (snitt i år = 5,6 mkr).
Inflödet av ärenden var stort under våren, stabiliserade sig under
sommarmånaderna men ökar igen både avseende vuxna och ungdomar.
Det har varit en ökad belastning under månaden på grund av ett stort
antal hela avslag.
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer
naturligtvis också att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva
åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög,
speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.
Arbetsförmedlingen har dock fått mer resurser som kan leda till att fler
personer så småningom får sysselsättning. Detta är dock en process som
påbörjades tidigt i våras, och som förmodligen kommer att ge positiv
effekt på sikt, genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom
lägre grad av ekonomiskt bistånd eller att fler personer kommer ut i
arbete.
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mkr.

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

att anta budgetuppföljning med prognos per den 30 september 2010.

att socialnämnden uppmanar socialförvaltningen att vidta åtgärder för att
minimera prognostiserat underskott.
_____
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Restaurang Time Out

Dnr: 2010.181.702

§ 112
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Restuaurang Time Out, Riksvägen 30, Lyckeby.
ÄRENDET
Pastabaren i Blekinge AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 7 kap 5 § första stycket alkohollagen (1994:1738) om att servera
starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid ovan rubricerat
serveringsställe. Sökta serveringstider är alla dagar året runt mellan
klockan 11:00 – 01:00.
UTREDNING
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Serveringsstället är nytt och är beläget i centrala Lyckeby och lokalerna
utgörs av en f.d. skoaffär som numera är ombyggd och inredd till
restaurang. Byggnadslov är beviljat 2010-08-26.
Serveringslokalen, matsalen, består av ett utrymme i markplan om 260
kvm med plats för 72 sittande gäster. I serveringslokalen finns dessutom en
bar med ett tiotal barstolar. Två entréer finns till serveringsstället.
En uteservering med plats för 45 sittande gäster kommer att komplettera
serveringslokalerna, vilken är belägen i direkt anslutning till matsalen.
Köket är helt nybyggt och är beläget bakom baren och är ej tidigare
godkänd som livsmedelsanläggning, varför anmälan om livsmedelsanläggning och beslut om registrering är lämnad till miljöavdelningen och
kopia till socialförvaltningen. Köket uppfyller kraven för beredning och
bearbetning av råa livsmedel och därmed för en allsidig matlagning.
Lokalen är lämplig för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.
Lokalerna uppfyller alkohollagens krav om ändamålsenlighet.
Besök har gjorts på serveringsstället.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Serveringsställets koncept bygger på ”att servera god mat i trevlig miljö
med en inriktning på sportbar med inslag av tv apparater för sportvisningar.”
Man kommer att tillhandahålla dagens lunch i form av husmanskost samt
en a´la carte meny. A`la carte menyn kommer att kompletteras med en pub
meny.
Menyn består av kött och fiskrätter samt pizza, kebab och sallader.
Restaurangen kommer dessutom att erbjuda s.k. ”take away” meny.
Öppettiderna skall vara måndag-torsdag 11:00 – 23:00, fredag – lördag
11:00 -01:00 samt söndag 11:00 -22:00.
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Sökanden har för avsikt att anhålla hos Svenska Spel om spelautomater typ
Vegas.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Ali Tehrani har lång branscherfarenhet. Driver för närvarande en
annan restaurang i Lyckeby, Pastabaren, utan serveringstillstånd.
Har tidigare drivit två serveringsställen i Karlskrona med serveringstillstånd för alkohol, utan för socialförvaltningen kända anmärkningar.
Ali samt hustrun Marie Tehrani har utbildning i alkohollagen och därmed
erforderliga kunskaper.
Ägar- och hyresförhållanden
Sökanden Pastabaren i Blekinge AB som driver Restaurang Time Out ägs
av Ali Tehrani. Hyreskontrakt är tecknat med hyresvärden Roslunda
Fastighets AB.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Miljöförvaltningen har godkänt registrering av anläggningen som
Livsmedelsanläggning.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Utredarens överväganden
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohollagens
krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 7 kap. 7 §.
Serveringslokalens kök har kapacitet för en allsidig matlagning och övriga
lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 7 kap. 7 § alkohollagen.
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd.
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

servering av starköl, vin och spritdrycker får ske till allmänheten alla
dagar året runt mellan kl 11.00-01.00 på Restaurang Time Out i
Lyckeby.
______
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§ 113
Överföring av budgetmedel för personalförstärkning på Utredningsgruppen
Ärendet utgick på allmänna utskottet den 4 oktober 2010.
Bakgrund
Utredningsgruppen är den arbetsgrupp som arbetar med handläggning av
anmälningar som gäller barn och unga som far illa. Handläggning av anmälningar
innebär förhandsbedömningar av samtliga inkomna anmälningar och utredningar
av de anmälningar som efter en förhandsbedömning bedöms så allvarliga att en
utredning måste göras. Alla akuta ärenden som rör barn/ungdomar under 18 år
görs av utredningsgruppen. Utredningsgruppen måste ha beredskap för att akut
kunna göra bedömningar och ibland också akuta insatser, t.ex. omedelbara
omhändertaganden och placeringar. Antalet anmälningar ökade under flera år och
har 2008 och 2009 legat kvar på en hög nivå. Vi ser inga tecken på att antalet
anmälningar kommer att minska.
Efter tillsyn av Länsstyrelsen och skärpning i lagstiftningen har vi ökat
arbetsinsatsen och också kvalitén beträffande anmälningarna, utredningarna och
familjehemsplaceringarna.
I länsstyrelsens tillsyn fick vi kritik inom flera områden som förhandsbedömningar, utredningar, placerade barn och våld i nära relationer. En stor och viktig
del i arbetet med att utifrån kritiken göra förbättringar är införandet av BBIC.
Implementeringen av BBIC påbörjades 2008 och vi kommer förhoppningsvis att få
en permanent licens från och med 2011. Efter tillsynen från Länsstyrelsen var det
en absolut nödvändighet att börja arbeta enligt BBIC. Det som gjorde att vi
tidigare var avvaktande till BBIC, var att det framkom från de första försökskommunerna att det tog mycket tid. När vi beslöt oss för att införa BBIC
diskuterade vi detta men trodde att vi genom andras erfarenheter skulle kunna
införa detta utan alltför mycket extraarbete. Så här i efterhand kan vi bara
konstatera att det tar betydligt mer tid att skriva en utredning enligt BBIC, och det
handlar inte om vårt datasystem. Det tar mer tid men det ger en kvalitetshöjning
med större delaktighet och rättsäkerhet för klienterna.
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Tidigare åtgärder
Familj och ungdomssektionen fick 2009 en förstärkning med fem tjänster som
fördelades med vardera en tjänst till Familjerätten och Råd och stödgruppen och
resterande tre tjänster till Utrednings och familjehemsgruppen som då var en
sammanhållen grupp. Under hösten 2009 blev det nödvändigt att dela den stora
arbetsgruppen i en familjehemsgrupp och en utredningsgrupp. Delningen fanns
redan arbetsmässigt i gruppen men man hade en gemensam arbetsledare. En
arbetsuppgift som var omöjlig att hantera med arbetsuppgifter som handlar om de
mest utsatta barnen och att det är av yttersta vikt att de socialsekreterare/handläggare som arbetar med dessa svåra arbetsuppgifter har stor tillgång till arbetsledning.
Från och med början av 2010 finns en arbetsledare för utredningsgruppen och en
arbetsledare för familjehemsgruppen. En lösning som alla berörda är nöja med.
Aktuell situation
Hösten 2009 inkom flera allvarliga anmälningar med externa placeringar till följd,
detta genererar inte enbart stora kostnader utan också mycket arbete. När det under
våren 2010 återigen tog fart med många allvarliga anmälningar fanns det inte
något utrymme hos de ordinarie handläggarna och för att inte riskera sjukskrivningar ”lånade” vi in vikarier för föräldraledigheter från familjehemsgruppen och
fältgruppen.
Den förstärkning på fem tjänster som gjordes från 20090101 gör idag att
Familjstöd (tidigare Råd och stödgruppen) och Familjerätten har en rimlig
arbetsbelastning. Med nuvarande bemanning på Utredningsgruppen klarar dock
inte gruppen av sina arbetsuppgifter.
I den medarbetarenkät som gjorts 2009 framkommer det att utrednings och
familjehemsgruppen på ett negativt sätt sticker ut när det gäller området
”arbetsbelastning”.
Vår bedömning som är gjord tillsammans med arbetsledaren på utredningsgruppen
är att ytterligare 3 tjänster behövs på utredningsgruppen för att klara kraven och ha
en rimlig arbetsbelastning. Att ha tillräckligt med personal i utredningsgruppen
ökar också möjligheterna till att hitta andra lösningar i stället för dyra externa
placeringar.
Personalgruppens synpunkter
Personalgruppen har framfört att det finns behov av fyra nya tjänster.
I diskussionerna med den fackliga organisationen finns en uttalad oro över att det
inte är tillräckligt med tre tjänster. Konsekvensanalys och riskbedömning kommer
att göras och kommer att följas upp kontinuerligt på arbetsplatsen och i samverkansgruppen.
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Utökad budgetram
Socialförvaltningen har av Kommunfullmäktige beviljats en förstärkt budgetram
med 3 miljoner kronor avseende verksamheten individ och familjeomsorg.
Bedömningen från Socialförvaltningen är att en förstärkning till Utredningsgruppen är mycket angeläget. Socialförvaltningen föreslår därför att medel från
den utökade budgetramen tas i anspråk med kronor 1 410.000: - avseende
personalkostnader och overheadkostnader för 3,0 socialsekreterare.
Sammanfattning
Utredningsgruppen har under en längre tid haft en besvärlig arbetssituation och det
har blivit tydligt att det behövs fler tjänster för att klara av att utreda de
anmälningar om barn som far illa på ett sådant sätt att rättsäkerheten säkras.
Förslaget är att under två års tid få förstärka med 3,0 socialsekreterare och att
under denna tid noga följa utvecklingen för att socialnämnden senast i december
2012 ska kunna ta ställning till att eventuellt permanenta tjänsterna.
Förvaltningens förslag till beslut
1. att under 2011 och 2012 göra en tillfällig förstärkning till Utredningsgruppen
med tre socialsekreterare till en kostnad av 1 410 000:- per år.
2. att förstärkningen finansieras med medel från den utökade budgetramen
3. att en utvärdering av förstärkningen ska presenteras för socialnämnden senast
december 2012.
Yrkande
Birgitta Ståhl yrkar ändring i attsatts 3 enligt följande:
att en utvärdering av förstärkningen ska presenteras för socialnämnden senast sista
oktober 2012.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta
Ståhls ändrings yrkande och fann Birgitta Ståhls ändrings yrkande antaget
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Socialnämnden beslutade således
1.

att under 2011 och 2012 göra en tillfällig förstärkning till Utredningsgruppen
med tre socialsekreterare till en kostnad av 1 410 000:- per år.

2.

att förstärkningen finansieras med medel från den utökade budgetramen

3.

att en utvärdering av förstärkningen ska presenteras för socialnämnden senast
sista oktober 2012.
____
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Kopia till
CR
KLF

Dnr: 2010.199.106

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

14

18 oktober 2010

Resultatet i undersökningens olika delar redovisas som betygsindex, vilka
kan variera från 0 till 100. Ett högt värde innebär ett gott betyg från medborgarna. Betygsindex under 40 betraktas som icke godkänt. Betygsindex
över 75 betraktas som väl godkänt.
Nöjd-medborgar-index för verksamheten ”Stöd till utsatta personer”
uppgick hösten 2010 för Karlskrona till betygsindex 49, vilket är ett
statistiskt säkerställt högre betygsindex än år 2008, då kommunen också
deltog i undersökningen. Motsvarande betygsindex 2008 var 41.
”Stöd till utsatta personer” handlar i Karlskrona huvudsakligen om socialnämndens och handikappnämndens verksamheter. Äldreomsorgen har ett
särskilt betygsindex.
Betygsindex för ”Stöd för utsatta personer” var för samtliga deltagande
kommuner hösten 2009 och våren 2010 detsamma som för Karlskrona, det
vill säga betygsindex 49.
Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
att

godkänna svar till kommunledningsförvaltningen med anledning av
remiss angående medborgarundersökning 2010.
_____

15

18 oktober 2010

§ 115
Fördelning av socialnämndens reserv

Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv.

Socialnämndens
reserv

-1 040 000

Vht 752, ekonomisektionen
Vht 752, FUS

Justering
Budget
440 000
600 000

Socialnämndens beslut
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering.
_____

Utfall
2010-09-30
- 604 534
- 920 770
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Enkät, Karlskrona ungdomars drogvanor
Budgetuppföljning oktober 2010 samt personal nyckeltal
Förslag till handlingsplan för socialnämnden utifrån LUPPundersökning 2009
Tidpunkt för upphörande av introduktionsersättning
Socialnämndens reglemente
Förslag till sammanträdesplan för 2011
Fortsatt tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens ekonomisektion.
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Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 15 november kl 15.00-16.55, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S) §§ 126- , gick kl 16.25
Ali Abu-Iseifan (S)
Walla Carlsson (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (S) §

Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Ola Svensson (SD)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Jesper Björnsson, 1:e socialsekreterare
Anette Gladher, 1:e socialsekreterare
Anette Hansson, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Per Henriksson (SD)
§§ 126 ________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Per Henriksson
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2010 anslagits på kommunens
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§ 126
Öppna frågor
Ann-Christin Karlsson (FP) ställde frågan på allmänna utskottet vad det
finns för rutiner angående familjehem när det gäller överflyttning av ärende
mellan kommunerna.
Anette Gladher svarade
_____
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om det sker någon uppföljning från
socialförvaltningens sida om man fått vetskap att det sker försäljning av
alkohol till ungdomar.
Jesper Björnsson svarade
_____
Birgitta Ståhl (M) ställde frågan om socialförvaltningen har några
ungdomar placerade jml LVU som har en bokstavsdiagnos.
Göran Bohman samt Anette Gladher svarade.
_____
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Kopia till
CR
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden

Dnr: 2007.175.704

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

socialnämnden antar ovan skrivning som sin egen och att denna
tillställs barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden för
beslut
_____
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Kopia till
CR

Dnr: 2010.092.042

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

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall
31 okt
89,7
mnkr
56,6
mnkr

Budget
31okt
86,5
mnkr
55,7
mnkr

Avvikelse
budget- utfall
-3,2 mnkr
-0,9 mnkr

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

Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Budget helår
2010

Prognos helår
2010

104
mnkr
66,9
mnkr

106 mnkr
67,9 mnkr

Avvikelse
budgetprognos
-2,0
mnkr
-1,0
mnkr

Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-2,0 Mnkr
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande prioriteras
ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att så snart
det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt stöd på
hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger på att vi
avslutar ytterligare ärenden under vintern i enlighet med den planering
som finns. För några av de pågående ärendena är planeringen att det blir
Ungbo, någon ska ev. till familjehem och något ärende har nu avslutats.
Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av barn/unga
kommer budgeten att överskridas ytterligare med motsvarande ca 1,1
mnkr. En negativ budgetavvikelse om ca 2,0 mnkr beräknas här.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 0,6 mnkr. Här är dock situationen den, att vi för närvarande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuklighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera
vårt stödboende Rosenbom i drift (från den 15mars i år). Därför beräknas en positiv budgetavvikelse här. Övriga poster inom Individ- och
familjeomsorg beräknas få en negativ budgetavvikelse motsvarande
denna positiva avvikelse.

9

15 november 2010

 Ekonomiskt bistånd
-1,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 10 månaderna har i snitt legat på 5,7 mnkr
per månad (snitt 5,1 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 5,5 mnkr mer än vad som totalt betalades
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig.
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mnkr resten av
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på
att vi kommer att ha drygt 70 fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående år, till ungefär samma kostnad per hushåll. I prognosen ingår
även årskostnad för 4 tillfälliga tjänster om 2 mnkr. Trots Kommunfullmäktiges beslut enl §114 2010-08-24 om en utökad ram under år
2010 med 12,0 mnkr till ekonomiskt bistånd, förväntas nu en budgetavvikelse avseende denna verksamhet om -1,0 mnkr.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100
tkr för nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade investeringar t o m oktober uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser
Råd- och stöds lokaler.
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Utfall jan-okt
Budget
investeringar 2010
2010
300 tkr
238 tkr

Prognos
2010

Avvikelse budgetprognos

300 tkr

+-0

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

§ 129
Förslag till handlingsplan för socialnämnden utifrån LUPP-undersökning 2009.
Bakgrund
Våren 2009 genomfördes en enkät på gymnasierna i Karlskrona, på initiativ av
Ungdomsstyrelsen. Varannan elev fick möjlighet att svara på frågor om hur man
som ung upplever sitt liv inom olika områden. Drygt 70 % av ungdomarna i
Karlskrona besvarade enkäten. Undersökningen kallas LUPP:en, vilket står för
”Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken”. Undersökningen grupperades till olika
områden: Hälsa, Trygghet, Skola, Fritid, Inflytande & Politik, Arbete, samt Framtid.
Målet med undersökningen är att unga människor i Karlskrona ska kunna må bra
och trivas i kommunen och vara nöjda med den service kommunen ger.
Resultaten visade att ungdomar i stort är nöjda med sin skola och sin fritid, men att
man efterlyser mera inflytande.
Varje politisk nämnd i Karlskrona kommun ska anta en handlingsplan för den egna
verksamheten utifrån LUPP:en, och därefter ska en kommunövergripande handlingsplan fastställas av kommunfullmäktige.
Handlingsplan
 Socialnämnden skall fortsätta med föräldramötesmetoden ÖPP för att
förebygga ungdomsdrickande.
 Socialnämnden skall i nära samverkan med skolorna utarbeta metoder för att
förebygga tidigt normbrytande beteende hos barn och ungdomar.
 Socialnämnden skall fortsätta sitt goda samarbete med fritidsgårdar, skolor och
andra intressenter för att hjälpa ungdomar att få meningsfull sysselsättning på
sin fritid, genom exempelvis gruppverksamheter eller feriesysselsättning.
 Socialnämnden skall fortsätta sitt goda samarbete med skolor, fritidsgårdar,
ungdomsmottagning och andra intressenter för att i så tidigt skede som möjligt
uppmärksamma eventuella stödbehov hos ungdomar, och då särskilt de unga
flickorna.
 Socialnämnden skall genom de olika samarbetsorgan man medverkar i fungera
som en samlande röst för de ungdomars intressen och åsikter, som vi fångar
upp genom såväl vårt uppsökande som vårt individinriktade arbete, så att även
dessa tas tillvara i samhällsutvecklingen.

15 november 2010
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Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar följande tillägg i handlingsplanen enligt följande:
Socialnämnden skall fortsätta att i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden
och Utbildningsnämnden vartannat år genomföra drogvaneenkäten för
kommunens samtliga elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet, och även tillsammans
arbeta fram handlingsplaner utifrån resultatet.
Proposition
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
att anta socialnämndens handlingsplan utifrån LUPP-undersökningen och
föreslaget tilläggsyrkande.
_____
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Kopia till:
CR
Kommunfullmäktige

Dnr: 2010.238.133

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

att introduktionsersättning skall finnas kvar t o m mars 2011 som
ersättningsform till flyktingar som mottagits i det kommunala
flyktingmottagandet före 2010 12 01

2.

att meddela kommunfullmäktige att en fördröjning skett beträffande
kommunfullmäktiges beslut att systemet med introduktionsersättning
ska upphöra

3.

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

4.

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

Dnr: 2010.239.003

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

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige nytt
reglemente för socialnämnden.
_____
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§ 132
Förslag till sammanträdesplan för 2011
Förslaget på sammanträdesdagar för allmänna utskottet och socialnämnden
har varit utsänt till ledamöter och ersättare.
Socialnämndens beslut
att godkänna sammanträdesplanen för socialnämnden 2011.
_____
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Dnr: 2010.004.754

§ 133
Fortsatt tillfällig personalförstärkning på socialförvaltningens
ekonomisektion.
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att möta och hantera det fortsatt
ökade behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 2011
Inledning
I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att
hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Den
andra uppgiften är att ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är
uppnått.
De senaste årens ekonomiska utveckling, med ökad arbetslöshet som
följd, har påverkat utveckling av kostnaderna för ekonomiskt bistånd i
hela landet.
Karlskrona kommun ökade under 2009 kostnaden för utbetalning av
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd med cirka 30 % jämfört med 2008.
Antalet hushåll ökade under ett år från 530 i snitt per månad till 680 i
snitt per månad. Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov
av lång-varigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med utländsk
bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet och som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar
att många hushåll riskerar att fastna i försörjningsstödsbehov även efter
det att konjunkturen vänder om inte offensiva åtgärder vidtas för att
häva behovet av försörjningsstöd.
Mot denna bakgrund beslutade Socialnämnden i början av 2010 att
under innevarande år förstärka ekonomisektionens personalgrupp med
4,0 social-sekreterare. Förstärkningen har varit fördelad inom sektionen
med 2,0 socialsekreterare på ekonomi- och mottagningsgruppen samt
2,0 social-sekreterare på jobbintro. Resursförstärkningen har
organiserats i de två projekten AVANTI och KLARA vilka har
förstärkt arbetet på ekonomi- och mottagningsgruppen respektive
jobbintro.
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Behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd har fortsatt ökat under
2010. Verksamhetsvolymen kommer enligt vad vi nu känner till och beräknar att ytterligare öka under inledningen av 2011 varför fortsatt
tillfällig personalförstärkning bedöms nödvändig även under det
kommande året.
Åtgärder för klara av det fortsatt ökande behovet av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd
Antalet nytillkomna sökande av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
kommer enligt vad vi känner till i nuläget att öka redan i början av året
då en stor grupp flyktingar avslutar sin introduktion och hänvisas till
ekonomisektionen då de inte är självförsörjande.
Behovet av långvarigt bistånd är tyvärr fortsatt högt. Detta parat med
inflödet av nya sökande gör att volymökningen har fortsatt under 2010.
Inget tyder på någon snabb förändring av denna bild under 2011.
Etableringsreformen och den planerade organisationsförändringen och
sammanslagningen med kommunens flyktingintroduktion påverkar hela
verksamheten i stor omfattning under kommande år. Alla kommer att
beröras av detta i någon mening.
En ny arbetsplats och organisation kommer att skapas. Vi går in i 2011
med en tillfälligt fast struktur. De volymökningar som är att vänta med
anledning av nyanlända är inte medräknad i den resursförstärkning som
föreslås här då personal från nuvarande flyktingintroduktionen tillförs
ekonomisektionen vid sammanslagningen 2010-12-01. Hur
etableringsreformen påverkar verksamheten kommer att följas i den
verksamhetsöversyn som ska göras inför budgetarbetet 2012.
Volymökningen under 2009 medförde att arbetssituationen vid
årsskiftet 2009/2010 var mycket ansträngd. Volymökningarna under
året har hanterats med stor ansträngning. Den meddelade
överlämningen av flyktingar som avslutar sin introduktion förvärrar den
rådande arbetssituationen. Det är generellt sett, utan risk för
konsekvenser, inte möjligt att på enskild handläggarnivå kräva en högre
belastning än vad nu är.
För att hantera det ökade behovet, klara verksamhetsmålen och behålla
kvaliteten samt förbättra arbetsmiljön behövs förstärkning av en 1:e
socialsekreterare samt fortsatt förstärkning av tre socialsekreterare.
Myndighetskraven ökar i takt med volymökningen och arbetet med att
effektivt använda de olika åtgärder som står till förfogande är krävande
i takt med att klientgruppen blir större.
Arbetet med unga vuxna 18-25 år kräver fortsatt särskilda åtgärder då
gruppen består av många individer med komplex problematik. Dessa
ungdomar behöver förstärkt stöd i sin sociala utveckling. I gruppen
vuxna över 25 år ses fortsatt ökningar av antal personer med
försörjningsstödsbehov. Mycket långvarigt biståndsbehov för många i
denna grupp blir följden om vi inte satsar i denna del av verksamheten.
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Generellt för hela verksamheten gäller att tillgänglighet, väntetider,
säkerhet, utrednings- och beslutshantering inte fungerar på ett
kvalitativt önskvärt sätt om vi har för stor arbetsbörda på tjänsterna.
o 1.0 1:e socialsekreterare tillförs till ekonomigruppen under 2011.
Utredning och förslag om en 1,0 permanent 1:e tjänst bör inrymmas
i den verksamhetsöversyn som är ålagd ekonomisektionen under
första halvåret 2011 inför budgetarbetet 2012.
o 3,0 fortsatt tillfälliga socialsekreterartjänster tillförs. 2,0 tillförs
ekonomi- och mottagningsgruppen och 1,0 tillförs jobbintro.
Förstärkningen utvärderas under året.
o De socialsekreterare som tillkommer tilldelas arbetsuppgifter som
avlastar verksamheten på bästa sätt. Det fokus och de metoder som
under 2010 har tillförts verksamheten ska tillvaratas och även
fortsättningsvis ska aktiva åtgärder mot målet egen försörjning
betonas.
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Socialnämndens beslut
enligt allmänna utskottets förslag
1. att under perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 förstärka ekonomisektionen tillfälligt med 1,0 1:e socialsekreterare samt att ge i uppdrag
till förvaltningen att utreda och lämna förslag på en permanent
lösning inom ramen för den verksamhetsöversyn som ska göras på
ekonomisektionen under 2011 inför budgetarbetet 2012.
2. att under perioden 2011-01-01 – 2011-12-31 fortsatt förstärka
ekonomisektionen med 3,0 tillfälliga socialsekreterartjänster,
fördelat mellan ekonomi- och mottagningsgruppen två
socialsekreterare och jobbintro en socialsekreterare.
3. att kostnaden 2 000 tkr för förstärkningen belastar kontot 752.
4. att föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens internbudget
för 2011.
_____
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 20 december 2010
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147

Öppna frågor
Budgetuppföljning november 2010
Riktlinjer It-säkerhet 2011 och 2012 för socialnämnden och socialförvaltningen
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag
Ansökan om BBIC ordinarie licens
Ersättning för uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare
Översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid Alkohol- och
drogsektionen, Karlskrona
Tack.

sid
sid

4
5

sid 9
sid 10
sid 12
sid 13
sid 16
sid 19

20 december 2010

Tid och Plats
Beslutande: Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Måndagen den 20 december kl 15.00-16.30, Ö Hamngatan 7 B
Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Birgitta Ståhl (M)
Eva Abramsson (M)
Anna Månsson (M)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Eva Strömqvist (S)
Ali Abu-Iseifan (S)
Kenneth Nyström (S)
Per Henriksson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Ingrid Trossmark (S)

Tjänstemän

Justering:
Justerare
Justerade paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Sven Wallfors (M)
Mai-Kathe Westberg (M)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Göran Bohman, socialchef
Margaretha Jansson, sektionschef
Christine Held, sektionschef
Sören Trolle, sektionschef
Brittmarie Sundahl, 1:e socialsekreterare
Roland Mattisson, 1:e socialsekreterare
Tore Svensson, planeringssekreterare
Anders Nordberg, Alkoholhandläggare
Siamak Zolfeghari, it-säkerhetsansvarig
Lill Körling, ekonom
Katarina Lindell, sekreterare
Jan-Anders Lindfors (S)
§§ 140 - 147
________________________
Katarina Lindell

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Jan-Anders Lindfors
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Katarina Lindell

2010 anslagits på kommunens
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§ 140
Öppna frågor
Inga frågor ställdes.
___
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Dnr: 2010.092.042

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

Individ- och
familjeomsorg
Ekonomiskt
bistånd

Utfall 30 nov

Budget 30 nov

101,2 mnkr

95,5 mnkr

Avvikelse
budget-utfall
-5,7 mnkr

61,0 mnkr

61,3 mnkr

+0,3 mnkr

Utfallet per november kan kortfattat förklaras enligt följande:
 Individ- och familjeomsorg
-5,7 Mnkr
Barn och ungdomar: Antal externa placeringar har ökat något jämfört
med föregående månad, antal externt placerade är nu 14 st. Dessutom har
vi 2 ärenden, placerade på externt HVB, där vi får full ekonomisk
kompensation från Migrationsverket. Den genomsnittliga kostnaden per
placering är fortsatt hög. Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114
2010-08-24, om en utökad ram under år 2010 med 5,0 mnkr till IOF.
Denna utökning är i sin helhet budgeterad på kontot för HVB barn och
ungdomar och påverkar positivt med 4,6 mnkr för perioden. Trots det är
avvikelsen nu –2,7 mnkr.
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Familj- och ungdomssektionens övriga verksamheter har totalt sett en
budgetavvikelse med -0,9 mnkr. Det beror främst på att man inom denna
sektion inte klarar av de besparingskrav som finns (1,7 mnkr). När det
gäller familjehemsplaceringar har vi dock en positiv budgetavvikelse om
1,5 mnkr. Däremot har vi fortfarande negativa avvikelser avseende
kontaktpersoner (-0,9 mnkr) och på Roslunden (-1,0 mnkr). När det
gäller kontaktpersonkontot handlar det främst om att den ökning av antal
barn och ungdomar med kontaktperson vi såg i slutet av förra året har
hållit i sig. Roslundens negativa avvikelse beror på försämrade intäkter,
främst från Migrationsverket samt att några ärenden har krävt mer
personal än budgeterat.
Vuxna: Vi har för närvarande 11 st aktuella placeringar; 9 externt samt
2st familjehemsplacerade (År 2009 hade vi i genomsnitt 14 externt
placerade). Det är 2 mer externt placerad än föregående månad. Den
genomsnittliga dygnskostnaden är fortfarande relativt låg. Avvikelsen är
nu +1,3 mnkr.
På Karlskrona behandlingshem är det 18 st inskrivna (3 fler jämfört med
föregående månad). Avvikelsen är nu -0,2 mnkr.
Övrigt: Kostnaden för 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen belastar
nu vht 752 (administration) istället för kontot för ekonomiskt bistånd, ca
1,2 mnkr för perioden.
 Ekonomiskt bistånd
+0,3 Mnkr
Kommunfullmäktige beslutade, enligt § 114 2010-08-24, om en utökad
ram under år 2010 med 12,0 mnkr till ekonomiskt bistånd. Detta innebär
att 11,0 mnkr påverkar kontot positivt för perioden. Då ombokning av de
4 tillfälliga tjänsterna nu gjorts till kontot 752 (Individ- och familjeomsorg), ser vi nu en mindre positiv budgetavvikelse. Den ökning av antalet
hushåll vi såg i våras i princip har hållit i sig. I snitt har vi nu haft 66 fler
hushåll i år jämfört med snittet förra året. Ökningen av antal hushåll
finns främst bland vuxna men även bland ungdomar. Av totalt 739 hushåll var det 200 hushåll bland ungdomarna som fick hjälp under november. Ökningen hittills i år är 13 % för vuxna och 2,4 % för ungdomar
jämfört med snittet 2009. Detta beror främst på att övertagandet av
flyktinghushåll nu är genomförd till fullo (ca 53 hushåll). Den genomsnittliga kostnaden per hushåll ligger något över den genomsnittliga
kostnaden för år 2009. I november var den totala kostnaden för utbetalningar 5,6 mnkr. Jämfört med oktober är det en minskning med 0,5
mnkr, då var utbetalningen 0,4 mnkr högre än snittet för i år (snitt i år =
5,7 mnkr). Inflödet av ärenden var stort under våren, stabiliserade sig
under sommarmånaderna men ökar igen både avseende vuxna och
ungdomar. Det har varit en ökad belastning under månaden på grund av
ett stort inflöde.
Ett tillskott om 4 tillfälliga tjänster på ekonomisektionen kommer naturligtvis också att påverka våra möjligheter att få ut personer i aktiva åtgärder, studier eller sysselsättning. Arbetslösheten är dock fortsatt hög,
speciellt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund.
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Arbetsförmedlingen har dock fått mer resurser som kan leda till att fler
personer så småningom får sysselsättning. Detta är dock en process som
påbörjades tidigt i våras, och som förmodligen kommer att ge positiv
effekt på sikt, genom att fler personer får aktivitetsstöd och därigenom
lägre grad av ekonomiskt bistånd eller att fler personer kommer ut i
arbete.
Årets merkostnader med anledning av överflyttning av ärenden från
flyktingintroduktionen uppskattas till 5,0 mnkr.
Prognos över utfall för helår 2010
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 kan beräknas till ca -4,0 Mnkr.
Budget helår
Prognos
Avvikelse
2010
helår 2010
budgetprognos
104,1 mnkr
107,1 mnkr
-4,0 mnkr
Individ- och
familjeomsorg
66,9 mnkr
66,9 mnkr
0,0 mnkr
Ekonomiskt
bistånd
Kommentarer till avvikelse
 Individ- och familjeomsorg
-4,0 Mnkr
Eftersom antal ärenden fortfarande ligger på en relativt hög nivå och
planeringen inte har hållit fullt ut avseende placeringar, beräknas
budgeten överskridas avseende barn och ungdomar. Fortfarande
prioriteras ifrågasättande av befintliga placeringar, med målsättningen att
så snart det är möjligt avsluta den externa placeringen och ge fortsatt
stöd på hemmaplan samt söka alternativa lösningar. Prognosen bygger
på att vi avslutar ytterligare ärenden under vintern i enlighet med den
planering som finns. För några av de pågående ärendena är planeringen
att det blir Ungbo, någon ska ev. till familjehem och något ärende har nu
avslutats. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av
barn/unga kommer budgeten att överskridas ytterligare med motsvarande
ca 1,1 mnkr. En negativ budgetavvikelse om ca 3,0 mnkr beräknas här.
På vuxensidan gäller samma förutsättningar, men vid varje eventuell
volymökning av en årsplacering kommer budgeten att överskridas med
motsvarande ca 0,6 mnkr. Här är dock situationen den, att vi för
närvarande har betydligt färre placerade än föregående år. Våra externa
vårdkostnader förväntas också att minska ytterligare eftersom samsjuklighetsboendet på Ringö nu har startats upp, och dessutom har vi numera
vårt stödboende Rosenbom i drift (från den 15mars i år). Därför beräknas
en positiv budgetavvikelse här. Övriga poster inom Individ- och familjeomsorg beräknas få en negativ budgetavvikelse motsvarande denna
positiva avvikelse.
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Ekonomiskt bistånd
+-0,0 Mnkr
Utbetalningarna för de senaste 11 månaderna har i snitt legat på 5,7 mnkr
per månad (snitt 5,1 mnkr fg år). Summerat på en tolvmånaders period
ligger utbetalningarna nu på ca 6,2 mnkr mer än vad som totalt betalades
ut föregående år, och vi tror att denna trend kommer att hålla i sig.
Prognosen baseras på en genomsnittlig kostnad på ca 5,5 mnkr resten av
året, inkl kompletteringskostnader för flyktingar. Prognosen bygger på
att vi kommer att ha ca 70 fler hushåll i snitt i år jämfört med föregående
år, till ungefär samma kostnad per hushåll. Då Kommunfullmäktige
beslöt, enl § 114 2010-08-24, om en utökad ram under år 2010 med 12,0
mnkr till ekonomiskt bistånd, förväntas ingen budgetavvikelse avseende
denna verksamhet.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 300 tkr, varav 100 tkr för
nya inventarier till en utbyggnad av Råd- och stöds lokaler. Redovisade
investeringar t o m november uppgår till 238 tkr, varav 105 tkr avser Råd- och
stöds lokaler.
Prognos 2010: Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Budget
investeringar
2010
300 tkr

Utfall jan-nov
2010

Prognos
2010

Avvikelse budgetprognos

238 tkr

300 tkr

+-0

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

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

20 december 2010

Kopia till
CR
Kommunfullmäktige

Dnr:

§ 143
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
Anders Nordberg redovisade upprättat förslag till nya avgifter daterat den 6
december 2010.
Bakgrund
Regeringen har i en proposition föreslagit att en ny alkohollag skall ersätta
nuvarande alkohollag (1994:1738). Flertalet av bestämmelserna i
nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också
kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter skall utgå för dessa prövningar.
Beslut om ny alkohollag behandlades i socialutskottet 2010-11-02 och i
riksdagen 2010-12-01. Den nya alkohollagen träder i kraft 2011-01-01.
Enlig alkohollagen 7 kap 13 § ges kommunen rätt att ta ut avgifter för
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen. Avgiftsuttaget måste följa
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning. Denna självkostnadsprincip behöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje enskilt
fall.
Förslag till avgifter
1. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna
sällskap, enligt Alkohollagen 8 kap. 4 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 7 500 kr.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar avgift för nuvarande
stadigvarande tillstånd förslutna sällskap
2. Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, enligt
Alkohollagen 8 kap. 6 §.
för ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 4 500 kr
för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande avgift för
tillfälligt tillstånd till allmänheten.
3. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe, enligt
Alkohollagen 8 kap. 7 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 7 500 kr.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande avgift för
stadigvarande tillstånd till allmänheten.
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4. Anläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen, enligt
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en avgift om 1 000 kr per
provtillfälle.
Motivering; Kommunen/socialnämnden skall ansvara för
genomförandet av provet. Provet kommer att vara web-baserat med
cirka 50 frågor och tar 90 minuter att genomföra. Kommunen skall
tillhandahålla lokal, dator samt övervaka sökanden vid provtillfället.
5. Serveringstilstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme enligt
Alkohollagen 8 kap. 14 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om 4 500 kr
för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande avgifter
för tillfälligt tillstånd till allmänheten.
Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar ändring i attsats 4 enligt följande:
4. Anläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen, enligt
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en avgift om 1 000 kronor per person
o provtillfälle. Om fler än 1 person avlägger prov vid samma provtillfälle
och från samma juridiska person/företag skall kostnaden för 2-5 personer
vara 300 kronor för var och en av dessa personer.
I övrigt bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag och Birgitta
Ståhls yrkande och fann Birgitta Ståhls yrkande antaget.
Socialnämndens beslutade således
att till kommunfullmäktige föreslå att ovan avgifter enligt punkt 1-5
fastställs, för nytillkomna bestämmelser där serveringstillstånd kan
meddelas enligt den nya alkohollagen.
att avgifterna skall träda ikraft i samband med beslutet
_____
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Kopia till
CR
Socialstyrelsen

Dnr: 2009.031.751

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

Dnr:

§ 145
Ersättning för uppdrag som särskild förordnad vårdnadshavare
Bakgrund:
Enligt § 2 i ”Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn” ska
god man förordnas när ett ensamkommande flyktingbarn kommer till
Sverige. När barnet får uppehållstillstånd ska istället särskild förordnad
vårdnadshavare utses enligt föräldra-balken kap 6 § 8a. Särskild förordnad
vårdnadshavare utses av tingsrätten på talan av socialnämnden. Enligt
föräldrabalken kap 6 § 10 a ska utses en person som är ”lämpad
att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran”.
Ansvaret för att förordna god man ligger på överförmyndaren. Det finns i
lagtext eller i överförmyndarnämnden eller socialnämndens reglemente ej
utsagt vilken nämnd som ska ha ansvar för administration av särskild
förordnad vårdnadshavare, t ex beslut om ersättning och stöd till särskild
förordnade vårdnadshavare.
SKL har i cirkulär 07:74 påtalat behovet av att frågan om ansvar för
ersättning till särskild vårdnadshavare regleras. Något förslag om
lagreglering har emellertid inte kommit.
Ersättning till särskild förordnad vårdnadshavare
SKL skriver i cirkulär 07/ 74 följande om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare:
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt
förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser
vårdnaden om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Endast för
den del som avser förmynderskapet finns stadgat om arvode, nämligen 12
kap. 16 § FB. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det dock viktigt
att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. Saken
har påtalats för lagstiftaren och tas bl.a. upp i SOU 2003:51 God man för
ensamkommande flyktingbarn s. 132.
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Socialförvaltningen menar att det är rimligt att den ersättning som
utbetalas till särskild förordnad vårdnadshavare knyts till den ersättning
som gäller för kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen. Ersättningen till
kontaktpersoner i Karlskrona följer SKL:s rekommendationer om
ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arvodet varierar
utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. En
bedömning görs tillsammans med uppdragstagaren om uppdragets
omfattning och svårighetsgrad. Förste socialsekreterare beslutar sedan om
ersättning till kontaktpersonen.
Förvaltningens förslag till beslut
1. att godkänna att ansvaret för särskilda förordnade vårdnadshavare
övergår till socialnämnden från och med 2010 12 01
2. att ersättning till särskilda förordnad vårdnadshavare vilka ej
sammanlever med barnet ska följa SKL:s rekommendationer för
ersättning till kontaktpersoner
3. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som
ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta
socialnämndens medel för flyktingmottagande
4. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som
inte ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta kontot för
kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
5. att delegera rätten att besluta om ersättning till särskild förordnad
vårdnadshavare till socialchefen
6. att ge socialchefen rätt att vidaredelegera beslut om ersättning till
särskild förordnad vårdnadshavare till lämplig nivå
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Yrkande
Birgitta Ståhl (M) yrkar följande tilläggs attsats:
att kostnaden för särskild förordnad vårdnadshavare ska inrymmas i de medel som
budgeteras för flyktingverksamhet respektive kontaktpersoner/kontaktfamiljer
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Birgitta Ståhls tilläggsyrkande
Socialnämnden beslutade således
1. att godkänna att ansvaret för särskilda förordnade vårdnadshavare
övergår till socialnämnden från och med 2010 12 01
2. att ersättning till särskilda förordnad vårdnadshavare vilka ej
sammanlever med barnet ska följa SKL:s rekommendationer för
ersättning till kontaktpersoner
3. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som
ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta
socialnämndens medel för flyktingmottagande
4. att ersättningen till särskilda förordnad vårdnadshavare för barn som
inte ingår i det kommunala flyktingmottagandet ska belasta kontot för
kontaktpersoner/kontaktfamiljer.
5. att delegera rätten att besluta om ersättning till särskild förordnad
vårdnadshavare till socialchefen
6. att ge socialchefen rätt att vidaredelegera beslut om ersättning till
särskild förordnad vårdnadshavare till lämplig nivå
7. att kostnaden för särskild förordnad vårdnadshavare ska inrymmas i de medel
som budgeteras för flyktingverksamhet respektive kontaktpersoner/kontaktfamiljer
_____
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§ 146
Översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid Alkohol- och
drogsektionen, Karlskrona.
Inledning
Befolkningens förmåga att inhämta ny kunskap om medicinska möjligheter innebär större utmaningar och ställer samtidigt högre krav på
missbruksvården. Det är därför av största vikt att Alkohol- och drogsektionen skapar en långsiktig grundstruktur för missbruksvården som
bygger på ett processtänkande. Syftet skall vara att öka den enskilde
individens möjlighet att i trygghet få vård
 vid rätt tid
 med rätt insats
 på rätt vårdnivå
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde, med företräde för dem som har de största behoven. Riksdagens riktlinjer för
prioriteringar bygger på tre övergripande etiska principer; människovärde, behov och solidaritet och kostnadseffektivitet.
Ett växande missbruk leder till ett ökat resursbehov. Den medicinska
utvecklingen accelererar och skapar hela tiden nya möjligheter att
diagnostisera och behandla missbruk och beroendesjukdomar.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010-04-26 att anta ramprogram för missbruksvården i Karlskrona som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, se bilaga ”Ramprogram för missbruksvård
i Karlskrona kommun”.
I ramprogrammet påtalas vikten av tidig upptäckt av missbruk.
Missbruks- och beroendefrågorna spänner över breda medicinska,
psykologiska och sociala områden. Ramprogrammet pekar på att rollfördelningen mellan olika huvudmän måste tydliggöras.
Missbruksvården i Karlskrona ska enligt ramprogrammet stå på tre ben,
vilka skall samarbeta kring klienten.
De tre benen är:
 Boende
 Medicinsk behandling
 Dagverksamhet inklusive terapi
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En missbruksvård på tre ben förutsätter ett nära samarbete mellan
landsting och kommun. Det är viktigt att en gemensam värdegrund
etableras mellan olika huvudmän.
De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård ska vara
vägledande för missbruksvården i Karlskrona. Den vård och behandling
som ges ska grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Sveriges Kommuner och Landsting bedriver sedan 2008 utvecklingsarbetet ”Kunskap till praktik” där den bärande idén att kommuner,
landsting och regioner ska ta ett gemensamt ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevården och annan aktuell
kunskap införs och tillämpas.
Mål
Skapa förutsättningar för en god missbruksvård i Karlskrona kommun för
alla oavsett kön och ålder.
Syfte
Syftet med översynen är att skapa en organisation med verksamhet och
bemanning som ger vård som uppfyller nationella riktlinjer och ramprogram, har en god arbetsmiljö och har personal med rätt kompetens.
Uppdrag
En total översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid
Alkohol- och drogsektionen skall göras för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med socialnämndens politiska mål och de
nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård.
Översynen skall omfatta nedanstående punkter
 Egen verksamhet
 Öppen vård
 Behandlingshem män /kvinnor
 Behandlingsmetoder
 Kontakter med andra myndigheter som t ex landsting och polis
 Kontakter med olika organisationer
 Personalkompetens
 Arbetsmiljö
 Vårdkvalitet
 Vårdkedja
 Kostnadseffektivitet
 Medicinsk behandling
Styrgrupp
En politisk styrgrupp utses av socialnämnden. Styrgruppen består av tre
politiska företrädare, två från majoriteten och en från oppositionen.
Projektledare Göran Boman ingår i styrgruppen.
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Projektledare/Projektsekreterare
Utse socialchef Göran Boman till projektledare och utredare Tore
Svensson till projektsekreterare.
Arbetsgrupp
Projektledaren utser arbetsgrupp för uppdraget.
Tidplan
Översynen av verksamheten ska genomföras under perioden januari –
juni 2011.
En slutrapport ska lämnas till socialnämnden i juni 2011.
Delrapport ska lämnas till socialnämnden i april 2011.
Förslag till beslut
1.

att genomföra en översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion i
enlighet med upprättat förslag.

2.

att utse en politisk styrgrupp bestående av två politiker från
majoriteten samt en politiker från oppositionen.

3.

att utse socialchef Göran Bohman till projektledare och utredare
Tore Svensson till projektsekreterare.

4.

att en delrapport ska presenteras för socialnämnden i april 2011.

5.

att en slutrapport ska presenteras för socialnämnden i juni 2011.

Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar ändring av attsats 2 enligt följande:
att utse en politisk styrgrupp bestående av tre politiker från majoriteten
samt två politiker från oppositionen.
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Jan-Anders Lindfors
ändrings yrkande.
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Socialnämnden beslutade således
1.

att genomföra en översyn av organisation, verksamhet och bemanning vid socialförvaltningens alkohol- och drogsektion i
enlighet med upprättat förslag.

2.

att utse en politisk styrgrupp bestående av tre politiker från
majoriteten samt två politiker från oppositionen.

3.

att utse socialchef Göran Bohman till projektledare och utredare
Tore Svensson till projektsekreterare.

4.

att en delrapport ska presenteras för socialnämnden i april 2011.

5. att en slutrapport ska presenteras för socialnämnden i juni 2011.
_____
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§ 147
Ordförandens julhälsning
Ordföranden avtackar de ledamöter/ersättare som avgår efter denna
mandatperioden med en blomma.
Därefter tackar ordföranden både politiker och tjänstemän för ett gott samarbete
under det gånga året och önskar all God Jul och Gott Nytt År.
Vice ordförande Jan-Anders Lindfors tackar ordförande för den gångna året och
önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
_____
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