
  27 januari 2014 1 

 

 

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 27 januari 
2014 
 
§  5 Öppna frågor sid 4 
§  6 Internkontrollplanen sid 5 
§  7 Förslag till budget för 2014 samt planer för 2015-2016 sid 6 
§  8 Utredning avseende Socialförvaltningens framtida organisation  
  och planerade förbättringsförslag. sid 7 
§  9 Förfrågan om tillfällig utökning av mottagandet och bosätt- 
  ning av vissa nyanlända invandrare sid 11 
§  10 Angående uppdrag åt socialnämnden att utreda, om det inom  
  nuvarande kostnadsram, går att införa ett HVB för unga  
  narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner sid 14 
§  11 Uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård sid 16 
 
 
  
 
 
   
 
    
 



  27 januari 2014 2 

 

 

Tid och Plats  Måndagen den 27 januari kl. 14.25-17.30 Ö Hamngatan 7 B. 
  Ajournering kl 16.30-16.45 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C)  
  vice ordf. Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Margareta Rodin (FP), gick kl 16.15 del av föredrag § 7 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) gick 16.30 del av föredrag § 7 
  Marie Klang (FP) gick kl 16.35 del av föredrag §  7 
  Mai-Kathe Wesstberg (M) § 7 
  Sattar Zad (S) § 7 
  Camilla Carlman (SD) 
 
Övriga närvarande  Hind Abdul-Wahab (S) gick 16.30 del av föredrag § 7 
  Hanna Ekblad (M) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän   Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Jesper Björnson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, controller 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S) 
 
Justerade paragrafer § 5-11  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
  



  27 januari 2014 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Öppna frågor 
 
 
Inga frågor fanns att besvara 
______ 
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§ 6 
Internkontrollplan 2014 
 
Varje nämnd skall årligen fastställa en plan för den interna 
kontrollen. 
Socialförvaltningen har tagit fram nedanstående förslag till 
internkontrollplan för 2014. Resultatet av den interna kontrollen 
kommer delges socialnämnden på decembersammanträdet och 
redovisas i samband med årsbokslutet i verksamhetsberättelsen 
för år 2014. 
 

Process 
Rutin/system 

Kontroll- 
moment 

Kontroll- 
ansvar 

Frekvens Metod Rapportering 
till 

Rutiner för, och  
Kartläggning av, 
förvaltningens 
framtida behov 
av upphandling 

Efterlevnad 
av rutiner för 
upphandling, 
och kartlägg-
ning av in- 
köpsbehov 

Social- 
chef 

Decem-
ber 2014 

Intervjuer 
med arbets- 
ledare och 
genomgång 
av rutiner och 
ekonomi-
system 

Social-
nämnden 

Utbetalningar 
ekonomiskt bi- 
stånd 

Kontroll av 
mottagare 

Social- 
chef 

2014 Stickprov  
kvartalsvis 

Social-
nämnden 

 
Socialnämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2014. 
______ 
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Kopia till     Dnr: 2014.013.042 
CR 
KS 
KF 
 
 
 

§ 7 
Förslag till budget för 2014 samt planer för 2015-2016. 
 
Lill Körling och Anette Gladher redovisade förslag till budget 
för 2014 samt planer för 2015-2016. 
 
Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit kommun-
fullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med 202,3 
mnkr för år 2014, 197,3 mnkr för år 2015 och 192,3 mnkr för år 
2016 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2013). 
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 123,4 mnkr och 
för Ekonomiskt bistånd 78,9 mnkr för år 2014.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  anta förvaltningens förslag till budget för år 2014 samt plan för 
 åren 2015 - 2016. 
 
att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i 
 internbudget för 2014. 
______ 
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Kopia till  Dnr: 2014.018.001 
CR 

 
 
 
 
§ 8 
Utredning avseende Socialförvaltningens framtida organisa- 
tion och planerade förbättringsförslag. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till beslut 
Vår bedömning sammanfattningsvis är att vi ser organisations-
förändringen som nödvändig för att klara krav och förväntningar 
nu och inför framtiden. Vi ser ett växande behov av flexibla 
insatser för att matcha de komplexa problem som våra brukare 
behöver stöd och hjälp med. Vi måste anpassa vår verksamhet 
så att vi på hemmaplan med bra kvalité i verksamheten kan 
möta detta med framgång. Vi ser att med den nu föreslagen 
organisation kan vi möjliggöra detta.  
 
Socialnämnden föreslås besluta: 
 
1. att  förvaltningen ska genomföra föreslagna förbättringsåt-

 gärder och organisationsförändringar, 
 
2. att  förvaltningen upprättar en kommunikations- och  tids-

 plan för förändringarna som redovisas för socialnämn-
 den i februari 2014, 

 
3. att  förvaltningen upprättar en plan för uppföljning av föränd-

 ringsarbetet som redovisas för socialnämnden i mars 
 2014, 

 
4. att  nämnden översänder ovanstående utredning till kommun-

 styrelsen och kommunfullmäktige för kännedom i syfte att 
 informera om pågående förbättrings och förändrings-
 arbete för att minska kostnaderna för de externa  place-
 ringarna 

 
Mandat 
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hela 
förvaltningens organisation med redovisning i januari 2014. 
Socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att omsätta i 
praktiken tagna beslut om förbättringsåtgärder i syfte att minska 
kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till vård 
med hög kvalité på hemmaplan. 
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Forts § 8 
 
Socialnämnden har en obalanserad ekonomi till följd av ett ökat 
behov av externa placeringar till barn/unga och vuxna.  
 
Detta förhållande regleras av tvångslagstiftningar och rättighets-
lagstiftningar. Socialnämnden har till följd av detta begränsade 
möjligheter att påverka dessa förhållanden.  
Dessa omständigheter fråntar dock inte Socialnämnden an-
svaret för att detta är just uppdraget, att hantera dessa obe-
kväma förhållanden. Socialnämndens politiker och tjänstemän 
har det förhållandet tydligt för sig, att en obalanserad ekonomi 
inte är ett förhållande vi kan fortsätta att ha. Verksamheten 
måste ses i sin helhet och ha tydliga definierade uppdrag. Det 
måste för samtliga vara klart att mål och resurser hänger ihop. 
Verksamheten som bedrivs måste styra mot en långsiktig håll-
barhet när det gäller ekonomi och innehåll. Mål och strategier 
måste vara begripliga och accepterade från högsta beslutsnivå 
ut i den dagliga verksamheten. Den politiska ledningen ska ge 
tydliga signaler och ställa tydliga ramar för de ekonomiska målen 
och verksamhetsmål som tydliggör vilken service medborgarna 
har att förvänta sig av Social-nämndens verksamhet. 
 
Vilka berörs? 
Samtlig personal. 
 
Resultat, vad ska vi åstadkomma? 
 Effektivt användande av våra resurser 
 Tillgänglighet för våra brukare, ”en väg in” 
 Närhetsprincipen, vård på hemmaplan 
 Sammanhållen och genusneutral handläggning och 
vårdkedja 
 
Omfattning? 
Förändringar i hela organisationen för att uppnå ett effektivt 
användande av de resurser vi har och de vi har att tillsätta. 
Resultatet vi vill åstadkomma kräver omfördelning och omflytt-
ning inom verksamheten. Förändringen är genomgripande men 
kommer i första hand att börja med verksamhet som är starkt 
knuten till vård och behandling av unga och unga vuxna som är 
på extern institution eller befinner sig i en situation som kan 
beskrivas som ”institutionsnära”. 
 
Hela socialförvaltningens verksamhet oavsett funktion måste 
ställa om för tidig upptäckt, rätt och sammanhållna insatser, och 
att vi i huvudsak ska hantera dessa på hemmaplan med ett från 
ax- till limpa-koncept där vi främst utveckla våra insatser till 
unga.  
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Forts § 8 
 
Det ekonomiska biståndet omfattas också såtillvida att vi har 
kvar brukare länge i systemet p.g.a. behov av olika rehabili-
teringsinsatser som har varit svåra att få till stånd. Detta är ett 
förhållande som behöver ytterligare förändras. 
 
Kommunikation 
Tidplan för utredningsarbetet är satt. Dialogmöte med arbets-
ledare genomförd. Fackliga företrädare informerade.  
 

Strategier för upprättande av konsekvensbeskrivning och risk-
analys med vidhängande handlingsplan är gjorda. Utredningen 
underställs socialnämnden i januari 2014 för beslut. 
 
Tidplan för förändringsarbetet kommer att upprättas efter beslut i 
socialnämnden. Kommunikationsplan kommer också att upp-
rättas för hur information ska ges under förändringsarbetet, samt 
för hur medarbetare ska få komma till tals under processen. 
 
Styrgrupp för förändringsarbetet kommer vara ledningsgruppen. 
Referensgrupp för styrgruppen kommer verksamheternas arbets-
ledare och de fackliga företrädarna att vara. 
 
Mätbara mål 
 Alla insatser som ges ska följas upp på individ och gruppnivå 
 med fokus på kvalité och effektivitet. 
 Systematisk uppföljning ska ske av alla externa placeringar 
 och familjehemsplaceringar på individ och gruppnivå. 
 Mäta kostnadseffektiviteten i de insatser vi tillhandahåller. 
 Andelen evidensbaserade metoder ska öka med 
 utgångspunkt i en god ekonomisk hushållning. 
 Kostnaderna för externa placeringar ska minska. 
 Brukarnas uppfattning ska efterfrågas och tillvaratas i 
 uppföljning och utvärdering.  
 
Metod för förändring 
Avgörande för att förändringsarbetet ska nå framgång är att 
ledningsgruppen är aktiv i utvecklingsarbetet och leder aktivt.  
 Systematiskt genomförande av förändringar och uppföljning 
 av dessa kontinuerligt. 
 Tillhandahålla kunskaper och att hålla sig uppdaterad om 
 aktuell forskning, samt omvärldskunskap för att planera och 
 följa upp förändringarna. 
 EBP genomsyrar allt förändringsarbete 
 Arbetet leds av en styrgrupp bestående av förvaltningsled-
 ningen. 
 Arbetet stödjs och följs upp av förvaltningens stödfunktion. 
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Forts § 8 
 
 Förvaltningens arbetsledare utgör referensgrupp tillsammans 
 med de fackliga företrädarna som träffas med 
 regelbundenhet under genomförandet. 
 
Långsiktig och hållbar utveckling 
Framgångsrika och stabila förändringar ställer krav på förändrings-
arbetet.  
 En gemensam syn på nuläget och den närmaste framtiden 
 såväl inom den politiska organisationen som inom 
 förvaltningen. 
 En stabil plattform för styrning och stöd under förändrings-
 arbetet. 
 Tydliga och långsiktiga strategier för hur förändringarna ska gå 
 till. En organisation som är rustade för att vidmakthålla 
 förändringar. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bordläggning av ärandet till allmänna 
utskottets sammanträde den 10 februari 2014. 
Ingrid Hermansson (C) yrkar att ärendet avgörs idag. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvist yrkande och om 
ärendet skall avgöras idag och fann att ärendet skall avgöras idag. 
 
Omröstningen 
Omröstning begärdes. Följande voteringsproposition godkändes: 
”Den som stöder Ingrid Hermansson yrkande röstar ja. Den som 
stöder Eva Strömqvist yrkande röstar nej”  
 
Vid votering avgavs 5 ja röster och 6 nej röster. 
 
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M), Sture Nilsson 
(C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid Hermansson (C). 
 
Nej-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S) Walla Carlsson 
(S), Ingrid Trossmark (S), Sattar Zad (S) samt Camilla Karlman 
(SD). 

  
 

Socialnämndens beslutade således 
  
att bordlägga ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 
 10 februari 2014. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2011.128.130 
CR   KS:  2012.347.133 
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§ 9 
Förfrågan om tillfällig utökning av mottagandet och bosätt-
ning av vissa nyanlända invandrare 
 
Inledning 
Länsstyrelsen i Blekinge län har begärt ett formellt ställnings-
tagande från Karlskrona kommun avseende möjligheten till ett 
tillfälligt utökat flyktingmottagande för perioden 2014-2015. 
 
Enligt nuvarande avtal förbinder sig Karlskrona kommun att 
årligen ta emot 100 nyanlända invandrare. Omkring 50 % ska 
tas emot genom att de anvisas plats för bosättning i kommunen 
genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. 
Övriga 50 % beräknas bosätta sig i kommunen på egen hand, 
s k självbosättare. Flyktingmottagandet har dock i praktiken varit 
högre än så, och fram till och med november 2013 har Karls-
krona kommun under året tagit emot 172 personer. För helåret 
2012 var siffran 149 personer.  
 
Den nu inkomna förfrågan från Länsstyrelsen beror på ett kraftigt 
ökat antal asylsökande som kommit till Sverige under 2013 och 
mängden bedöms öka även under 2014 och 2015. De år då 
antalet flyktingar varit som högst tidigare var under krigen i det 
forna Jugoslavien, 1993-94, då det kom 36 482 respektive 
44 875 personer. För 2014 beräknas det komma ca 55 200 
personer, alltså långt utöver tidigare högstanivåer. Den största 
delen av ökningen väntas komma utifrån det svåra humanitära 
läget i Syrien. 
 
Utifrån de beräkningar som presenteras i förfrågningsunderlaget, 
skulle Karlskronas kommuntal för 2014, det vill säga det antal 
personer som Länsstyrelsen räknat fram att kommunen bör ta 
emot, hamna på 229 personer. Det har därefter kommit en 
reviderad siffra, utifrån den aktuella situationen med fortsatt ökat 
antal flyktingar till Sverige, som innebär ytterligare en justering 
uppåt, till förväntat mottagande för Karlskrona kommun på 271 
personer årligen för 2014-2015.  
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Forts § 9 
 
För att stimulera kommunernas mottagande har regeringen infört 
vissa förändringar i ersättningsnivåerna till kommunerna, och 
även anslagit extra medel för utökat flyktingmottagande 2014-
2015, som fördelas i proportion till hur stort mottagande man i 
praktiken åtar sig.  
 
Sammanfattning av utredningen 
Sverige står inför en mycket stor förväntad ökning av antalet 
mottagna flyktingar under 2014-15. Utöver de hänsyn som 
måste tas utifrån humanitära aspekter, har utredaren funnit tre 
möjliga ställningstaganden i frågan kring tillfälligt utökat flykting-
mottagande för 2014-2015:  
 
1. Att inte ändra Karlskrona kommuns avtal, utan behålla ett 
 mottagande på 100 personer totalt, varav 50 på anvis-
 ningsbara platser. Ett sådant ställningstagande utgör  ingen 
 belastning på vare sig bostadsmarknad eller annan service 
 som kommunen skall erbjuda. Ur ekonomisk synvinkel blir 
 nettot att kommunens ersättningar beräknas öka med 
 527 500 kr. 
 
2. Att sluta ett nytt tillfälligt avtal, i linje med vårt faktiska 
 mottagande idag. Det innebär 180 platser totalt, varav 80 
 anvisningsbara. Denna nivå skulle möjligen anstränga det 
 serviceutbud kommunen ska tillhandahålla, varför det är 
 viktigt att det ekonomi-ska nettot från de statliga ökade 
 ersättningarna som redovisas nedan också tillförs de för-
 valtningar som i första hand arbetar med denna service. 
 Ur ekonomisk synvinkel kommer kommunens ersättningar 
 att öka med minst 450 000 kr utöver nivån i alternativ 1.   
 
3. Att följa Länsstyrelsens kommuntal (229 eller 271 totalt, 
 varav 100 anvisningsbara platser). Detta bedöms inte 
 görligt med omedelbar verkan, framför allt utifrån bostads-
 situationen och kompetensförsörjningen på utbildningssidan 
 i nuläget. Däremot har flera fastighetsbolag uttryckt intresse 
 för att arbeta vidare i frågan. Detta alternativ kräver en 
 tydligt uttalad politisk vilja att Karlskrona kommun ska bli en 
 föregångskommun vad gäller flyktingmottagande. De  stat-
 liga ersättningarna, utöver det som redovisats i alterna-
 tiv 1, ökar med 750 000 kr, och om Karlskrona hamnar över 
 riksmeridianen för mottagande, ytterligare drygt en miljon 
 kronor. 
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Forts § 9 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs kommer ett visst ekonomiskt 
tillskott till kommunen. Detta bör rimligen fördelas mellan de 
förvaltningar som i dagsläget ansvarar för service till de ny-
anlända, det vill säga Utbildningsförvaltningen, Barn- och ung-
domsförvaltningen, samt Socialförvaltningen, så att medlen 
används till bästa möjliga integration för de nyanlända. 
 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden  

att  föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige 
 hemställa att kommunfullmäktige beslutar enligt 
 alternativet 1, 2 eller 3: 

1.  att inte ingå nytt avtal med Länsstyrelsen om tillfällig 
 utökning av mottagande och bosättning av vissa 
 nyanlända invandrare, 

2.  att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och 
 bosättning av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, 
 med totalt 180 platser, varav 80 anvisningsbara, med 
 Länsstyrelsen i Blekinge, 

3.  att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och 
 bosättning av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, 
 med totalt 229 platser, varav 100 anvisningsbara, med 
 Länsstyrelsen i Blekinge,  
 
 samt, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar enligt alternativ 1. 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar enligt alternativ 2. 
 
Proposition 
Ordförande ställde alternativ 1 mot alternativ 2 och fann 
alternativ 1 antaget. 
 
Votering begärdes 
Den som röstar JA stödjer alternativ 1. Den som röstar NEJ 
stödjer alternativ 2. 
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Forts § 9 
 
Vid votering avgavs: 6 JA röster och 5 NEJ röster 
 
JA- röstade: Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M), Sture 
Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (FP), Camilla Karlman (SD) 
samt Ingrid Hermansson (C) 
 
NEJ-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S) Walla 
Carlsson (S), Ingrid Trossmark (S), Sattar Zad (S) 
 
 
Socialnämnden beslutade således att föreslå kommun-
styrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

1. att inte ingå nytt avtal med Länsstyrelsen om tillfällig 
 utökning av mottagande och bosättning av vissa 
 nyanlända invandrare, samt 
 

2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2011.177.751 
CR  KF:  2011.410.700 
KF 

 
 
 
 
§ 10 
Angående uppdrag åt socialnämnden att utreda, om det inom 
nuvarande kostnadsram, går att införa ett HVB för unga 
narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner. 
 
 
Bakgrund 
Socialnämnden gavs i kommunfullmäktiges budget för 2012 i upp-
drag att utreda om det inom dåvarande kostnadsram gick att införa 
ett hem för vård och boende (HVB) för unga narkotikaberoende 
tillsammans med andra kommuner. Bakgrunden var att kostnad-
erna för externa placeringar för målgruppen ökade, och resultaten 
av placeringarna var oftast inte hållbara. 
 
Frågan 
I socialnämndens internbudget för 2013 skrevs följande om upp-
draget:  
 
Uppdraget … är slutfört under 2012. Tillsammans med nätverks-
kommunerna beslutades att avvakta med verkställighet med 
anledning av oklarheter kring ansvarsfrågan vad gäller missbruks-
vården.    
 
Det som åsyftades med ”oklarheter kring ansvarsfrågan” var de 
frågor som väckts utifrån regeringens missbruksutredning (SOU 
2011: 35), där utredarens förslag var att huvudmannaskapet för 
missbruksvården skulle läggas över på landstingen. Ingen av 
nätverkskommunerna var i det läget intresserad av att gå vidare 
med en gemensam upphandling av HVB för unga missbrukare, då 
man inte ville binda upp sig för så pass stora kostnader om inte 
ansvaret för vården skulle åvila kommunerna framöver. Ett under-
lag för att gå ut med en upphandlingsförfrågan hade arbetats fram 
av nätverkskommunerna på tjänstemannanivå innan beslutet om 
att avvakta den fortsatta utvecklingen i ansvarsfrågan togs.  
 
Då ansvarsfrågan ännu inte var klar i juni 2013 skickades en ny 
förfrågan ut till nätverkskommunerna om de var fortsatt intresse-
rade av ett samarbete likt det som planerats för året innan. Endast 
två kommuner svarade; en var inte längre intresserad, och en 
annan tyckte sig ha täckt behovet på annat sätt. Någon grund för 
ett fortsatt samarbete i frågan bedömdes då inte finnas.  
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Forts § 10 
Samtidigt visar forskningen på senare år att institutionsplaceringar i 
möjligaste mån ska undvikas då de har dålig effekt på målgruppen, 
och snarare kan vara kontraproduktiva. 
 
Frågan som sådan, avseende att kunna ge unga missbrukare 
bästa möjliga vård på hemmaplan, har dock levt vidare hos social-
nämnden och -förvaltningen, såväl utifrån ekonomiska som mänsk-
liga aspekter. Bättre och mer kostnadseffektiv vård för unga miss-
brukare och en genusneutral och sammanhållen vårdkedja är 
huvudmålen i de förbättringsåtgärder som socialnämnden be-
slutade om 2013, och även i den som en konsekvens därav 
följande utredningen om socialförvaltningens framtida organisation, 
där fokus, utöver flera nya arbetsformer och förstärkningar av 
insatsutbudet för just dessa målgrupper, även ligger på utökad 
tillgänglighet och ett mer flexibelt arbetssätt. 
 
Frågan lever således i högsta grad inom socialnämndens och –
förvaltningens verksamhet, om än i andra, och med dagens 
kunskaper bättre, former än i ursprungsuppdraget. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
 
att  anta ovanstående utredning som sitt svar på det uppdrag som 
 socialnämnden gavs i kommunfullmäktiges beslut 
 2011.410.700. 

att förklara punkten omedelbart justerad. 
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2011.175.761 
CR  KF:  2011.408.700 
KF 

 
 
 
 
§ 11 
Uppdrag att säkerställa en genusneutral missbruksvård 
 
Inledning 
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att säker-
ställa en genusneutral missbruksvård. Genusneutral innebär att 
beakta individens behov utan att påverkas av könsstereotyper men 
även att beakta att kvinnor och män på grund av dagens genus-
konstruktioner kan ha olika förutsättningar och behov utifrån kön. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har tidigare beviljats utvecklingsmedel från 
Länsstyrelsen och kommunen för arbete med en obruten vårdkedja 
för en jämställd missbruks- och beroendevård. Arbetet resulterade i 
att förvaltningen startade upp ett skyddat boende för kvinnor. 
Boendet har möjliggjort att kvinnor kan få behandling för sitt miss-
bruk i öppenvård i kombination med ett skyddat boende.  
 
Under 2012 arbetade socialförvaltningen vidare med frågan och ett 
förslag presenterades för socialnämnden om att förbättra vården 
för kvinnor. Förslaget fanns med som en budgetramförstärkning 
inför 2013 men då medel inte tillsköts har förvaltningen arbetet 
vidare med att finna lösningar inom befintlig budgetram (Social-
nämndens bokslut 2012). Det har tidigare prövats att integrera 
kvinnor och män gällande boende och behandling vilket inte 
fungerat. 
 
Hur ser det ut? 
Det är idag en större andel vuxna män än kvinnor som är i behov 
av vård. I kommunen finns ett behandlingshem för män, Karlskrona 
behandlingshem, men inget behandlingshem för kvinnor. Det finns 
ett skyddat boende för kvinnor, Vilja. Här kan kvinnor med en 
otrygg hemmiljö bo samtidigt som behandling erhålls inom öppen-
vård.  
 
Antal personer i vård 2013 

 

 Öppen- och 
slutenvård 

Extern 
placering 

Karlskrona 
behandlingshem 

Vilja 

Kvinnor 57 11 - 12 

Män 163 35 30 - 
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Forts § 11 
 
Genomfört arbete under 2013 
Under 2012 och 2013 har förvaltningen deltagit i projekt Hållbar 
jämställdhet (HÅJ 2).  
Behandlingsenheten har arbetet med jämställd vård och behandling 
för vuxna missbrukare: 
- Kvinnor ska få samma chans till slutenvård som män på hemma-
 plan, för att främja umgänget med barnen. 
- Ställa krav på behandlingar utifrån ett könsperspektiv. Titta på 
 behoven istället för metoden. 
- Främja och hjälpa både kvinnor och män att vara delaktiga i 
 barnens välfärd. 
- Vi vill främja jämställdhet och mångfald. 
- Belysa att kvinnor och män kan ha olika behov. 
- Män ska bli mer synliga i barnens behov. 
 
Vuxensektionen har genomfört en brukarundersökning samt gjort 
kartläggning om brukares situation där ett jämställdhetsperspektiv 
beaktats. 
 
Socialnämnden har antagit en handlingsplan för social mångfald för 
2014 – 2015 där arbete för en jämställd vårdkedja är en del. 
 
Fortsatt arbete 
Socialnämnden har under hösten tagit beslut om att en utredning 
om framtida organisation ska genomföras. Ett av målen med 
organisationsförändringen är att skapa bättre möjligheter för lös-
ningar inom kommunen. Att inrätta ett behandlingshem för kvinnor 
är inte kostnadseffektivt. Genom att istället skapa möjligheter för 
boende och behandling var för sig och i mindre enheter kan för-
valtningen skapa förutsättningar för en bra vård för både kvinnor 
och män i kommunen. Det är även bra ur ett barnperspektiv. 
Arbetet med att säkerställa en genusneutral missbruksvård har inte 
nått hela vägen fram. Både socialnämnden och förvaltningen har 
som ambition att fortsätta arbetet med målet att en genusneutral 
vårdkedja ska genomsyra hela organisationen från mottagande till 
uppföljning av insats. 
 

Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående utredning som sitt svar på det uppdrag som 
 socialnämnden gavs i kommunfullmäktiges beslut 
 2011.410.700. 

att förklara punkten omedelbart justerad. 
______ 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 februari kl. 15.10-16.40 Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) gick kl 16.30 § 25 del av § 30 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP), gick kl 15.45 § 25 del av § 26 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) 
  Marie Klang (FP) § 27 
  Mai-Kathe Westberg (M) § 31 
  Marianne Widebrant (C) 
 
Övriga närvarande  Mai-Kathe Westberg  
  Hanna Ekblad (M), gick kl 16.30 § 25- 28 
  Camilla Karlman (SD), gick kl 16.00 § 25 del av § 26 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Jesper Björnson, planeringssekreterare 
  Lill Körling, controller 
   Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, gick 16.25 § 25-28 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 25-31  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Björn Olsson  
   
Justerare  ________________________    
  Eva Strömqvist (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 25 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) undrar om det finns någon sammanställning på 
vilka olika droger det finns. 
 
Margaretha Jansson svarade att vi på förvaltningen har två med-
arbetare som har stor kunskap om detta samt att man kan söka på 
nätet. 
______ 
 
På allmänna utskottet ställde Eva Strömqvist (S) frågan om hur vi 
samarbetar med kvinnojouren. 
 
Christine Held berättade om samarbetet med Kvinnojouren. 
Christine meddelar att det är bra stämning mellan Kvinnojouren och 
socialförvaltningen. 
______ 
 
Sture Nilsson (C) ställde frågan om det fungerar med medling 
 
Christine Held svarar att det har blivit svårare att få igång medlingen. 
______ 
 
 
Jörgen Anehäll (S) ställde frågan om arbetet Case Management är 
på gång i Blekinge. 
 
 
Margaretha svarade att det arbetssättet ej kommit till Karlskrona. 
______ 
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    Dnr: 2014.013.042 
 
 
 
 
 
 
§ 26 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2013 
 
Lill Körling redovisade bokslutet. 
 
Socialnämndens nettoanslag för 2013 uppgick till 189,9 mnkr. 
Det ekonomiska utfallet för 2013 uppgår till 215,9 mnkr. Detta 
innebär att budgetavvikelsen uppgår till – 26,0 mnkr. 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -26,7 
mnkr och ekonomiskt bistånd till +0,7 mnkr.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att  godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 
 verksamhetsåret 2013,  
 
att  begära täckning av 2013 års underskott. 
______ 

 

 
  



  24 februari 2014 6 

 

 

Kopia till    Dnr: 2013.216.702 
CR 
Alkoholhandläggare 
 
 
 
 

§ 27 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Hamnkrogen Kristianopel, Hamnplanen Kristianopel, 370 
45 Fågelmara 
 
Kristianopel Turism Handelsbolag har hos Socialnämnden ansökt 
om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen  
(2010 :1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe till all-
mänheten. Sökta serve-ringstider är under perioden 1 april – 30 
september mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hamnkrogen Kristianopel är belägen på Hamnplanen, Kristianopel. 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten har funnits under 
perioden 2013-06-20 – 2013-09-30. Tillsynsbesök har genomförts 
utan någon erinran. 
Serveringsytan innefattar 2 st. uteserveringar med totalt 13 st. bord 
och skall vara väl avgränsad. Toalett finns i anslutning till serve-
ringsområdet. Köket som är beläget i en sjöbod, är registrerat för 
stekning av sill samt uppläggning och servering av färdig mat som 
varmrökt, kallrökt och gravad lax, rökt sik, ål, röding, rökta räkor, 
skagenröra, kalla såser, potatissallad och pastasallad. Dessutom 
korv på rullgrill och potatismos samt mjukglass. 
I nära anslutning till Hamnkrogen har sökanden Kristianopel 
Camping/Gästhamn med ett godkänt kök för allsidig matlagning. 
Besök har genomförts på serveringsstället. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Hamnkrogen ska vara den lilla pittoreska fiskerestaurangen som 
Kristianopel så länge har saknat. Mitt i hamnen ska gästerna på ett 
enkelt sätt kunna inta en fiskerätt serverad med havet som när-
maste granne. 
Målgruppen är hamnens alla gäster, såväl de som kommer med båt 
eller de som bara besöker hamnen landvägen. Sökanden inriktar 
sig främst på besökare i åldern 30 år och uppåt men även är yngre 
väl-komna till Hamnkrogen. 

  



  24 februari 2014 7 

 

 

 
 
Forts § 27 
 
2-3 kvällar i veckan under högsommaren kommer dragspelsmusik 
att erbjudas gästerna och tiden för detta är mellan klockan 19.00 – 
21.00. Vi kommer enbart ha servering utomhus. 
Tillagning/beredning sker i det nybyggda köket som uppförts i en av 
sjöbodarna. 
 
Menyn kommer att bestå av havets läckerheter men vi kommer ha 
några lokalt gjorda lamm korvar. Menyn erbjuder ett varierat utbud 
av maträtter. Såväl förrätter, huvudrätter som efterrätter kan er-
bjudas. 
 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden driver sedan 2012-07-10 Kristianopel Camping/Gäst-
hamn och har erfarenhet och kunskap från restaurangbranschen.  
Utbildning i alkohollagen finns och Thomas Dahl har genomgått 
kunskapsprovet hos Karlskrona kommun 2012-05-31 med ett god-
känt resultat. 
 
Ägar- och hyresförhållanden 
Kristianopel Turism Handelsbolag ägs av Linda Kock och Thomas 
Dahl. 
Hyresavtal finns mellan upplåtare Karlskrona kommun och 
Campingvärd/gästhamnsvärd, Kristianopel Turism HB. 
 
Bedömning 
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet förutom att uteserve-
ringen skall vara klart avgränsad mot omkringliggande områden. 
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt, 
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller 
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatte-
verket. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt förord-
ningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är taget 
av samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att man skall 
arbeta fortlöpande med det systematiska brandskyddsarbetet. 
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Forts § 27 
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller alkohol-
lagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 kap. 12 
§. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla lagade 
eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler 
är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § 
alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltnings-
lagen 2014-01-13. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och   
 spritdrycker till allmänheten årligen under perioden 1 april – 30   
 september mellan klockan 11.00 - 01.00.  
______ 
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Kopia till  Dnr: 2013.046.705 
CR 

 
 
 
 
§ 28 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detalj-handel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
 
Bakgrund 
Staten, genom Folkhälsoinstitutet(FHI) och länsstyrelse, förordar 
att kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen 
9 kap. 2§ görs utifrån en ansvarig nämnd beslutad plan. FHI 
menar bl.a. att en sådan plan väsentligen skulle strukturera och 
under-lätta verksamheten och också öka förutsättningarna för att 
få en god effekt av arbetet. Det bör specificeras vad kommunen 
under året planerar att prioritera i sin tillsyn- antal tillsynsbesök, 
in-riktning, uppföljning m.m. 
 
Allmänt om tillsyn 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alko-
holens skadeverkningar. 
Bestämmelserna i alkohollagen 9 kap.2 § ger tillståndsmyndig-
heten/kommunen rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen 
av alkoholdrycker. Kommunens uppgift är att i första hand att 
vägleda tillståndshavarna och kontrollera att reglerna efterföljs. 
Särskild fokus ska ligga på att förhindra uppkomst av skador och 
vara ett skydd för ungdomen. 
Den alkoholpolitiska hänsynen ska ha företräde före den före-
tagsekonomiska. 
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning 
av folköl till kommunen. 
 
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen ock-
så tillsynsmyndigheter. 
Länsstyrelsen kan initiera yttre tillsyn i samverkan med kommun-
en vid speciella tillfällen. 
 
Tillsyn av restauranger 
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott sam-
arbete mellan tillståndshavare och kommun. Bådas intressen 
bör sammanfalla i att man vill ha god ordning på serverings-
ställena, att under-åriga inte kommer åt alkoholdrycker, samt att 
Alkohol-lagens bestämmelser följs.  
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Forts § 28 
Kommunen ska ge tillståndshavare råd och stöd i hur man kan 
uppnå detta. Tillståndshavare ska med förtroende kunna vända 
sig till kommunens alkoholhandläggare för att få frågor be-
svarade. Kommunens företrädare ska vara tydlig med sin myn-
dighetsroll och samtidigt visa hänsyn för tillståndshavarens roll 
som näringsidkare. 
 
Man skiljer på yttre tillsyn och inre tillsyn. 
Den yttre tillsynen sker genom kontroll besök på serverings-
stället. Kontroll sker av hur verksamheten bedrivs avseende 
ordning, nykterhet och att serveringen inte sker till underårig 
och/eller märkbart påverkade personer. Förekomsten av lagad 
mat och att serveringsansvarig person finns på plats kontrolleras 
också. Vidare ser man också till att försäljningen sker i enlighet 
med tillståndet och tillståndsbeviset. 
 
Överträdelser ska dokumenteras och direkt påtalas till tillstånds-
havaren eller dennes företrädare. 
Det är lämpligt att de som utför kontrollen ger sig till känna för till-
ståndshavaren, antingen när kontrollen påbörjas eller när den av-
slutas. Detta utesluter inte att kontrollbesök någon gång kan 
göras anonymt, genom att tjänstemannen uppträder som vanligt 
gäst. Tillsynsprotokoll ska upprättas för varje kontrollbesök och 
till-ståndshavaren ska erhålla en kopia. 
 
Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika myndig-
heter, främst i frågor av ekonomisk art, men även rapporter an-
gående tillståndshavarens vandel och utförda restauranginspek-
tioner från andra myndigheter. Till den inre tillsynen räknas också 
en fortlöpande bevakning av restaurangens marknadsföring i 
annonser och dylikt. 
 
Samordnad tillsyn ska genomföras om det finns särskilda skäl. 
Det kan gälla tillsyn av serveringsställen där det finns omfattande 
klago-mål vad det gäller ordning eller om det finns skäl att kon-
trollera bokföring och redovisning, kök, brand etc. Vid samordnad 
tillsyn kan ett fördjupat tillsynsarbete ske av kommun tillsammans 
med polis, skatteverk, miljö-och hälsa, räddningstjänst, tull och 
länsstyrelsen. Dessa deltar med stöd av den lagstiftning som 
gäller för deras respektive sakområde. 
 
Tillsyn av Folköl (öl klass II ) 
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsan-
svaret vad det gäller detaljhandel och servering av folköl. Till-
synen ska i första hand inriktas på att kontrollera om rätt till detalj-
handel med eller servering av öl föreligger. Att öl inte utlämnas till 
den som är under 18 år, eller är märkbart påverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel. 
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Forts § 28 
 
Kontrollera att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt 
sätt till kunderna och att personalen har god kännedom om hur 
reglerna ska tillämpas m.m. 
 
Kontrollbesöken ska protokollföras och affärsinnehavaren eller 
före-ståndaren ska informeras och erhålla en kopia. 
 
Register ska föras över de butiker som säljer folköl. Registret ska 
uppdateras årligen och stämmas av mot samhällsbyggnadsförvalt-
ningens förteckning över godkända livsmedelslokaler. 
 
Antalet serveringstillstånd 
I Karlskrona kommun fanns det 2013-12-31 
69 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till allmän-
heten. 
45 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till slutet 
sällskap. 
 
Tillsynsplan 
Tillsynsplanen omfattar endast yttre tillsyn. Inre tillsyn sker 
kontinuerligt och rutinerna för detta är så pass kvalitetssäkrade att 
dessa inte behöver sättas i skrift i detta sammanhang. 
Inga andra tillsynsinsatser kommer att genomföras under perioden 
än de redovisade, exempelvis kontroll med ekonomisk inriktning 
såsom kassahantering, bokföring m.m. annat än om särskild an-
ledning uppkommer. 
Avsikten är att tillsynsplanen ska föreläggas för socialnämnden 
årligen. 
Tillsynsplanen godkändes av socialnämnden 2013-03-25 
 
Serveringstillstånd  
-  Huvudinriktningen ska vara tillsyn av åldersgräns, ordning och nykterhet. 
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att anta tillsynsplanen gällande kontroll av serveringstillstånd och 
 detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun. 
______ 
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Kopia till   Dnr: 2014.045.163 

 
 
 
 
 
 
§ 29 
Socialförvaltningens beredskapsplan vid kris 
 
Socialnämnden måste ha en beredskap för hur den i största 
möjliga mån ska kunna säkra de oundgängliga delarna av sin 
verksamhet i händelse av kris. Detta är nödvändigt utifrån de krav 
som lagstiftningen vi även till vardags arbetar utifrån, ställer på oss.  
 
Kommunfullmäktige har därutöver i ’Handlingsprogram Skydd och 
Beredskap’ slagit fast att samtliga förvaltningar och bolag ska ha 
gällande beredskapsplaner. 
 
Förvaltningen har därför arbetat fram ett förslag till beredskaps-
plan för socialförvaltningen. Tillhörande bilagor och åtgärdslistor 
skall revideras en gång per år. Förvaltningens beredskapsplan ska 
revideras en gång vart fjärde år. Socialchefen ansvarar för att 
revideringar genomförs.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna förvaltningens förslag till beredskapsplan. 
______ 
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Kopia till:  Dnr: 2014.044.108 
CR   

 
 
 
 
 
§ 30 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål till socialförvalt-
ningen under 2012 och 2013 
 
Under 2012 har det inkommit 17 synpunkter/klagomål, 10 lämnade 
av kvinnor och fyra lämnade av män. 2013 lämnades 12 stycken, sju 
av kvinnor och fem av män. 
 
Synpunkterna/klagomålen är fördelade enligt följande: 
 
2012 
Barn-och ungdomssektionen har tagit emot åtta klagomål. 
En kvinna har lämnat klagomål vid sex tillfällen under året. 
Klagomålen har rört missnöje med personal och deras hantering av 
uppgifter i utredning. Kvinnan har fått svar via brev och ett möte har 
ägt rum om att det inte finns något mer att göra. 
En man har klagat på hanteringen i ärende från familjerättens sida. 
Kontakt har tagits med mannen. 
En man har klagat på handläggare på familjerätten. Kontakt har 
tagits med mannen.   
 
Vuxensektionen 2012 har tagit emot nio klagomål med 
fördelning sex beroende, två ekonomiskt bistånd och ett övrigt. 
En person har framfört klagomål på en namngiven terapeut. Samtal 
har skett med namngiven som inte längre arbetar kvar i 
verksamheten. 
En kvinna har framfört klagomål på en namngiven terapeut. Samtal 
har skett med namngiven som inte längre arbetar kvar i 
verksamheten. 
En kvinna har framfört klagomål på en namngiven terapeut. Samtal 
har skett med namngiven som inte längre arbetar kvar i 
verksamheten. 
Ett LVM-hem har haft synpunkter på hantering av klient som har 
vistats på Karlskrona behandlingshem. Verksamheten har svarat 
och förtydligat riktlinjer inför kommande placeringar. 
En kvinna har klagat på Karlskrona behandlingshems verksamhet. 
Kvinnan har erbjudits information men avböjt. 
En kvinna har klagat på hanteringen av uppgifter i samband med en 
anmälan. Kontakt har tagits med kvinnan. 
En man har synpunkter på beslutsförfarande om ekonomiskt bistånd 
för tandvård. 1:e socialsekreterare har varit i kontakt med anmälaren 
och informerat om gällande rutiner. 
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Forts § 30 
En man har klagat på beslut om ekonomiskt bistånd. 1:e 
socialsekreterare har varit i kontakt med mannen. 
Synpunkter på obehaglig hiss. Om det avser hissen på 
Ronnebygatan finns kännedom om det och kontakt har tagits med 
fastighetsägare. Gäller det hissen på N Kungsgatan har det vara 
driftsproblem. Den hissen är nu utbytt. 
 
2013 
Barn-och ungdomssektionen 2013 har tagit emot sju stycken 
klagomål. 
En man har klagat på utredningsgruppen. Gällande jäv. Ett 
telefonsamtal har hållits med mannen som sedan varit nöjd. 
En kvinna klagar på handläggning. Kvinna har fått svar via brev och 
telefonsamtal. IVO har valt att avsluta ärendet då det inte funnits 
skäl för tillsyn. 
En kvinna har framfört klagomål på personal och utredning gällande 
jäv. Samtal har hållits med kvinnan som accepterat svaret. 
En kvinna framför klagomål vid två tillfällen angående att 
socialnämnden inte vill träffa henne och barns placering i 
familjehem. Kvinnan har blivit inbjuden till möten men inte kommit 
och fått brevsvar.  
En kvinna har klagat på lämnade uppgifter av personal. Kontakt har 
tagits med kvinnan. 
En man på boende har klagat på bemötande. Personalen har 
beaktat boendes önskemål. 
 
Vuxensektionen har tagit emot fem klagomål med fördelning ett 
beroende och fyra ekonomiskt bistånd. 
En kvinnlig anhörig har klagat på återkoppling. Handläggaren har 
varit i kontakt med henne. 
En man har klagat på handläggningen av ärende med anledning av 
att han inte gått på praktik. Parallellt har han lämnat in ett 
överklagande i sitt biståndsärende. Samtal har förts med mannen. 
En man har klagat på hur hans ärende i ekonomiskt bistånd har 
hanterats. Samtal har förts med mannen. 
En kvinna har klagat på hanteringen av ekonomiskt bistånd i 
samband med flytt. Samtal har erbjudits kvinnan och vissa rutiner 
har förändrats. 
En man har klagat över handläggares hantering av ärende i 
ekonomiskt bistånd har hanterats. Samtal har förts med mannen. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
______ 
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  Dnr: 2014.018.001 
 
 
 
 
 
 
 
§ 31 
Redovisning av kommunikationsplan och tidsplan för socialför-
valtningens förbättrings- och förändringsåtgärder inom 
organisationen. 
 
Kommunikationsplanen och tidsplanen kommer att följas upp 
kontinuerligt på olika nivåer. Uppföljning sker månatligen i social-
nämnden, i förvaltningens ledningsgrupp och tillsammans med 
referensgruppen. Under arbetets gång kommer kontinuerlig kontakt 
och möten hållas med samtliga berörda såsom beskrivs i 
kommunikationsplanen. Kontakt med och information till berörda 
samverkansparter kommer också att ske under förändrings-
processen.  
 
Under hela förändringsprocessen kommer styrgruppen att ansvara 
för att kommunikation sker med de som berörs, att tidsplanen hålls, 
samt att eventuella förändringar i planerna som behöver göras blir 
genomförda, samt att hela arbetet följs upp.  
Förvaltningschef och styrgruppen har också att ansvara för att målet 
med förändrings- och förbättringsarbetet systematiskt följs upp då 
det gäller att socialnämnden ska minska kostnaderna för de externa 
placeringarna genom hemmaplanslösningar. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att    nämnden har tagit del av kommunikationsplan och tidsplan för 
 socialförvaltningens förbättrings- och förändringsåtgärder inom 
 organisationen. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 24 mars 
2014 
 
§  39 Budgetuppföljning socialförvaltningen februari 2014 samt personal- 
  nyckeltal mätperiod 13.12.01-14.01-31 sid 4 
§  40 Nya riktlinjer och rutiner för synpunkts- och klagomålshantering sid 6 
§  41 Fortsatt personalförstärkning på socialförvaltningens vuxensektion 
  funktion/ekonomiskt bistånd för åren 2014-2015 sid 7 
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Tid och Plats  Måndagen den 24 mars kl. 16.10-16.40 Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
 vice ordf Eva Strömqvist (S) gick kl 16.25  del av § 39  
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) § 40 
  Mai-Kathe Westberg (M)  
  Marie Klang (FP)  
 
Övriga närvarande  Camilla Karlman (SD) 
  Marianne Widebrant (C) 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson (S) 
 
Justerade paragrafer § 39-41  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Walla Carlsson (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
  



  24 mars 2014 4 

 

 

     Dnr: 2014.013.042 
 
 
 
 
 
 

§ 39 
Budgetuppföljning socialförvaltningen februari 2014 samt 
personalnyckeltal mätperiod 13.12.01-14.01.31. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 28 februari 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -16,0 mnkr, 
fördelat med –16,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell 
planering avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkost-
naderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt stort behov 
av missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVB-
hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget 
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare 
hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013. 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en något 
högre nivå än för snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse 
är -4,5 mnkr. Det är fullbelagt på Karlskrona Behandlingshem. 
Prognostiserad budgetavvikelse är +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om antal ärenden minskar 
och aktuell planering håller fullt ut avseende placeringar, beräknas 
budgeten överskridas med -12,0 mnkr. Situationen för närvarande, 
är att antalet externa placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har 
för närvarande 17 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende 
familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -
0,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752 med +1,0 mnkr. För 
övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
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forts § 39 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de lång-
varigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har 
gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att  godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 28 
  februari 2014. 
 
2. att  översända budgetuppföljningen per den 28 februari till  
  Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
  dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade  
  uppdrag nämnden har att utföra. 
 
3. att  till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
  sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten 
  för verksamheten. 
 
4. att  till Kommunfullmäktige hemställa om att medge socialnämnden 
  täckning för prognostiserad budgetavvikelse 2014.  
______     
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Kopia till    Dnr:  
CR 
 
 
 
 

§ 40 
Nya riktlinjer och rutiner för synpunkts- och klagomåls-
hantering. 
 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lednings-
system för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns 
riktlinjer för hur synpunkter och klagomål ska hanteras och 
följas upp. Det inne-bär att nu gällande rutiner och riktlinjer 
behöver uppdateras för att leva upp till de nya föreskrifterna. 
Framskrivna riktlinjer och rutiner för synpunkts- och klagomåls-
hanteringen uppfyller Socialstyrelsens nya föreskrifter och har 
sammanfogas till ett dokument. 
 
De nya föreskrifterna innebär att synpunkter/klagomål ska 
sammanställas och analyseras får att se om det finns några 
mönster eller trender som indikerar på brister i verksamheten. 
Avsikten är att synpunkts- och klagomålshanteringen ska vara 
en del i förvaltningens kvalitetsarbete för att ständigt förbättra 
verk-samheten och erbjuda den enskilde bästa möjliga stöd och 
hjälp. Ett barnperspektiv har integrerats och förvaltningen 
kommer att arbeta vidare med att på bästa sätt kunna följa upp 
flickor och pojkars möte med socialförvaltningen. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  anta förvaltningens förslag till nya riktlinjer och rutiner för 
 synpunkt/ klagomålshantering 
 
att  förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa ett 
 barnperspektiv i synpunkt/klagomålshanteringen 
______ 
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§ 41 
Fortsatt personalförstärkning på socialförvaltningens vuxen-
sektion funktion/ekonomiskt bistånd för åren 2014-2015. 
 
Beskrivning av och åtgärdsbehov för att hantera basverksam-
heten inom funktionen ekonomiskt bistånd 
 
Inledning 
Socialnämnden tillförde hösten 2009 4,0 socialsekreterare som en 
tillfällig resursförstärkning under 2010 med anledning av stor 
volymökning av det ekonomiska biståndet. Volymerna inom det 
ekonomiska biståndet ökade från november 2008 och acku-
mulerade fortsatt under 2009. Beslutet om personalförstärkning 
förlängdes för 2011 och senare även för 2012-2013. De fyra 
tjänsterna användes initialt till att förstärka med offensiv satsning 
riktat till vissa grupper men 2011-2013 har de fyra tjänsterna 
använts som grundförstärkning för att klara basverksamheten i 
hanteringen av ekonomiskt bistånd. Karlskrona kommun fick 
under 2009 ökade kostnader för utbetalning av ekonomiskt bi-
stånd med cirka 30 % jämfört med 2008. Behovet av ekonomiskt 
bistånd har fortsatt ökat och antalet hushåll ackumulerade under 
2010 och 2011. Antalet hushåll som söker och beviljas ekonomiskt 
bistånd har härefter varit på konstant fortsatt hög nivå under 2012-
2013. 
Under perioden 2009-2011 har antalet hushåll med beviljat bi-
stånd ökat med cirka 300 hushåll i snitt per månad. 2012-2013 är 
nivåerna i stort sätt de samma som 2011. 
 
Resursförstärkningen har sedan 2011 använts till basverksam-
het/myndighetsutövning ekonomiskt bistånd. 2011 medförde 
förstärkningen inledningsvis direkt avlastning i verksamheten och 
arbets-bördan lättade tillfälligt för många medarbetare men då 
verksamhetsvolymen fortsatte att öka så har förstärkningen ”ätits 
upp”. Verksamhetsvolymen har sedan 2011 legat på en ganska 
jämn nivå och arbets-belastningen är i nuläget, mars 2014, liksom 
före-gående två år större än när extratjänsterna i basverksam-
heten tillfördes funktionen ekonomiskt bistånd. 
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forts § 41 
 
Situationen är ansträngd och periodvis mycket ansträngd för med-
arbetarna inom det ekonomiska biståndet. Arbetstakten är hög 
och verksamheten har stor personalomsättning. 
 
Arbetet med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är en 
omfattande uppgift med ett mångfacetterat innehåll. Uppdraget 
består av biståndsprövning men också av att kartlägga hinder och 
förmåga och finna lösningar för personer som söker hjälp för att 
de ska kunna nå målet egen för-sörjning. Vi arbetar alltid i sam-
verkan och utvecklar ständigt våra samverkansformer och kon-
takter.  
 
Verksamhet inom funktionen ekonomiskt bistånd är högintensiv 
och präglas av ständiga möten med de personer som söker 
försörjningsstöd. De som söker bistånd är beroende av korrekt 
och snabb hand-läggning för att klara sin försörjning men även 
vägledning och hjälp med planering framåt för att kunna bli själv-
försörjande. 
 
Åtgärder för klara av det fortsatt ökande behovet av försörj-
ningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Antalet hushåll har ökat sedan 2008 och ligger sedan 2011 på en 
hög nivå. Behovet av ekonomiskt bistånd har under 2012-2013 
kunnat dämpas med olika offensiva insatser men inflödet av nya 
sökande med behov av hjälp har inte minskat. Antalet arbetslösa 
personer med låg eller ingen ersättning utgör den största enskilda 
ekonomiska orsaken till behov av ekonomiskt bistånd. Av dessa är 
det en stor andel som står långt ifrån arbetsmarknaden då det 
saknas utbildningsbakgrund och eller tidigare yrkeslivserfarenhet. 
Många personer har stora individuella behov av stöd och för-
beredande rehabiliterande åtgärder för att kunna stå till arbets-
marknadens förfogande.  
De stora verksamhetsvolymerna ställer stora krav på de direkt 
myndighetsutövande delarna i verksamheten. Det krävs en avse-
värt förändrad situation på arbetsmarknaden och fortsatta åtgärder 
för att minska behovet av ekonomiskt bistånd framöver. 
Ingenting tyder i nuläget på att antalet hushåll med behov av 
ekonomiskt bistånd tenderar att minska.  
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Det är generellt sett, utan risk för konsekvenser, inte möjligt att på 
enskild handläggarnivå kräva en högre arbetsbelastning än vad nu 
är. För att hantera de stora verksamhetsvolymerna, klara verk-
samhetsmålen och behålla kvaliteten samt framför allt inte för-
sämra arbetsmiljön på vuxensektionen funktion ekonomiskt bi-
stånd så behöver verksamheten behålla de fyra tjänster som har 
funnits under fyra år.  
 

Verksamheten har behov av stabilitet och kontinuitet på personal-
sidan. Då inget i nuläget tyder på en omedelbar minskning av 
verksamhetsvolymerna i det ekonomiska biståndet är det av 
största vikt och helt nödvändigt att trygga arbetsförutsättningarna 
och den grundläggande stabiliteten varför tjänsterna föreslås gälla 
för de kommande två åren 2014-2015 
 

 4,0 socialsekreterartjänster tillförs för femte och sjätte året funk-
 tionen ekonomiskt bistånd under 2014-2015.  
 

 Aktuella socialsekreterare ingår i basverksamheten inom funk-
 tionen ekonomiskt och avlastar verksamheten på bästa sätt 
 för att klara av SN uppsatta mål.  
 
Socialnämndens beslut 
 
att under perioden 2014-01-01 – 2015-12-31 fortsatt tillföra 
 vuxensektionen  funktionen ekonomiskt bistånd 4,0 social-
 sekreterare. 
 
att kostnaden 2,0 mkr för 4,0 socialsekreterare belastar verk-
 samheten för personal 752.  
 
att föreslagen förstärkning regleras i socialnämndens intern-
 budget för 2014 och 2015. 
______ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 28 april 
2014 
 
§  49 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
  Hasslöfestivalen 2014, Hasslö sid 4 
§  50 Budgetuppföljning socialförvaltningen mars sid 12 
§  51 Fråga kring inrättande av hem för vård eller boende (HVB) för en- 
  samkommande barn sid 14 
§  52 Årsredovisning för donationsfonderna 2013 sid 18 
§  53 Information sid 19 
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Tid och Plats  Måndagen den 28 april kl. 15.10-17.00, Hillerödsvägen 35. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S)  
  Marie Klang (FP)  
 
Övriga närvarande  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Hanna Ekblad (M) 
  Camilla Karlman (SD)   
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
   Lennart Nilsson, alkoholhandläggare gick 16.25 § 49 
   Martin Håkansson, registrator gick 16.25 § 49 
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Ingrid Trossmark (S) 
 
Justerade paragrafer § 49-53  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Ingrid Trossmark (S) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 49 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Hasslöfestivalen 2014, Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 
Hasslö. 
 
Lennart Nilsson redovisade upprättad utredning daterad den 18 
mars 2014. 
 
Gustav Leijon samt Robin Åkerman har begärt företräde till 
socialnämnden. De presenterade sitt upplägg. 
 
Ärendet 
Paraplyproduktion AB har hos Socialnämnden ansökt om till-
stånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) 
om att tillfälligt till allmänheten servera starköl, vin och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
serveringstider är 2014-07-10 kl.18.00 – 01.00, 2014-07-11 
kl.17.00 – 01.00 och 2014-07-12 kl.12.00 – 01.00. 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hasslö Musikfestival äger rum inom Hasslö Idrottsplats, på ön 
Hasslö i Karlskrona skärgård.  
Festivalområdet som även är ett serveringsområde med 2 
musik-scener består av hela idrottsplatsområdet, cirka 5 000 
kvm stort område och är väl avgränsat. Detta område är ett 
gemensamt serveringsområde som framgår av bifogad skiss i 
ansökan med 3 (tre) matserveringar med tillhörande kök. Utöver 
detta finns det två (2) barer och ett VIP-tält med plats för ca 100 
personer, uppbyggt, cirka 10 x 10 stort, vilket är avgränsat. Ca 
15 % av området uppges erbjuda sittplatser av olika karaktär.  
Toaletter och sjukvårdstält finns inom området.  
 
Nyheter och förbättringar under 2014. 

 Erbjudande om campingplatser i nära anslutning till 
 festivalen 

 Ett nytt område för festivalens mindre scen på gräsyta 

 Bredare matutbud 

 Moderna WC-faciliteter 

 Utveckling av VIP-området 

 Förbättrade och bokningsbara parkeringar 
 
 



  28 april 2014 5 

 

 

forts § 49 

 Utökade kommunikationer med buss, båt och tåganslutning  
 till festivalen 

 Ny hemsida – inspirerande och informativ 

 Utökat fokus på värdskap runt om på hela Hasslö. 
 
Utveckling 
Polisens samt Räddningstjänsten analys av festivalen de senaste 
fem åren är mycket positiv. Statistiken talar sitt tydliga språk och 
2013 gick vi nästan i mål med vår nollvision. Under hösten har vi 
genomfört ett nationellt undersökningsarbete med fokus på hur 
andra festivaler bedriver sitt utvecklingsarbete. En viktig del i 
deras helhetskoncept omfattar service, värdskap och öppna 
serveringsområden med fria flöden runt om på festivalen.  
2014 hoppas vi kunna erbjuda våra besökare möjlighet att röra 
sig fritt, inom det inhägnade område bifogad festivalkarta avser, 
för att njuta av fantastisk musik och härliga miljöer samt ett rikt 
utbud av mat, dryck och aktiviteter. Med detta som utgångs-
punkt ansöker vi om ett gemensamt serveringsområde. 
 
Paketering  
För att kunna upprätthålla de föreskrifter som alkohollagen 
anvisar har vi tagit del av beprövade metoder från Bråvalla-
festivalen och Stockholm Music and Arts. Armband för 
barn/ungdomar 0 – 17 år kommer att inneha en stark färg som 
tydligt skiljer sig från de armband man får med vuxenbiljett. 
Denna kontroll kommer att genomföras i vår incheckning samt i 
våra entréer där biljetter och armband måste visas upp till-
sammans med legitimation. I entréerna genomförs även kontroll 
av medhavd alkohol, vilket vi har god erfarenhet av då med-
havd mat och dryck aldrig varit tillåten på festivalområdet. 
 
Utredarens bedömning 
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas 
endast den som visar att han eller hon är personligt och eko-
nomiskt lämplig samt har avlagt prov som visar att han eller hon 
har de kunskaper i alkohollagstiftningen som krävs för att utöva 
serveringsverksamheten i enlighet med gällande lagstiftning. 
Sökandens företrädare Gustav Leijon har avlagt prov i alkohol-
lagstiftning med ett godkänt resultat under 2012. I den övriga 
prövningen som gjorts har inte funnits något som talar emot 
sökandens vandel eller ekonomiska lämplighet. 
 
Utifrån lagens krav enligt 8 kap 14 § anges att serverings-
tillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som dis-
poneras av tillståndshavaren. 
Enligt förarbeten och kommentarer till lagstiftningen anges att 
lokalen ska vara utformad så att den kan överblickas på ett till-
fredsställande sätt beträffande ordning och nykterhet. 
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forts § 49 
Lagen anger inte serveringsställets storlek (för större ytor) eller 
hur man ska se på utrymmen som saknar ” väggar och tak”.  
 
Alkoholhandläggaren bedömer att sökanden utifrån den be-
skrivning, de erfarenheter de har av liknande arrangemang 
samt den organisation, bestående av operativ personal, bar-
personal, publik/entrévärdar och ordningsvakter kommer att ha 
överblick på ett tillfredsställande sätt. 
 
Enligt 8 kap. 15 § alkohollagen ska serveringsstället vid tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten vara utrustat och möjliggöra 
tillhandahållande av lagad mat. 
Sökanden kommer att tillhandahålla och servera lagad mat. 
Festivalen kommer att utökas med två matserveringar som är 
andra aktörer än Paraplyproduktion. 
 
Lokalerna måste enligt 8 kap16 § alkohollagen vara lämpliga ur   
brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten har inte något att 
erinra mot alkoholservering mot att alkoholservering sker vid 
arrangemanget och att man arbetar med fortlöpande med syste-
matiskt brandskyddsarbete. Arrangören ska tillse att entrén till 
arrangemanget inte hindras för framkomligheten av räddnings-
fordon. Räddningsvägarna får inte understiga 3 meters bredd/ 4 
meters höjd. Nödvändig släckutrustning skall finnas tillgänglig 
vid mat/grillplatser. 
Alternativa utrymningsvägar ska finnas för samtliga besökare, 
om området stängslas in in helt eller delvis. Utmärks med ut-
rymningsskylt ”grön gubbe”. 
Anmälan om gasol skall göras till Räddningstjänsten. Tält 
avsedda för 150 personer och fler måste enligt ordningslagen 
vara besiktigade och godkända för att få användas vid allmänna 
sammankomster (t.ex. religionsutövning, teater, cirkus) och 
offentliga till-ställningar (t.ex. sport, dans tivoli, marknader). 
 
Polismyndigheten har i sitt yttrandet meddelat ett svar gällande 
tillfälligt till allmänheten under Hasslöfestivalen 2014 med önske-
mål från sökanden att hela festivalområdet  skulle vara ett 
gemensamt serveringsområde. Det gemensamma serverings-
området, ca 5 000 kvm. skulle genom staket vara klart avgränsat 
mot övriga områden För att stävja införandet av egen alkohol på 
området skulle det finnas entrévärdar vid entrén för kontroll av 
ålder och medhavd alkohol. 
Alla ungdomar under 18 år skulle vid entrén förses med arm-
band som tydligt skiljde sig från vuxenbiljett. Annan personal, 
publik-värdar och serveringsvärdar, skulle vara tillräckligt många 
inne på området för att hjälpa till med att hålla god tillsyn/uppsyn 
av området. 
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Trots att alla goda förslag, se ovan, anser polismyndigheten att 
risken för överservering finns, att ungdomar under 18 år ges 
möjlighet att dricka då man erhåller alkohol av någon vuxen 
person. 
 
Alkohollagen talar om att stället skall vara klart överblickbart, 
att serveringspersonal skall vara ansvariga för den alkohol man 
säljer och till vem. 
Polismyndigheten anser att inte man har den tillsyn/överblickbar-
het som alkohollagen kräver. Området är stort, det kommer att 
vara lätt att kringgå alkohollagens bestämmelser. 
Polismyndighetens uppfattning generellt är att de är tveksamma 
till ett gemensamt serveringsområde på grund av risk för ökade 
olägenheter vad gäller ordning och säkerhet. En annan anled-
ning till tveksamheten är också att överblickbarheten som bör 
finnas på stället ej kan följas då området är för stort. 
Polismyndigheten är medveten om att arrangörerna på olika sätt 
försöker följa alkohollagens intentioner genom t.ex. utbildning av 
samtlig personal i alkohollagen, fler publik/entrévärdar för tillsyn 
vid entréer och inne på området. 
Kan arrangörerna garantera, vilket polismyndigheten anser är 
viktigt, att all personal får adekvat utbildning kommer polis-
myndigheten att tillstyrka ansökan om ett gemensamt serve-
ringsområde. 
Skulle utbildningen av någon anledning inte genomföras 
kommer polismyndigheten att avslå ansökan. 
Polismyndigheten anser slutligen att det är viktigt att uppfölj-
ning sker av festivalen med samtliga inblandade myndigheter 
samt arrangör. 
Polismyndigheten tillstyrker sökt serveringstid och har inget 
erinra gällande sökandens vandel. 
Polismyndigheten kommer vid tillståndsgivningen av den 
allmänna sammankomsten villkora arrangören att anlita 
förordnade ordnings-vakter för upprätthållande av allmän 
ordning och säkerhet. 
 
Förfrågan har ställts till skatteverket. Det framgår att firman är 
registrerad för F – skatt, moms och är arbetsgivarregistrerad. 
Sökandebolaget förekommer inte med några skatteskulder. 
Beträffande bolagets företrädare finns inga skatteskulder 
registrerade. 
 
I sin ansökan har sökanden vidare påtalat att de via sitt meto-
diska policyarbete utifrån utbildning av personal i alkohollagen.  
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Utbildningarna kommer att genomföras vid tre tillfällen varav en 
är webb - baserad. Polismyndigheten och alkoholhandläggare,  
Karlskrona kommun kommer att vara ansvariga för utbild-
ningarna. Den uppbyggda organisationen kring säkerhetsfrågor 
m.m. säkerställer överblickbarheten över serveringsområdet 
såväl vad gäller risk för servering till minderåriga som eventuell 
risk för s.k. överservering. 
 
Enligt 8 kap 17 § ska eventuella risker för alkoholpolitiska olägen-
heter beaktas. Utredaren kan inte se att varken serveringsställets 
omfattning eller belägenhet i sig skulle kunna medföra olägenheter 
av detta slag. 
Tillsammans med andra berörda myndigheter, politiker, ordnings-
vakter och sökanden har vi träffats vid tre tillfällen. Sökanden har 
beskrivit det nya innehållet i ansökan, organisation och verksam-
heten i sin helhet.  
 
Alkoholhandläggaren har talat med tillståndsenheten i Norrköping 
gällande Bråvallafestivalen, utredaren gällande Sweden Rock och 
alkoholhandläggaren i Ljungby kommun som anordnar Ljungby-
dagarna. Dessa tre festivaler har ett gemensamt serverings-område. 
Alkoholhandläggaren har informerat om dessa arrangemangs 
upplägg och erfarenheter. Utifrån de erfarenheter som gjorts vid 
dessa kontakter finns inte några tveksamheter beträffande 
arrangörens säkerställande av tillhandahållande av alkoholdrycker 
på området, inte heller beträffande ordning, nykterhet eller över-
blickbarhet avseende serveringen. Beträffande alkohollagens 
bestämmelser anges att serveringsstället ska vara väl avgränsat och 
överblickbart intentioner om måttfullhet. Serveringsområdet är in-
hägnat och säkerhetspersonal vid entréer kommer att se till att 
eventuella drycker inte kan medföras in till arrangemanget.  
Beträffande överblickbarhet, ålderskontroller vid försäljning av 
alkoholdrycker samt eventuell risk för langning till minderåriga anses 
sökanden, med den personalstyrka, vid barer och i rörelse, man 
presenterat, uppfyller de krav lagen ställer. 
 
Utifrån de diskussioner och överväganden utredaren gjort i sam-
band med ansökan, lagens krav och de erfarenheter som är in-
samlade genom kontakter med andra alkoholhandläggare i 
kommuner som har liknande festivalarrangemang är att sökanden 
uppfyller de krav som ställs enligt 8 kap. 12 § alkohollagen och att 
ansökan därmed ska beviljas i sin helhet med villkor. 
 
Som information kommer handläggare att närvara under festivalen 
och sammanställa en rapport för att beskriva arrangemanget och dra 
erfarenheter inför kommande arrangemang av liknande karaktär. 
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Utvärdering kommer att genomföras med berörda myndigheter 
och arrangör.   
 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har i sitt yttrande svarat att om arrangören kan 
garantera vilket polismyndigheten anser är viktigt, att all in-
blandad personal får adekvat utbildning kommer polismyndig-
heten att tillstyrka ansökan om ett gemensamt serverings-
tillstånd. 
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. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att de 
tidigare nämnda punkterna efterföljs.   
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltnings-
lagen 2014-04- 02 
 
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att  Paraplyproduktion AB, org.nr. 556853 - 83333 Östra   
  Prinsgatan 11, 371 31 Karlskrona, beviljas tillfälligt   
  serveringstillstånd för servering av starköl, vin och andra   
  jästa alkoholdrycker till allmänheten inom festivalområdet,  
  i samband med Hasslöfestivalen den 10 -12  juli 2014,   
  Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 Hasslö. 
 
2. att  serveringstiden är 2014-07-10 kl.18.00 – 01.00, 2014-07-  
  11 kl. 17.00 – 01.00 och 2014- 07-12 kl. 12.00 – 01.00, 
 
3. att  samtliga besökare av festivalområdet bär ett festival- 
  armband, där besökande under 18 år bär en specifik   
  färg, 
 
4. att  Paraplyproduktion publikvärdar AB utser publikvärdar   
  som finns ute på festivalområdet för att överblicka dess   
  serveringsyta, 
 
5. att  publikvärdarna dokumenterar när en märkbart påverkad   
  besökare eller en minderårig som förtär alkohol påträffas   
  och tillkallar en ordningsvakt, 
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6. att  publikvärdar, plockpersonal, entrévärdar, ordningsvakter   
  och bar personal skall genomgå en webbutbildning i   
  alkohollagstiftningen, 
 
7. att  polismyndigheten i Blekinge läns beslut rörande förord-  
  nande av ordningsvakter skall följas, 
 
8. att  samtliga drycker ska serveras i plastglas eller i plast-  
  flaskor  
 
9. att  särredovisning av mat och dryck ska ske för den del av   
  rörelsen som avser detta tillfälliga tillstånd under Hasslö-  
  festivalen 2014, redovisningen ska vara alkoholhand-  
  läggare tillhanda senast 29 augusti 2014. 
 
 
Yrkande 
Sture Nilsson (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
 
Anna Månsson (M), Jörgen Anehäll (S) samt Pernilla Cederholm 
(SD) yrkar bifall. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Sture Nilsson avslagsyrkande 
och förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att   Paraplyproduktion AB, org.nr. 556853 - 83333 Östra   
  Prinsgatan 11, 371 31 Karlskrona, beviljas tillfälligt   
  serveringstillstånd för servering av starköl, vin och andra   
  jästa alkoholdrycker till allmänheten inom festivalområdet,  
  i samband med Hasslöfestivalen den 10 -12  juli 2014,   
  Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 Hasslö. 
 
2. att   serveringstiden är 2014-07-10 kl.18.00 – 01.00, 2014-07-  

11 l. 17.00 – 01.00 och 2014- 07-12 kl. 12.00 – 01.00, 
 
3. att  samtliga besökare av festivalområdet bär ett festival- 
  armband, där besökande under 18 år bär en specifik   
  färg, 
 
4. att  Paraplyproduktion publikvärdar AB utser publikvärdar   
  som finns ute på festivalområdet för att överblicka dess   
  serveringsyta, 
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5. att  publikvärdarna dokumenterar när en märkbart påverkad   
  besökare eller en minderårig som förtär alkohol påträffas   
  och tillkallar en ordningsvakt, 
 
6. att  publikvärdar, plockpersonal, entrévärdar, ordningsvakter   
  och bar personal skall genomgå en webbutbildning i   
  alkohollagstiftningen, 
 
7. att  polismyndigheten i Blekinge läns beslut rörande förord-  
  nande av ordningsvakter skall följas, 
 
8. att  samtliga drycker ska serveras i plastglas eller i plast-  
  flaskor  
 
9 att  särredovisning av mat och dryck ska ske för den del av   
  rörelsen som avser detta tillfälliga tillstånd under Hasslö-  
  festivalen 2014, redovisningen ska vara alkoholhand-  
  läggare tillhanda senast 29 augusti 2014. 
______ 
 
 
Reservation 
Sture Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet  
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§ 50 
Budgetuppföljning socialförvaltningen 
Mars 2014 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 mars 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -16,0 mnkr, 
fördelat med –16,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell plane-
ring avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkost-
naderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt stort behov 
av missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVB-
hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget 
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på Vuxen-sektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare 
hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013. 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på ungefär 
samma höga nivå som snittet föregående år. Prognostiserad 
avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prog-
nostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om aktuell planering håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med 
ca -12,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en fortsatt hög nivå, vi har för närvarande 18 
placerade (19 i snitt föregående år). Avseende familjehemskontot 
beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -0,5 mnkr. 
Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och Ungbo, prog-
nostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752 med +1,0 mnkr. För 
övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget.  

  



  28 april 2014 13 

 

 

forts § 50 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de lång-
varigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har 
gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
  
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
  mars 2014. 
 
2. att socialnämnden omarbetar de för nämnden verksamhetsspecifika 
  målen så att dessa mål överensstämmer med tilldelade ekonomiska 
  resurser,  
 
3. att översända budgetuppföljningen per den 31 mars till Kommun- 
  styrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i  
  dagsläget inte är möjlig att nå,  
 
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
  sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten 
  för verksamheten. 
 
5. att till Kommunfullmäktige hemställa om att medge socialnämnden 
  täckning för prognostiserad budgetavvikelse 2014.  

______     
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§ 51 
Fråga kring inrättande av hem för vård eller boende (HVB) för 
ensamkommande barn. 
 
Jesper Björnson redovisade upprättad skrivelse angående in- 
rättande av hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande 
barn. 
 
Frågan 
Socialförvaltningen ser behov av att inrätta ett nytt hem för vård 
eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som 
trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. Detta innebär att kommun-en 
behöver skriva om sin överenskommelse om mottagande av 
ensamkommande barn med Migrationsverket till en nivå av 8 
asylplatser (4 idag) och 27 platser för barn med permanent uppe-
hållstillstånd (15 idag).  
 
Vad innebär de nya reglerna? 
I samverkan med länsstyrelserna har Migrationsverket tagit fram 
vilka principer som styr vilken kommun som Migrationsverket 
anvisar. Principerna började gälla vid årsskiftet. 
Principerna som man tagit fram menar man utgår från barnets 
bästa - att barnet ska få komma till tals och att anvisningen ska ske 
omedelbart i anslutning till att barnet ansöker om asyl. Fördelarna 
med att anvisningen sker omedelbart är att barnet direkt får veta i 
vilken kommun han eller hon ska bo, överförmyndare kan snabbt 
besluta om en god man och kommunen börja utreda hur barnet ska 
bo. Migrationsverkets beslut om anvisning kommer enligt 
lagändringen inte att kunna överklagas. 
Fördelningsmodellen som anger hur anvisningarna rent mängd-
mässigt ska fördelas mellan landets kommuner, utgår ifrån fyra 
faktorer: 
 
 Kommunens folkmängd 
 Tidigare mottagande av ensamkommande barn 
 Tidigare flyktingmottagande 
 Antalet asylsökande boende inom kommunen 
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Länsstyrelsen i Blekinge har brutit ned det fördelningstal (36 asyl-
platser) som länet blivit tilldelade av Migrationsverket avseende hur 
många asylplatser för ensamkommande barn som man förväntar 
sig behövs:   
  

 
Asylplatser 
idag 

Prognos behov asyl-
platser  

Olofström 4 6 

Karlskrona 4 
1
1 

Ronneby 3 6 

Karlshamn 4 7 

Sölvesborg 4 6 

Länet totalt 
1
9 

36 

 
Ovanstående tal visar hur stor beredskap en kommun behöver ha 
för det förväntade ökade mottagandet av ensamkommande barn. 
Sedan årsskiftet sker därefter anvisning av kommun för 
ensamkommande barn i fyra steg:  
 
1.  kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga 
 släkting,  

2.  kommun med överenskommelse,  

3.  a)  kommun utan överenskommelse om platser,  
 b)  kommun med överenskommelse om platser som ännu inte 
  startat,  
 c)  kommun med överenskommelse men där antalet platser är 
  färre än länsstyrelsernas fördelningstal,  
4.  samtliga kommuner  
 
I samband med ändringarna i hur barnen anvisas, gjordes även 
ändringar i reglerna för ersättning för mottagandet. Detta för att 
reglera de kostnadsökningar staten upplevt inom ramen för 
kommunernas hantering av de ensamkommande barnen de 
senaste åren. 
 
De nya reglerna för ersättning i förordning (2002:1118) om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. innebär att enbart en möjlig ersätt-
ningsnivå finns för barn som placeras enligt socialtjänstlagen i ett 
HVB, och det är den schablon om 1.900 kr/dygnet som redan idag 
finns för de kommuner (däribland Karlskrona) som själva driver 
HVB för ändamålet.  
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För vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, ges fortfarande ersättning för faktiska kostnader. 
 
8. Analys och bedömning 
Karlskrona kommun bedriver idag 2 välfungerande HVB för ensam-
kommande barn, som dessutom redan uppfyller de allra flesta av 
de punkter Socialstyrelsen identifierat som viktiga för ett mottagan-
de av hög kvalitet. Överenskommelsen som dessa två HVB grundar 
sin verksamhet på avser platser för 19 ensamkommande barn (15 
PUT, 4 asyl). 
 
Sedan årsskiftet gäller tvingande lagstiftning om mottagande av 
ensamkommande barn. Prognosen på det antal ensamkommande 
barn som Karlskrona kommun ska ta emot för 2014 (och de 
kommande åren) är 11 asylsökande. Socialförvaltningens erfaren-
het så här långt är dock att dessa prognoser oftast är något i över-
kant, varför förvaltningen gör bedömningen att en rimlig nivå för 
kommunen att utöka sitt mottagande till är 8 asylplatser, vilket 
skulle medföra att antalet platser för de som beviljats PUT skulle 
behöva utökas till 27, sammanlagt alltså en ny nivå på 35 platser 
(att jämföra med dagens 19). 
 
Att invänta vad de nya reglerna innebär för kommunen bedöms 
utgöra en stor ekonomisk risk. Med tanke på att socialförvaltningen 
redan idag har svårt att hitta nya familjehem, bedöms det inte vara 
en reell möjlighet att anordna denna sorts boende för några snabbt 
anlända ensamkommande barn. Den troligaste lösningen blir då ett 
s k jourhem eller ett HVB-hem utanför kommunens regi. Dessa 
kostar vanligtvis mellan 700 – 1500 kr mer per plats och dygn, än 
vad det kostar att driva ett HVB i egen regi. Den sistnämnda 
kostnaden skulle vid en ny överenskommelse täckas av Migra-
tionsverket genom schablonersättningen för de ensamkommande 
barnens vård. Om kommunen under det första året skulle nödgas 
placera 15 barn på detta vis, kommer vi upp i nettoförluster på 
mångmiljonbelopp. Därtill ska sedan läggas kostnader och omkost-
nader i samband med handläggande socialsekreterares resor för 
besök hos barnen vid övervägandena om vården. Man måste även 
ta i beaktande de svårigheter denna sorts arrangemang skulle 
innebära för kommunen att sköta sitt åtagande mot de ensam-
kommande barnen utifrån integrationshänseende.  
 
Det finns dessutom andra fördelar än ekonomiska med att själv 
öppna upp ett tredje HVB för ensamkommande barn. Som redan 
nämnts bedriver kommunen sedan flera år redan två välfungerande 
verksamheter. Kommunen har därför redan den kompetens och 
erfarenhet som behövs för att utvidga verksamheten.  
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Därtill får vi lättare att planera vårt mottagande långsiktigt och på så 
sätt hindra plötsliga, oförutsedda scenarier för våra tjänstemän, 
samtidigt som vi inte riskerar att äventyra ett ensamkommande 
barns tillvaro i onödan. 
 
Det är vidare utredarens bedömning att med en volym om 8 asyl- 
och 27 PUT-platser, finns möjlighet att skapa ett separat asyl-
boende och två separata PUT-boende, vilket varit svårt med 
dagens överenskommelse, eftersom asylplatserna helt enkelt varit 
för få för att täcka ett eget boende. Socialstyrelsen redovisar att 
denna sorts separerade boenden i och för sig inte i sig själv är en 
framgångsfaktor. Det är däremot utredarens bedömning att utifrån 
den kompetens och erfarenhet som arbetats upp under åren i 
Karlskrona, skulle den sorts individanpassning som man däremot 
framhäver som mycket viktig, kunna gynnas vid en uppdelning på 
olika boenden för olika skeden i de ensamkommande barnens liv. 
 
För att kunna ordna ett nytt HVB krävs förstås en lämplig boende-
lösning, och denna fråga behöver arbetas med skyndsamt.  
 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med 
 Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå 
 av 35 platser totalt, varav 8 asylplatser.  
 
att  uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB för ensam-
 kommande barn så behovet av platser utifrån den utökade 
 överenskommelsen täcks. 
 
Socialnämnden beslutar för egen del  
  
att förklara punkten omedelbart justerad. 
______ 
 
Reservation 
Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 52 
Årsredovisning för donationsfonderna 2013 
 
Socialnämnden har i uppdrag att godkänna årsredovisningen för 
donationsfonden 
 

 Familjen Westrings donationsfond 

 Martin Thunells stiftelse 

 Major John Jeanssons donationsfond 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna årsredovisningen för ovanstående donationsfond. 
______ 
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§ 53 
Information 
 
Ordförande informerar om att socialnämnden behöver ha ett 
extra sammanträde för att svara på yttrande avseende 
revisionsberättelse 2013. 
 
Socialnämnden beslutar att socialnämnden har sitt extra 
sammanträde fredagen den 9 maj kl 15.00. 
 
______ 
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§ 55  Yttrande från Socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
   revisionsberättelsen för 2013. sid 4 
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Tid och Plats  Fredagen den 9 maj kl. 15.00-15.50, Stenbergsgränd 4,  
  Karlskrona. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
 vice ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Hind Abdul-Wahab (S) 
  Jörgen Anehäll (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
 
Övriga närvarande  Sattar Zad (S) 
  Camilla Karlman (SD)  
  Marianne Widebrant (C)  
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
   Martin Håkansson, registrator  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Anna Månsson (M) 
 
Justerade paragrafer § 55-57  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Anna Månsson (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 55 
Yttrande från Socialnämnden avseende revisorernas uttalande 
i revisionsberättelsen för 2013. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot Socialnämnden då man anser 
att nämnden har visat fortsatt ohörsamhet till fullmäktiges ekono-
miska och verksamhetsmässiga mål. Revisorerna menar att social-
nämnden inte har varit tillräckligt aktiv och inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att bryta nämndens negativa kostnadsutveckling. 
 
Det är Socialnämndens uppfattning att man under 2013 arbetade 
aktivt för att komma till rätta med det allvarliga ekonomiska läge 
man då hade och har fortsättningsvis. Socialnämnden har gett 
socialförvaltningen ett flertal uppdrag under året att utreda möjlig-
heter till besparingar, men har av hänsyn till nämndens uppdrag 
enligt lagar och förordningar inte haft möjlighet att genomföra de 
ekonomiska besparingar som omedelbart skulle kunna genomföras 
för att nå en budget i balans. Den typen av kortsiktiga besparingar 
skulle ha lett till personalnedskärningar i en omfattning som hade 
omöjliggjort att utföra lagstadgad verksamhet, då det hade handlat 
om att säga upp en fjärdedel av personalen.  
 
Socialnämnden valde istället en annan väg att gå som bygger på 
ett socialt investeringsperspektiv. Ett perspektiv som handlar om att 
kunna spara på såväl ekonomiska resurser som mänskligt lidande 
för Karlskrona kommuns invånare. Det har handlat om att utreda 
och ta fram arbetssätt och effektiviseringsmöjligheter för att arbeta 
långsiktigt och strukturerat och därmed också göra ekonomiska 
besparingar, men också kunna ge våra medborgare insatser på 
hemmaplan och kunna förebygga behov av externa placeringar. 
 
Ett sådant arbete tar tid och har inte varit möjligt att omsätta i prak-
tiken under 2013, då planeringsarbetet för detta har pågått och för-
valtningen har uppdragits i olika utredningar att ge förslag på struk-
tur, effekter, ekonomi och praktiskt genomförande för en ny 
organisation vars syfte är att vara kostnadseffektiv men också klara 
det uppdrag vi har att hantera enligt mål, förordningar och lagar.  
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Under 2014 pågår intensivt arbete med att omsätta detta i prak-
tiken och full drift av förändringarna kommer att omsättas från 
januari 2015. 
 
2013 var året då Socialnämnden började vidta åtgärder för att få till 
stånd en verklig förändring. Det har under 2013 pågått och fortsatt 
pågår ett ambitiöst och intensivt förändringsarbete som berör mer 
eller mindre all verksamhet inom nämndens område. 
Socialnämnden menar att man tar och har tagit ansvar för det all-
varliga läge man befann och befinner sig i.  
 
Socialnämnden gav socialförvaltningen under senare delen av 
2013 förvaltningen i uppdrag att utreda hela förvaltningens 
organisation med redovisning i januari 2014. Socialnämnden har 
därefter fattat beslut om och uppdragit åt förvaltningen att i prak-
tiken omsätta tagna beslut om förbättringsåtgärder i syfte att 
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till 
vård med hög kvalité på hemmaplan. 
 
Socialnämnden har en obalanserad ekonomi till följd av ett ökat 
behov av externa placeringar till barn/unga och vuxna. Detta för-
hållande regleras av tvångslagstiftningar och rättighetslagstift-
ningar. Socialnämnden har till följd av detta begränsade möjligheter 
att påverka dessa förhållanden.  
 
Dessa omständigheter fråntar dock inte Socialnämnden ansvaret 
för att detta är just uppdraget, att hantera dessa obekväma för-
hållanden. Socialnämndens politiker och tjänstemän har klart för 
sig, att en obalanserad ekonomi inte är ett förhållande vi kan 
fortsätta att ha. 
 
Verksamheten måste ses i sin helhet och ha tydliga definierade 
uppdrag. Det måste för samtliga vara klart att mål och resurser 
hänger ihop.  
Verksamheten som bedrivs måste styra mot en långsiktig håll-
barhet när det gäller ekonomi och innehåll. Den politiska ledningen 
ska ge tydliga signaler och ställa tydliga ramar för de ekonomiska 
målen och verksamhetsmål som tydliggör vilken service med-
borgarna har att förvänta sig av Socialnämndens verksamhet. 
Socialnämnden har vid sidan om förändringar i organisationen mot 
bättre kostnadseffektivitet också påbörjat en diskussion kring 
prioriteringar av de för nämnden verksamhetsspecifika målen.  
 
Socialnämnden vill understryka att nämnden inte haft förutsätt-
ningar att under 2013 att nå en budget i balans, ens från början av 
budgetåret, till följd av för lågt satt ram till externa placeringar.  
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Socialnämnden menar att det behövs förändrade principer för 
socialtjänstens finansiering utifrån behovet av att få till stånd en 
mer långsiktig stabilitet i resurserna på socialtjänstens område. För 
att bedriva ett rättssäkert arbete måste förutsättningar finnas. 
Arbetsbelastning i form av tydligare och fler lagkrav ökar årligen för 
socialtjänsten. En budget i balans 2013 var redan tidigt på året 
orealistiskt, att minska kostnaderna samtidigt som kvalité och 
resultat förväntas bibehållas är orealistiskt.  
 
Socialnämnden har valt att agera utifrån att långsiktigt skapa en 
hållbar och kostnadseffektiv socialtjänst. Socialnämnden har valt 
att inte agera utifrån ett kortsiktigt sparande. Socialnämnden har 
valt att avvisa förslag som syftar till sådana besparingar eftersom 
det bedömts riskera att resultera i katastrofala ekonomiska och 
sociala kostnader på sikt, alltså i praktiken ingen besparing alls 
utan snarare en kostnadsökning. Socialnämnden menar att man 
redan i 2013 års budget tilldelats en orealistisk ram för att klara 
uppdraget avseende dygnsvård för barn och unga och vuxna med 
beroendeproblematik, trots att man i budgetarbetet inför 2013 
påtalat behovet av utökad ram avseende detta.  
Tillskott medgavs för behovet av utökad ram för ekonomiskt 
bistånd, men inte för externa placeringar. Behovet av dygnsvård 
har ökat under flera år i kommunen, utan att ramen för detta har 
utökats. Kostnaderna för de externa placeringarna är det stora 
skälet till 2013 års negativa budgetavvikelse. 
 
Socialnämndens initierade en satsning under 2013-2014 på 
förbättrings- och förändringsåtgärder för att motverka den negativa 
trend som pågått och pågår inom socialtjänsten med ökade kost-
nader för externa placeringar och under senare år stora kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Vi menar också att genom detta arbete 
som påbörjats och som omfattar hela förvaltningen kommer vi att 
optimera och satsa på att alla resurser i vår verksamhet ska an-
vändas på bästa sätt och våra insatser bli mer kostnadseffektiva 
och i förlängningen leda till mer nöjda brukare. Vi måste slutligen 
dock återigen betona att vi ser att satsningarna inte kommer att 
kunna bli kostnadseffektiva under 2014, utan först 2015, men att 
prognosen för kostnaderna för externa placeringarna 2014 fortsatt 
kommer att vara höga och inte rymmas inom budget. 
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Slutligen vill Socialnämnden understryka att nämnden är väl med-
veten om sitt ekonomiska ansvar och menar att man har vidtagit 
åtgärder, dock inte av den karaktären att det har inneburit att en 
budget i balans varit möjlig under 2013.  Socialnämnden har också 
vidtagit åtgärder för att ytterligare förbättra målstyrning och 
ekonomistyrning, samt kommunicering med kommunstyrelse och 
fullmäktige. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar tillägg i sista stycket. Enligt följande 
markerat med fetstil:  
Slutligen vill Socialnämnden understryka att nämnden är väl med-
veten om sitt ekonomiska ansvar och menar att man har vidtagit 
åtgärder, dock inte av den karaktären att det har inneburit att en 
budget i balans varit möjlig under 2013. Vid varje sammanträde 
sker dialog om det ekonomiska läget. Nämnden för besluts-
protokoll ej diskussionsprotokoll, varpå detta ej redovisas 
skriftligen. Socialnämnden har också vidtagit åtgärder för att 
ytterligare förbättra målstyrning och ekonomistyrning, samt 
kommunicering med kommunstyrelse och fullmäktige. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva 
Strömqvists tilläggsyrkande. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående förklaring till anmärkningarna i revisions-
 berättelsen för 2013 med följande tilläggsyrkande 
______ 
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§ 56 
Socialnämndens informationsrutin vid beredskapsläge och 
liknande. 
 
Vid kriser och katastrofer eller andra lägen då socialförvaltningens 
verksamhet behöver sättas i beredskapsläge, är tillgång till 
information något av det viktigaste som finns för ett lyckat arbete. 
Det är därför viktigt att kommunikationen även inom socialnämnden 
fungerar optimalt. Dessa rutiner avser hur informationsflödet ser ut 
för socialnämnden vid denna sorts situationer. 
 
Beslut om beredskapsläge eller andra krislägen tas alltid av för-
valtningen. Informationen till socialnämnden kommer därför alltid 
från socialchefen, eller den som trätt i dennes ställe.  
 
Socialchefen kontaktar i sådant läge socialnämndens ordförande i 
första hand. Om denne inte är anträffbar, gäller att socialchefen i 
tur och ordning söker  
 
2)  vice ordföranden,  
 
3)  de ledamöter, och i den inbördes ordning, som enligt  
 delegationsförteckning har rätt att fatta beslut i ordförandes 
 ställe i frågor kring LVU och LVM. 
 
Ordföranden (eller den som fått informationen), avgör därefter hur 
långt informationen behöver spridas inom nämnden. För att under-
lätta informationsspridningen och avlasta ordföranden, ska dock 
alltid samma modell för spridning användas. Detta innebär att 
ordföranden (eller den som trätt i dennes ställe som informations-
mottagare) alltid: 
 
- Ringer upp samtliga ledamöter i allmänna utskottet (AU) och 
 delger dem informationen. Om det finns partier i socialnämnden 
 som saknar representation i AU, ska en representant för dessa 
 partier också informeras på samma sätt som AU-ledamöterna. 
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- Om bedömning gjorts att informationen är av sådan vikt att hela 
 nämnden (även ersättare) behöver informeras, ska AU-leda-
 möterna sprida informationen vidare till sina respektive partiers 
 representanter. Om ett parti har fler än en representant i AU, 
 åligger det dem själva att internt överenskomma om vem som 
 sprider vidare informationen inom deras parti. 
 
Återkoppling sker i övrigt självfallet på närmast kommande AU eller 
socialnämndssammanträde.     
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta ovanstående som sin informationsrutin vid beredskaps-
 läge och andra krislägen. 
______ 
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§ 57 
Omfördelning av personalresurser 
 
Med anledning av den uppkomna situationen på framför allt Familj 
och ungdomssektionen behöver vi omgående förstärka med extra 
personal till Utredningsgruppen och Familjehemsgruppen. 
Det som händer nu är att antalet anmälningar ökar ytterligare, detta 
tillsammans med oron för att göra fel innebär att arbetssituationen 
blir ohanterlig. Redan innan den tragiska händelsen på Valborgs-
mässoaftonen var arbetsbelastningen hög och man hann inte med 
sina arbetsuppgifter.  
 
I det akuta läget kan jag inte se någon annan lösning än att man 
under en tid upphör med det förebyggande arbetet som idag görs 
av Fältgruppen och att man flyttar dessa resurser till ovannämnda 
arbetsgrupper. I dagsläget är det fyra socialsekreterare som 
arbetar förebyggande/uppsökande och två som arbetar med för-
handsbedömningar av polisanmälningar på tonåringar och arbetar i 
nära samarbete med polisen. 
 
Konsekvenser av att ta bort fältgruppens uppsökande arbete är att 
följande arbetsuppgifter inte blir gjorda: 
Kontakterna med skolorna (17st) 
Individärende 
Föräldrakontakter 
Arbetet med områdes-BRÅ 
Kvällsarbetet var tredje helg, storhelger, skolavslutning, 
skärgårdsfest 
kvällsarbete 2 kvällar/vecka, samarbete med fritidsgårdarna 
Ungdomsevenemang 
Bekymringssamtal tillsammans med polisen 
 
Det som blir kvar är polisanmälningar, LOB: ar, förverkande, ung-
domstjänst och medling. Dessa arbetsuppgifter kommer då att 
handläggas av två socialsekreterare. 
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Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkande följande  
Detta är en effekt av att vi har för lite resurser. Förvaltning och 
nämnd påtalar ständigt detta förhållande. Nämnden poängterar att 
det är ytterst motvilligt man går med på detta, då det är förödande 
på lång sikt att ta bort det förebyggande arbetet. Under lång tid har 
det påtalats att socialförvaltningen har för lite medel till sin 
verksamhet. Vi är nu tvingade att omfördela förebyggande arbete 
till myndighetsutövande arbete. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar en tilläggs attsats enligt följande 
att beslutet översänds till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 samt till revisionen. 
 
Anna Månsson (M) yrkar bifall till Eva Strömqvists tilläggsyrkande. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva Ström-
qvists tilläggsyrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att    stänga Fältgruppens förebyggande verksamhet och överföra 
 personal till Familjehemsgruppen och Utredningsgruppen 
 under den tid som anses nödvändig. 
 
att    göra uppföljningar till nämnden varje månad. 
 
att beslutet översänds till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
 samt till revisionen 
______ 
 
Reservation 
Jörgen Anehäll (S) samt Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 26 maj 2014 
 
§  65 Tertialbokslut med måluppföljning, april samt personalnyckeltal  
  mätperioden 12-12-01-1403-31 sid 4 
§  66 Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2014 sid 7 
§  67 Ansökan om medel till förstudie från samordningsförbundet i 
  Blekinge, FINSAM, med 100 000 kronor sid 10 
§  68 Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb med 
  integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats av 
  etableringsuppdraget i Karlskrona kommun sid 11 
§  69 Åtgärder att vidtagas med anledning av IVO:s inspektionen för 
  vård och omsorg, tillsyn av Karlskrona kommuns arbete med  
  våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld  sid 15 
§  70 Extraordinära kostnader sid 17 
 
  
 
 
   
 
    
 



  26 maj 2014 2 

 

 

Tid och Plats  Måndagen den 26 maj kl. 14.45-16.25, Ö Hamngatan 7 B. 
  Ajournering § 66 kl 15.35-15.55 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S)  
Ledamöter  Björn Olsson (S), gick kl 16.05 § 65-66 
  Walla Carlsson (S) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S)  
  Mai-Kathe Westberg (M) 
 
Övriga närvarande  Camilla Karlman (SD)  
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C)  
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
   Jesper Björnson, planeringssekreterare 
   Tore Svensson, utredningssekreterare § 67 
   Martin Håkansson, registrator  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Sven Wallfors (M) 
 
Justerade paragrafer § 65-68  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Katarina Lindell 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Sven Wallfors (M) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Katarina Lindell 
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§ 65 
Tertialbokslut med måluppföljning, april 2014 samt personal-
nycketal mätperioden 13-12-01-14.03-31. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 30 april 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -19,0 mnkr, 
fördelat med –19,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell 
planering avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa vårdkost-
naderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt stort behov 
av missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVB-
hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget 
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare 
hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013. 
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i 
allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på ungefär 
samma höga nivå som snittet föregående år. Prognostiserad 
avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prog-
nostiseras en budgetavvikelse om +0,5 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer bud-
geten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om prognosen håller fullt 
ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -
15,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en mycket hög nivå, och ökar, vi har för när-
varande 25 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende familje-
hemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -0,5 
mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752, med +1,0 mnkr.  
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Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen kommer 
dock att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, utred-
ningar, handledning till personal, ev inhyrd personal med mera. 
Dessa extraordinära kostnader är inte medräknade i denna 
prognos. För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar 
och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de lång-
varigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har 
gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nu-
läget bli +-0,0 mnkr. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar följande tilläggs attsats 
att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå en budget i 
balans ej heller nå samtliga fastställda mål. 
 
Proposition 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva 
Strömqvists tilläggs yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 
  den 30 april 2014. 
 
2.  att översända budgetuppföljningen per den 30 april till 
  Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i 
  balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  
 
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan 
  fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige 
  fastställda budgeten för verksamheten. 
 
4. att till Kommunfullmäktige hemställa om att medge social-
  nämnden täckning för prognostiserad budgetavvikelse 2014 
  
5. att till Kommunfullmäktige hemställa om tillskott till budgeten 
  för att klara av ökat personalbehov inom barn- och ung-
  domsvården.  
 



  26 maj 2014 6 

 

 

forts § 65 
 

6. att  till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå en 
 budget i balans ej heller nå samtliga fastställda mål. 
______ 
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§ 66 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2014 
 
Inkomna ansökningar: 
Inbjudan att söka föreningsbidrag hos Socialnämnden skickades ut 
till berörda föreningar under februari 2014. Föreningar som in-
kommit med ansökningar per den 31 mars 2014 är: 
 
1. Fria sällskapet länkarna                                        

2. Verdandi Pantern                                                    

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg                      

4. Brottsofferjouren Boj                                              

5. FMN                                                                        

6. BRIS                                                                        

7. KRIS                                    

8. RFSL Blekinge   

9. Fristaden   

10. Föreningslokaler                         

11. AC sydöst  

Samtliga föreningar har inkommit med ansökningar tillsammans 
med verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att   fördela 1 096 120 kronor av budgeterade föreningsbidrag  

1 096 371 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1.  Fria sällskapet länkarna                                       140 000 kr 

2.  Verdandi Pantern                                                    25 000 kr 

3.  Tjej/kvinnojouren Frideborg   639 120 kr  

4.  Brottsofferjouren Boj                                              67 000 kr 

5.  FMN                                                                        30 000 kr 

6.  BRIS                                                                        30 000 kr 
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7. KRIS   50 000 kr 

8. RFSL Blekinge   17 000 kr 

9. Fristaden   18 000 kr 

10. Föreningslokaler   80 000 kr 

11. AC sydöst  0 kr 

 
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
 
Ajournering begärdes 15.35-15.55 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar en ökning för följande föreningar enligt nedan 
2.  Verdandi Pantern   ökning med 5 000 kr 30 000 kr 
4. Brottsofferjouren Boj ökning med 3 000 kr 70 000 kr 
7. Kris ökning med 5 000 kr  55 000 kr 
8. RFSL Blekinge ökning med 3 000 kr 20 000 kr 
          Total ökning 16 000 kr 
  
att använda reserven för att täcka ökningen på 16 000 kronor 
 
Ordföranden Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Samt föreslår att förvaltningen får i uppdrag att titta på den 
gemensamma lokalen som socialförvaltningen betalar hyra för. 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvist yrkande och 
förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
 
Omröstning 
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition godkändes: 
”Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som stöder Eva 
Strömqvist yrkande röstar nej”. 
 
Vid omröstning avgavs 6 ja röster och 5 nej röster. 
 
Ja-röstade: Sven Wallfors (M), Pernilla Cederholm (SD), Margaretha 
Rodin (FP), Sture Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M) samt Ingrid 
Hermansson (C) 
 
Nej-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S), Walla Carlsson (S), 
Jörgen Anehäll (S) samt Sattar Zad. 
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Socialnämnden beslutade således 
 
att   fördela 1 096 120 kronor av budgeterade föreningsbidrag  

1 096 371 kronor till föreningar enligt nedanstående förslag 
 
1. Fria sällskapet länkarna                                       140 000 kr 

2. Verdandi Pantern                                                    25 000 kr 

3. Tjej/kvinnojouren Frideborg   639 120 kr  

4. Brottsofferjouren Boj                                              67 000 kr 

5. FMN                                                                        30 000 kr 

6. BRIS                                                                        30 000 kr 

7. KRIS   50 000 kr 

8. RFSL Blekinge   17 000 kr 

9. Fristaden   18 000 kr 

10. Föreningslokaler   80 000 kr 

11. AC sydöst  0 kr 

 
att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag bibehålles på 
 verksamheten föreningsbidrag. 
______ 
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§ 67 
Ansökan om medel till förstudie från samordningsförbundet 
i Blekinge, FINSAM, med 100 000 kronor. 
 
Ansökan om förstudie 
Pågående Finsam-finansierade projekt Rocksam avlutas 2014-
12-31. Verksamheten ser fortsatt stora behov av aktiva åtgärder i 
sam-verkan inom ramen för Samordningsförbundet i Blekinge 
riktade till personer som har svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden och som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd för en 
arbetsmarknadsetablering.  
Behovet av rehabiliterande insatser i Karlskrona kommun är om-
fattande både när det gäller antal personer och behov av 
individuellt anpassade insatser.   
 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  hos Samordningsförbundet i Blekinge ansöka om 
 projektmedel till förstudie enlig bilagd ansökan med 100 000 
 kronor. 
______ 
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§ 68 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun. 
 
Margaretha Jansson redovisade upprättat förslag daterat den 7 
maj 2014. 
 
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”beredskapsjobb 
integration” 
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etableringsupp-
draget och arbets-marknadspolitiska åtgärder riktat till arbetslösa. 
Arbetsmarknadsläget är fortsatt besvärligt. Kommunen har ett 
stort antal arbetslösa personer med låg eller ingen ersättning från 
andra ersättningssystem aktuella för ekonomiskt bistånd. Aktiva 
åtgärder riktat till gruppen arbetslösa bidragstagare har på 
liknande sätt genomförts och pågår för under 2014 för personer 
som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Insatsen har varit positiv 
för de personer som har kunnat erbjudas anställning på detta 
sätt. De har fått en ingång på arbetsmarknaden och har blivit 
självförsörjande. En utvidgad åtgärd enligt denna modell kan 
enligt förslaget erbjudas för 20 personer som omfattas av/eller 
har omfattats av etableringsuppdraget. Upplägget för dessa 
personers anställning är tänkt att innehålla arbete på arbetsplats i 
kommunal förvaltning och språkträning. En kombinerad väg-
ledare/resursperson anställs för uppdraget som för denna grupp 
omfattar vägledning och språkträning. Vi vet av erfarenhet från 
tidigare grupper att många personer är så kallat svensksvaga. En 
kombination av arbete och språkträning bedöms kunna bli en 
framgångsfaktor för att underlätta fortsatt arbetsmarknads-
etablering för dessa personer. En åtgärd enligt denna modell med 
integrationsfokus ger 20 personer en ingång på arbetsmarknaden 
och en egen försörjning och utvecklingen av behovet av framtida 
ekonomiskt bistånd i kommunen dämpas. Dessa anställningar 
genomförs med bidrag från arbetsförmedlingen i form av ny-
startsjobb. Nystartsjobb medges till långtidsarbetslösa. Ett bered-
skapsarbete ger en plattform för att söka fortsatt arbete och förut-
sättningar till A-kassa vid eventuell senare arbetslöshet.  
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Med fokus på svenskträning i kombination med arbete kan 
kommunen påskynda arbetsmarknadsetableringen i kommunen 
för dessa personer. 
 
För att få bästa möjliga ekonomiska effekt av denna åtgärd bör 
dessa arbeten riktas till dem som har små eller inga möjligheter att 
få ett arbete inom en snar framtid.  
 
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen har redan 
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genom-
föra åtgärden med hög kvalitet och gott resultat. 
Samarbetspartners på Arbetsförmedlingen är vidtalad och ställer 
sig mycket positiva den denna möjlighet att påskynda arbetsmark-
nadsetableringen för de personer som kan erbjudas föreslagna 
åtgärd. 
Förslaget är finansierat med befintliga intäkter från migrations-
verket avseende integration för personer som tillhör gruppen 
nyanlända i Karlskrona kommun. 
 
Kommunala beredskapsarbeten integration 
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så 
kallad kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en 
snittlön baserad på befintliga likvärdiga anställningar.  
Socialförvaltningen/arbetsmarknadsavdelningen gör tillsammans 
med Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga 
för åtgärden. En person anställs som vägledare/resursperson och 
ansvarar för gruppen med det utvidgade introduktionsuppdrag 
med språkträning som ingår i konceptet ”beredskapsjobb integra-
tion”. Personerna kommer att anställas på arbetsmarknadsavdel-
ningen som i sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom 
Karlskrona kommun. Socialförvaltningen och arbetsmarknads-
avdelningen har god erfarenhet av vilket upplägg som krävs för att 
med kvalitet erbjuda dessa personer anställning och uppföljning 
på bästa sätt. I det arbetet ingår att hitta lämpliga platser inom 
kommunen, förhandla dessa platser med respektive fackförbund, 
matcha individerna, placera under prov (praktik) i fyra veckor, följa 
upp och om allt löper väl, förhandla med AF och fackliga organisa-
tioner kring lön, sköta eventuella omplaceringar vid behov, följa 
upp löpande, vägleda till att söka jobb etc. Alla individer kommer 
att erbjudas att delta löpande i verksamhetens vägledning och 
söka-jobb aktiviteter som sker på Bubbetorps Gård.  
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Kostnaderna är baserade på 2013 års arbetsgivar- och sociala 
avgifter. 
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 17600 kr 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 beredskaps-
anställda med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt denna beräkning blir hushåll som omfattas av denna åtgärd 
självförsörjande. Personer som får ett nystartsjobb blir vid 
medlem-skap i A-kassa berättigad till ersättning vid senare 
arbetslöshet om de har fullföljt sin anställning.  
 
Detta gör att hushållet inte behöver hänvisas tillbaka till det 
ekonomiska biståndet vid eventuell arbetslöshet när anställningen 
upphör.   
Den totala kostnaden för åtgärden som helhet bör även reduceras 
med de skatteintäkter som 20 beredskapsanställda årligen 
genererar. 
Kommunen kommer under år ett att ha kostnader för dessa bered-
skapsarbeten i form av löner men åtgärden är helt finansierad av 
ackumulerade intäkter från migrationsverket för de personer som 
omfattas av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
att  medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2014/2015, med ekonomiskt  stöd från arbetsförmedlingen i 
 så kallade nystartsjobb 
 
att  tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen samt 1,0 hand-
 ledare för uppdraget enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av Socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 700 000 för året 2014/2015  
 
att  Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändig-
 heten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning för 
 genomförande av åtgärden samt att de kommunala förvalt-
 ningarna och bolagen tillsammans med arbetsmarknads-
 avdelningen involveras i framtagandet 20 arbetsplatser. 
 

Kostnad 12 månader 20 
kommunala beredskapsjobb 
med bidrag från personer 
2014/2015 

 3 200 000 kr 

Kostnad 1,0 handledare     500 000 kr 

Summa 2014/2015  3 700 000 kr 
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Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar följande tillägg att lönetillsättningen för 
beredskapsanställda följer kollektivavtalet. 
 
Ordförande fann att socialnämnden var överens om Eva 
Strömqvist tilläggs yrkande. 
 
Socialnämnden beslutade således 
 

att  medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2014/2015, med ekonomiskt  stöd från arbetsförmedlingen i 
 så kallade nystartsjobb 
 
att  tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen samt 1,0 hand-
 ledare för uppdraget enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av Socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 700 000 för året 2014/2015  
 
att  Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändig-
 heten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning för 
 genomförande av åtgärden samt att de kommunala förvalt-
 ningarna och bolagen tillsammans med arbetsmarknads-
 avdelningen involveras i framtagandet 20 arbetsplatser. 
 
att  lönetillsättningen för beredskapsanställda följer kollektiv-
 avtalet. 
______ 
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§ 69 
Åtgärder att vidtagas med anledning av IVO:s, inspektionen för vård 
och omsorg, tillsyn av Karlskrona kommuns arbete med våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld. 

 
IVO beslutade 2014-04-04 Dnr 8.5-35629/2013, att Social-
nämnden ska säkerställa att det genomförs utredning enligt 11 
kap 1 § SoL när en våldsutsatt kvinna ansöker om bistånd i form 
av skydd och stöd. 
 
IVO identifierade också två förbättringsområden för 
socialnämnden: 
1. Det är ett förbättringsområde för nämnden att kontinuerligt 
 revidera handlingsplanen samt tillföra innehåll som den 
 enligt SOSFS 2009:22 bör innehålla. En  kartläggning av 
 våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående 
 och av barn som bevittnat våld är ett viktigt instrument för att 
 veta vilka insatser som socialnämnden behöver erbjuda och 
 i vilken omfattning. I handlingsplanen bör det även finnas en 
 beskrivning av hur skyddade personuppgifter ska hanteras. 
 
2. Det är ett förbättringsområde för nämnden att barnautred-
 ningarna blir allsidiga och ger en mer omfattande bild av 
 barnets situation och behov 
 

Förslag till åtgärder. 

Verksamheter som delegation på beslut om skydd, stöd eller 
behandling i någon form eller har delegation på ekonomiskt 
bistånd, tillför till sina handläggningsrutiner att det alltid ska 
inledas en utredning enligt 11 kap 1 § SoL när en våldsutsatt 
person ansöker om bistånd i form av skydd och stöd. 
 
Ansvaret för att säkerställa att rutinerna tillförs åvilar respektive 
sektionschef. 
Förvaltningens handlingsplan mot våld i nära relationer föreslås 
ingå i förvaltningens kvalitets och ledningssystems där 
revideringar av handlingsplaner är schemalagda. I nästa 
reviderade handlingsplan ska det finnas en beskrivning av hur 
skyddade personuppgifter ska hanteras.  
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Socialnämnden föreslås uppdra åt Familjestöd att ta fram ett 
strukturerat frågeformulär att användas i alla ärenden på 
socialförvaltningen där det förekommer eller har förekommit våld 
i nära relationer. Formuläret bör innehålla frågor om det våld 
som den enskilde blivit utsatt för och frågor om våld som den 
enskilde blivit vittne till. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  en handläggningsrutin ska tillföras verksamheterna om att 
 utredning enligt 11 kap 1 § SoL alltid ska inledas när en 
 våldsutsatt person ansöker om bistånd i form av skydd och 
 stöd   
 
att  förvaltningens handlingsplan mot våld i nära relationer 
 tillförs förvaltningens kvalitets och ledningssystems 
 
att  familjestöd uppdras att ta fram ett strukturerat frågeformulär 
 att användas i alla ärenden på socialförvaltningen där det 
 förekommer eller har förekommit våld i nära relationer. 
 
att till inspektionen för vård och omsorg (IVO), avge 
 ovanstående yttrande. 
______ 
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§ 70 
Extraordinära kostnader 
 
Bakgrund till framställan 
Socialförvaltningen  befinner sig till följd av den tragiska händelsen 
under Valborgshelgen, då en 8-årig flicka misstänks bragts om 
livet, i en akut krissituation inom barn- och ungdomsvården. 
 
Socialförvaltningen har redan innan denna händelse befunnit sig i 
en ansträngd situation och har haft svårigheter att hinna med att 
handlägga de orosanmälningar och barnavårdsutredningar som 
förvaltningen har att ansvara för. Socialförvaltningen har under 
lång tid befunnit sig i ett allvarligt ekonomiskt läge till följd av högt 
tryck på verksamheten, som nämnden kommunicerat med 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i samband med 
budgetuppföljningar. Efter händelsen är situationen än mer 
allvarlig och akut. De åtgärder förvaltningen själv haft möjlighet att 
vidta inom verksamheten anses av förvaltningen otillräckliga för att 
klara den uppkomna situationen, med fortsatt och ökande inflöde 
av anmälningar, och också en ökning av omhändertagande av 
barn. Socialnämnden gör därför till kommunstyrelsen/kommunfull-
mäktige en framställan om ekonomiska medel för att under 
resterande del av 2014 täcka de merkostnader som förvaltningen 
prognostiserar till följd av händelsen och dess därpå följande 
effekter. Socialförvaltningen gör också framställan till Social-
nämnden om att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilken 
socialtjänsten förvaltningen har möjligheter att leverera inom 
nuvarande ekonomisk ram, samt utreda vilket resursbehov som 
finns för att säkerställa en rättssäker barn och ungdomsvård 
långsiktigt. 
 
Analys 
Den stora utmaningen ligger i att såväl på kort som på lång sikt 
kunna hantera den kostnadsbild som blir följden av den utveckling 
som socialförvaltningen har befunnit sig i under en längre tid, men 
som nu i samband med den tragiska händelsen under 
Valborgshelgen har accelererat. Socialnämnden prognostiserade 
innan den tragiska händelsen ett underskott på -19 mnkr för 2014 
till följd av ett fortsatt stort behov av externa placeringar av barn 
och unga, men också vuxna med beroende.  
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forts § 70 
Utöver det underskottet prognostiseras de extraordinära 
insatserna kosta minst 3,6 mnkr. 
 
Det behövs ett vidgat samhällsekonomiskt perspektiv för att möta 
de sammantagna kostnaderna för människors behov av social-
tjänst och vad avsaknaden av vissa tjänster leder till. Det är 
nödvändigt att kommunens politiska ledning behöver ge frågan om 
utveckling av social välfärd i Karlskrona tidsmässigt och 
ekonomiskt utrymme. Förvaltningen behöver ekonomiska resurser 
för att bedriva den verksamhet förvaltningen är ansvarig för och 
för att fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med lagstift-
ningen och de politiska målen. Med utgångspunkt från fövaltning-
ens situation såväl på kort som på lång sikt krävs en politisk 
viljeinriktning för verksamheten och till den en relevant, långsiktig 
reseersättning för att skapa en socialtjänst för framtiden. Någon 
annan fungerande väg att gå kan inte förvaltningen för dagen se. 
 
Socialförvaltningen befinner sig, till följd av den tragiska händelsen 
under Valborgshelgen, i en akut situation och har av den anled-
ningen tvingats till extraordinära insatser, vilket innebär ökade 
kostnader förvaltningen. 
 
Förvaltningen befinner sig redan i ett allvarligt ekonomiska läge 
och har inte förutsättningar att klara dessa extraordinära 
kostnader. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att till augusti 2014 utreda vilken 

socialtjänst förvaltningen har möjlighet att leverera inom 
nuvarande ekonomiska ram. 

 
att ge förvaltningen i uppdrag att till augusti 2014 utreda vilka 

resurser (personal, teknik, administration mm) som behövs 
tillföras och en kostnadskalkyl för att kunna säkerställa 
rättssäkerheten inom barn och ungdomsvården på lång sikt. 

 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att medge socialnämnden ekonomisk täckning för extraordinära 
 kostnader under 2014. 
 
Socialnämndens beslut 
 
att besluten omedelbart justeras. 
______ 
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Tid och Plats  Måndagen den 23 juni kl. 15.00-16.40, Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
   vice ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) gick 16.35 § 83-del av 87  
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
   
Övriga närvarande  Hanna Ekblad (M) 
  Camilla Karlman (SD)  
  Marie Klang (FP) 
  Marianne Widebrant (C)  
 
Tjänstemän  Jesper Björnson, t.f. socialchef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
    Lill Körling, controller 
   Tore Svensson, utredningssekreterare § 86 
   Martin Håkansson, sekreterare  
   Katarina Lindell, sekreterare  
Justering: 
Justerare  Pernilla Cederholm (SD) 
 
Justerade paragrafer § 83-87  
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Pernilla Cederholm (SD) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 83 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om när fältgruppen kan återgå till sina 
vanliga sysslor.  
 
Christine Held svarar att i nuläget finns ingen information att ge och att de 
personer som blivit överflyttade behövs där de är. 
______ 
 
Eva Strömqvist (S) ställde frågan om hur det sett ut under 
skolavslutningen. 
 
Jesper Björnson svarar att enligt den informationen han fått har det varit 
relativt lugnt. 
 
______ 
 
 
Eva Strömqvist (S) frågar hur det ser ut med feriejobben. 
 
Christine Held svarar att de är i full gång. 
______  
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§ 84 
Budgetuppföljning, maj 2014. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 maj 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, 
fördelat med –22,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell 
planering avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa 
vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det egna 
HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I 
nuläget saknas full finansiering gällande vårdkedjan på 
Vuxensektionen - beroende. De externa vårdkostnaderna ökade 
under senare hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå 
år 2013. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt 
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på 
ungefär samma höga nivå som snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 
mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om prognosen håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med 
ca -18,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en mycket hög nivå, och ökar, vi har för 
närvarande 29 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende 
familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -
0,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752, med +1,0 mnkr. 
Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen kommer  
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Forts § 84 
 
dock att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, 
utredningar, handledning till personal, ev inhyrd personal med 
mera. Dessa extra kostnader är inte medräknade i denna prognos. 
För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och 
ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. 
  
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), 
har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv 
effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos 

per den 31 maj 2014. 
 
2. att översända budgetuppföljningen per den 31 maj till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en 
budget i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

 
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden  

inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommun- 
fullmäktige fastställda budgeten för verksamheten. 

 
4. att till Kommunfullmäktige hemställa om att medge  

socialnämnden täckning för prognostiserad budget- 
avvikelse 2014 . 

 
5. att till Kommunfullmäktige hemställa om tillskott till 

budgeten för att klara av ökat personalbehov 
inom barn- och ungdomsvården. 

 
6. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan 

nå budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 
______ 
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§ 85 
Enkät, Karlskrona ungdomars drogvanor 
 
Sedan 1998 har Karlskrona kommun genomfört en 
drogvaneunder-sökning bland ungdomar i årskurs 9 i 
grundskolorna och år 2 på gymnasieskolan. Undersökningen har 
gjorts vartannat år och den senaste genomfördes 2011. Syftet 
med undersökningen är att ge en bild av Karlskrona ungdomars 
drogvanor avseende tobak, alkohol, narkotika, tobak, spel och 
sociala medier samt över tid jämföra utvecklingen. Genom att 
skaffa sig den lokala kunskapen om tobak-, alkohol- och 
drogbrukets omfattning bland ungdomarna i kommun- 
en, kan också rätt åtgärder sättas in. Drogvaneundersökningen 
genomfördes inte 2013 som planerat. Frågan var uppe på 
Kommun- styrelsens arbetsutskott maj 2013 då ansvaret för 
folkhälsofrågorna ligger under KS sedan 1 januari 2013. Ett stort 
arbete har pågått sedan hösten 2013 med att omarbeta enkäten 
som också utökats med frågor om spel och sociala medier. 
Undersökningen kommer att genomföras i början av höstterminen 
2014. Skolorna kommer då att kunna använda resultatet från 
undersökningen till ungdomarna som deltagit i 
enkätundersökningen under vårterminen 2015. 
Kostnaden för drogvaneundersökningen blir drygt 85 000 kr. som 
fördelas mellan socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvalt-
ningen, utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande: 
 
Socialförvaltningen                        25 000 kr 
Barn-ungdomsförvaltningen           25 000 kr 
Utbildningsförvaltningen                25 000 kr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     10 000 kr 
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forts. § 85 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att  socialnämnden tar kostnaden 25 000 kr. för sin del av 

drogvaneenkäten.  
 
att  socialnämnden antar ovan skrivning som sin egen och att 

denna tillställs barn- och ungdomsnämnden, 
utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.     

 ______                     
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§ 86 
Avtal om konsumentvägledning 
 
Tore Svensson redovisar upprättad skrivelse daterad den 2 juni 
2014 
 
Bakgrund 
Karlskrona kommun ingår sedan 2009 i samarbete med andra 
kommuner om en gemensam konsumentvägledning. Ljungby 
kommun fungerar som värdkommun för samverkan med namnet 
Konsument Södra Småland. Under 2014 omfattar samverkan 14 
kommuner. Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i 
Konsument Södra Småland. Därutöver ingår enskilda kommuner 
från näraliggande län.  
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna. 
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för 
kommunal konsumentvägledning för kommunerna i Sverige. 
Aktuell statistik från konsumentverket visar att 272 av landets 290 
kommuner erbjuder konsumentvägledning i någon form. 
Sammanlagt saknar 420 000 av landets innevånare kommunal 
konsumentvägledning. De som saknar konsumentvägledning finns 
företrädesvis i Stockholm län. Ett län som helt saknar 
konsumentvägledning är Gotlands län. Tendensen de senaste 
åren har varit att fler kommuner erbjuder konsument-vägledning i 
någon form. Antalet anställda som arbetar med 
konsumentvägledning har emellertid inte ökat. 
Kommuner som saknar konsumentvägledning hänvisar ofta sina 
innevånare till konsumentverket eller till allmänna reklamations- 
nämnden. Ingen av dessa aktörer erbjuder dock någon 
konsument- vägledning i enskilda ärenden. 
 
Övervägande 
Inför frågan om förnyat avtal efter den 1 januari 2014 förde 
Konsument Södra Småland diskussioner med medverkande 
kommuner om en verksamhet med högre ambitionsnivå än i dag. 
Skälet därtill var svårigheter för Konsument Södra Småland att 
kunna ge tillräcklig service till medborgarna på den tid som fanns 
tillgänglig. Emellertid fick Konsument Södra Småland inget gehör 
för en verksamhet med högre ambitionsgrad.  
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Kommunerna såg ingen möjlighet att öka finansieringen av 
konsumentverksamheten vid Konsument Södra Småland. 
 
Bakgrunden till Konsument Södra Smålands önskemål om en 
verksamhet med högre grad av ambitioner var svårigheter att 
hinna med att ge tillräcklig service med existerande verksamhet. 
 
Socialförvaltningen i Karlskrona har emellertid inte mottagit några 
klagomål mot konsumentvägledningen under åren 2012 – 2014. 
 
Konsument Södra Småland föreslog ett tvåårigt avtal med berörda 
kommuner om samverkan om konsumentvägledning. Avtal om 
samverkan i två år ingicks med samtliga kommuner som ingår i 
samverkan förutom med Karlskrona, som endast tecknade avtal 
för 2014. Socialnämnden i Karlskrona har nu att ta ställning till 
avtal om samverkan med Konsument Södra Småland för år 2015. 
 
Utgångspunkten för det avtal som föreligger är att två 
heltidstjänster som vägledare ska finnas vid Konsument Södra 
Småland.  
 
Socialförvaltningen ser konsumentvägledning som angelägen för 
medborgarna i kommunen. Socialförvaltningen har uppfattningen 
att den konsumentvägledning som erbjuds av Konsument Södra 
Småland håller god kvalité. Konsumentvägledarna vid konsument 
Södra Småland har god kompetens och är mycket engagerade.  
 
Enligt socialnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige 
den 27 januari 2011 ska socialnämnden ansvara för konsument – 
och budgetrådgivning i kommunen (socialnämndens reglemente § 
1).  
 
Konsumentvägledningen är en angelägen verksamhet som 
fungerar väl. I rådande ekonomiska situation är det emellertid 
nödvändigt för förvaltningen att föreslå minskade kostnader för 
Socialnämnden då det är möjligt. Socialförvaltningen bedömer för 
närvarande att resurser i första hand bör satsas på utredningar av 
och insatser för barn som kan fara illa samt till förebyggande 
arbete för barn. Socialförvaltningen föreslår därför att 
socialnämnden beslutar att ej teckna nytt avtal med Konsument 
Södra Småland då nuvarande avtal går ut vid årsskiftet. Beslutet 
föreslås gälla under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att ändring ska göras i social-nämndens reglemente beträffande 
skyldigheten att svara för konsumentvägledning.  
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I ett svårt ekonomiskt läge ser inte socialförvaltningen någon 
annan möjlighet än att föreslå att avtalet med Konsument Södra 
Småland upphör. Konsumentvägledning är ingen skyldighet för 
kommunerna.  Socialförvaltningen vill påpeka att det finns andra  
kommuner av jämförbar storlek som inte heller tillhandahåller 
konsumentvägledning för sina medborgare.  
Undertecknad föreslår att socialnämnden begär att kommunfull-
mäktige befriar social-nämnden från uppdraget att stå för 
konsumentvägledning i kommunen och att avtalet med 
Konsument Södra Småland sägs upp. 
 
Oaktat påpekandet från konsumentverket och SKL bör den 
nationella konsumentupplysning som startar under 2015 kunna ge 
kommun-medborgare viss hjälp. Förslag om att inrätta en nationell 
upplysningstjänst lanserades i utredningen ”Konsumenten i 
centrum” (SOU 2012:43). I utredningen konstaterades att det finns 
brister i den kommunala konsumentinformationen som till viss del 
ska åtgärdas genom inrättande av en nationell upplysningstjänst.  
 
Om kommunfullmäktige ej medger ändring av reglementet be-
träffande socialnämndens ansvar för konsumentvägledning 
föreslås nämnden ge ordförande i uppdrag att göra avtal med 
konsument Södra Småland om samverkan i konsumentvägledning 
2015 till en kostnad av högst 260 000 kronor. 
 
 
Socialnämndens beslut 
 
att  hos kommunfullmäktige begära att punkten “att svara för 
 konsumentvägledning” ej längre ska ingå i socialnämndens 
 reglemente 
 
att  under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om 
 ändring av socialnämndens  reglemente beträffande ansvaret 
 för konsumentvägledning meddela Konsument Södra 
 Småland att Karlskrona kommun säger upp avtalet om sam-
 verkan beträffande konsumentvägledning 
 
att  om kommunfullmäktige ej medger ändring av reglementet 
 beträffande socialnämndens  ansvar för konsumentvägledning 
 ge socialnämndens ordförande i uppdrag att göra avtal med 
 konsument Södra Småland om samverkan i konsumentväg-
 ledning 2015 till  en kostnad av högst 260 000 kronor. 
 ______ 
 
 
. 
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§ 87 
Dokumenthanteringsplan 
 
Kommunarkivarien har överlämnat förslag till dokument-
hanteringsplan. Förslaget består av två delar, dels en 
övergripande del för socialnämndens verksamhetsområde och 
dels en specifik om hur akter hanteras för socialnämndens och 
handikappnämndens verksamhetsområde. 
 
Dokumenthanteringsplan ska fastställas av respektive nämnd. 
 
Socialnämnden föreslås fastställa förslag till 
dokumenthanteringsplan för socialnämndens ansvarsområde. 
 
Socialnämndens beslut 
enligt allmänna utskottets förslag  
 
att fastställa förslag till dokumenthanteringsplan för social-
 nämndens ansvarsområden. 
 ______ 
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2014 
 
§    99 Öppna frågor sid 4  
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§ 104 Angående hemställan om ökad medlemsavgift i Samordnings- 
  förbundet i Blekinge sid 14 
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§ 106 Förtydligande av riktlinjer för posthanteringen inom  
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Tid och Plats  Måndagen den 25 augusti kl. 15.20-16.40, Ö Hamngatan 7 B. 
Beslutande: Ordförande  Ingrid Hermansson (C) 
   vice ordf Eva Strömqvist (S) 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M)  
  Sven Wallfors (M) 
  Sture Nilsson (C) 
   
Tjänstgörande ersättare Hind Abdul- Wahab (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD)  
   
Övriga närvarande  Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) 
  Hanna Ekblad (M) 
    
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnson, utvecklingschef   
   Christine Held, sektionschef 
   Margaretha Jansson, sektionschef 
   Helena Lithander, 1:e socialsekreterare 
   Annette Hansson, 1:e socialsekreterare 
    Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, gick kl. 15.50 § 101 
   Tore Svensson, utredningssekreterare gick kl. 16.25 § 102-103 
   Martin Håkansson, sekreterare  
     
Justering: 
Justerare  Sture Nilsson (C) 
 
Justerade paragrafer §§ 99-106   
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson (C)  
   
Justerare  ________________________    
  Sture Nilsson (C) 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den            -2014 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 99 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara 
________ 
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§ 100 
Budgetuppföljning - juli 2014. 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 juli 2014. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, 
fördelat med –22,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd.  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell 
planering avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa 
vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det egna 
HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I 
nuläget saknas full finansiering gällande vårdkedjan på 
Vuxensektionen - beroende. De externa vårdkostnaderna ökade 
under senare hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå 
år 2013. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt 
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på 
ungefär samma höga nivå som snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -4,5 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +0,5 
mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om prognosen håller 
fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med 
ca -18,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa 
placeringar är på en fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 
26 placerade (19 i snitt föregående år). Avseende 
familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -
0,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna Roslunden och 
Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -0,5 mnkr. 
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forts § 100 
 
Då den stora organisationsförändring som budgeterats, ännu inte 
är i drift, prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende 
främst personalkostnader på verksamhet 752, med +1,0 mnkr. 
Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen kommer 
dock att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, 
utredningar, handledning till personal, ev inhyrd personal med 
mera. Dessa extra kostnader är inte medräknade i denna prognos. 
För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och 
ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), 
har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv 
effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr.. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 

den 31 juli 2014. 
att översända budgetuppföljningen per den 31 juli till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan 
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten för verksamheten. 

att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå 
budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 
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Kopia till:    Dnr: 2014.149.702 
CR 
Alkoholhandläggare  

 
 
 
 

§ 101 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Pensionat Stensvik, Kristianopelsvägen 52, 37045 
Fågelmara 

 
Café Sött & Salt i Kristianopel AB har hos Socialnämnden ansökt 
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 
2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider, året runt mellan 
klockan 11.00 – 01.00. 

 
Sökandens personliga lämplighet 
Sökanden har drivit Café Sött & Salt sedan 2001 och Pensionat 
Stensvik sedan 2012. Peter Graucob har genomfört ett godkänt 
kunskapsprov, stadigvarande tillstånd till allmänheten hos 
Karlskrona kommun 2012-11-16.   

 
BEDÖMNING 

 
Remissyttranden 
Polismyndigheten har inget att erinra.  
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. Anläggningen är med inkommen anmälan 
registrerad enligt förordningen och beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan och uppger att max 46 
personer får vistas samtidigt i lokalen. Verksamheten skall 
fortsätta att arbeta systematiskt med brandskyddet. 
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Forts § 61 
 

Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 
8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att 
tillhandahålla lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 
15 § och övriga lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt 
enligt 8 kap.16 § alkohollagen.  Alkohollagens krav är således 
uppfyllda för serveringstillstånd. 

 
Kommunicering 

 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2014-08-06. 

 
 

Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 

att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 
11.00–01.00 
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Kopia till:    Dnr: 2010.101.752 
CR 

 
 
 
 
 
 

§ 102 
Stödboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn 

 
Socialnämndens beslutade i april 2013 att inrätta ett stödberoende för 
våldsutsatta kvinnor och deras barn. I socialnämndens beslut 2013- 04-22 
heter det att stödboendet ska ”tillhandahålla personal med rätt kompetens 
för att arbeta med att ovanstående målgrupps behov blir tillgodosedda 
enligt gällande lag och allmänna råd”. 

 
Bakgrunden till socialnämndens beslut var den ändring som gjorts i 
socialtjänstlagen kap 5 § 11. I paragrafen klargörs socialnämndens 
skyldigheter att ge stöd till brottsoffer, särskilt kvinnor som utsatts för våld 
eller andra övergrepp av närstående och barn som utsatts för brott eller 
bevittnat våld eller andra övergrepp. 

 
Socialförvaltningen har inte inrättat stödboende i enlighet med nämndens 
beslut i april 2013. Behovet av skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och 
deras barn tillgodoses istället genom kvinnojourens boende för kvinnor 
och barn med behov av skydd, genom boende och stöd på Roslunden 
eller genom andra individuella lösningar. 
Socialnämndens ekonomi är nu sådan att det inte finns några 
förutsättningar för socialnämnden att inrätta ett särskilt boende för 
våldsutsatta kvinnor och barn. Socialförvaltningen bedömer att behovet av 
skydd och stöd för kvinnor och barn kan tillgodoses genom kvinnojouren, 
Roslunden och i vissa falla andra lösningar. 

 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar återremiss av ärendet 
 
Ordförande yrkar bifall på förvaltningens förslag 
 
Proposition 
Ordförande ställde proposition på Eva Strömqvists yrkande och 
förvaltningens förslag och fann förvaltningens förslag antaget. 
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forts § 102 
 
Omröstning 
Omröstning begärdes. Följande omröstningsproposition 
godkändes: Den som stöder förvaltningens förslag röstar JA. 
Den som stöder Eva Strömqvists yrkande röstar NEJ. 
 
Vid omröstning avgavs 6 ja röster och 5 nej röster 
 
Ja-röstade: Anna Månsson (M), Sven Wallfors (M),  
Sture Nilsson (C), Mai-Kathe Westberg (M), Camilla Karlman (SD) 
Ingrid Hermansson (C) 
 
Nej-röstade: Eva Strömqvist (S), Björn Olsson (S), 
Walla Carlsson (S), Ingrid Trossmark (S), Hind-Abdul-Wahab (S) 
 
Socialnämnden beslutade således 
 
att för närvarande ej inrätta ett särskilt stödboende för 

våldsutsatta kvinnor och deras barn då behovet kan 
tillgodoses på annat sätt och då socialnämndens 
ekonomiska situation ej medger att ett särskilt stödboende 
inrättas 

________ 
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Kopia till:    Dnr: 2014.151.709 
CR 
KS 
 
 
 
 
 
§ 103 
Angående medborgarförslag om handlingsplan mot tiggeri 
 
Roland Thörnquist har lämnat ett medborgarförslag att Karlskrona 
kommun ska ta fram en handlingsplan mot ”det utbredda tiggeri som bl.a. 
sker i Karlskronas centrala delar”. Förslagsställaren menar att tiggeriet ger 
negativa signaler och upplevelser för kommuninnevånare och för 
besökare. Han menar att det måste finnas sätt att hjälpa människor som 
är i sådan ekonomisk nöd att de tvingas tigga ihop pengar för sitt 
livsuppehälle. 
 
Bakgrund 
En utländsk medborgare kan normalt vistas i Sverige högst tre månader. 
För medborgare i ett land som tillhör europeiska unionen gäller dock andra 
regler. EU-medborgare har under vissa förutsättningar uppehållsrätt i 
länder som tillhör unionen. Uppehållsrätt har en person som är 
arbetstagare eller egen företagare, arbetssökande med verklig möjlighet 
att få anställning, studerande med tillgångar till försörjning och 
heltäckande sjukförsäkring samt annan person med tillräckliga tillgångar 
till försörjning och med sjukförsäkring(UtlL 3 a kap 3 §). 
En unionsmedborgare kan enligt 8 kap. 9 § UtlL avvisas från Sverige 
under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig 
utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen. 
En del personer som kommit till Sverige från främst Rumänien har 
möjligen inte i första hand kommit till Sverige för att söka arbete. Dessa 
personer har därför inte rätt att stanna i Sverige mer än tre månader 
eftersom de inte är arbetssökande med verklig möjlighet att få arbete. 
 
Vistelsekommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för bistånd till 
personer som inte är bosatta i landet. Personer som inte har för avsikt att 
söka arbete har inte rätt till långvarigt försörjningsstöd, men kan ha rätt till 
akuta insatser om behov uppstår och personen vänder sig till 
socialtjänsten i vistelsekommunen. 
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om 
ekonomiskt understöd, är inte straffbart enligt svensk lag. 
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Forts § 103 
 
En kommun kan meddela ordningsföreskrifter om det behövs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. Ett beslut som 
en kommun fattade 2011 att på offentlig plats förbjuda tiggeri har upphävts 
av länsstyrelsen då beslutet inte ansågs motiverat med hänsyn till 
ordningen och säkerheten på offentlig plats. 
  
Situationen i Karlskrona 
Undertecknad har kontaktat polis, svenska kyrkan och socialtjänsten 
angående deras kontakt med personer som är tiggare. 
Polisen har vid enstaka tillfällen fått tips som kan tyda på att tiggeriet 
skulle vara organiserat. Det skulle kunna innebära att det personer som 
tigger är utsatta för tvång att tigga från andra personer. Polisen har 
emellertid inte fått fram konkreta uppgifter som tyder på att så kan vara 
fallet.  
Svenska kyrkan har inte haft kontakt med personer som tigger. Personer 
som tigger har inte vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp. 
Det finns inga uppgifter om att personer under 18 år har ägnat sig åt 
tiggeri i Karlskrona eller att de som tigger har ansvar för barn som vistas i 
kommunen. Socialförvaltningen har inte mottagit några anmälningar om 
barn till personer som tigger. 
  
Behovet av handlingsplan 
Under senare år har ett antal personer sökt sig till Sverige från främst 
Rumänien för att tigga på offentliga platser. Socialstyrelsen gjorde i 
november 2012 en kartläggning av hemlösa s.k. EU-migranter i Sverige 
(huvudsakligen personer från EU-länder). Kartläggningen visade då på att 
sammanlagt 370 hemlösa EU-migranter fanns i landet. De flesta hemlösa 
EU-migranter fanns i storstäderna.  
Uppgifter om antalet EU-migranter fick socialstyrelsen genom enkät till 
olika verksamheter som har kontakt med hemlösa och till kommuner. 
Verksamheter som har kontakt med hemlösa personer från EU-länder 
påpekade att antalet var mycket osäkert. Många trodde att siffran 
egentligen endast var ”toppen på ett isberg”. 
Andra uppskattningar har talat om omkring 2000 hemlösa tiggare från 
Rumänien i Sverige. 
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Forts § 103 
 
Förslagsställaren efterlyser initiativ från kommunen för att hjälpa 
människor som tvingas tigga ihop pengar till sitt uppehälle. Inställningen 
att samhället ska hjälpa personer som riskera att lida nöd är naturligtvis 
mycket tilltalande. Emellertid talar det mesta för att problemen med 
hemlösa personer från andra europeiska länder i Karlskrona är begränsat. 
Det stora flertalet av EU-migranter finns i eller i närheten av 
storstadsområden i Sverige. 
 
I Karlskrona finns endast enstaka personer som har tiggt i närheten av 
olika affärscentrum.  Socialtjänstens insatser bör i första hand rikta sig mot 
barn som kan fara illa. Fältgruppens arbete har den senaste tiden 
omdisponerats genom att resurser tagits i anspråk för utredningar om barn 
som kan fara illa. I en situation när fältgruppens förebyggande arbete 
bland barn och ungdomar har fått stå tillbaka för utredningar om barn kan 
det inte vara rimligt att avsätta särskilda resurser för vuxna personer som 
ägnar sig åt tiggeri. Situationen med hemlösa EU-migranter är ett 
nationellt problem som i första hand bör lösas på nationell nivå. Den 
svenska regeringen har tagit initiativ i EU för en lösning av tiggarnas 
situation. 
 
En handlingsplan mot tiggeriet kunde vara befogat om antalet tiggare i 
Karlskrona vore betydligt större än i dag. Det finns anledning att vara 
uppmärksam på hur situationen utvecklas. Emellertid föreslår jag att 
socialnämnden nu beslutar att avstyrka medborgarförslaget om en 
handlingsplan mot tiggeri då antalet tiggare i Karlskrona är begränsat och 
då socialtjänstens insatser i första hand bör rikta sig mot barn och 
ungdomar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
  
att  för närvarande avstyrka medborgarförslag om handlingsplan  

mot tiggeri då problemet med hemlösa personer som tigger är 
begränsat och då socialnämndens insatser i första hand bör rikta 
sig mot barn och ungdomar 

 
att  uppmärksamma hur situationen med hemlösa personer som  
 tigger fortsättningsvis utvecklas i Karlskrona 
________                    
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KS 
 
 
 
 
 
 
§ 104 
Angående hemställan om ökad medlemsavgift i 
Samordningsförbundet i Blekinge 
 
Inledning 
Samordningsförbundet i Blekinge har gjort en hemställan till 
samordningsförbundets medlemmar om en förhöjd 
medlemsavgift från 2015. Kommunstyrelsen har överlämnat 
ärendet för beredning till handikappförvaltningen och 
socialförvaltningen med svar senast den 1 september 2014. 
Samordningsförbundet i Blekinge föreslår en förhöjd 
medlemsavgift för samtliga medlemmar. För Karlskrona 
kommun innebär detta förslag att medlemsavgiften höjs från 
1350 000 kr till 1 600 000 kr. En höjning av 250 000 kr. 
Anledningen till förslaget om höjd medlemsavgift beskrivs från 
samordningsförbundet vara att det under 2013 har finansierats 
flera projekt än tidigare och att dessa varit framgångsrika då 
deltagare har fått sin arbetsförmåga tillbaka samt att behovet av 
att få fler i arbete och därmed minska offentlig försörjning 
fortfarande är stort. Förvaltningarna har efter diskussion i 
ärendet samsyn kring den hemställan som lämnats från 
Samordningsförbundet i Blekinge. 
 
Inställning till förslag 
Kostnaden för kommunens medlemsavgift är inte helt 
finansierad i kommunens budget. Det är således nödvändigt att 
kommunen genom de projekt som finansieras av 
Samordningsförbundet kan fortsätta att budgetera med 
schablonkostnad för producerade praktikplatser. 
 
Socialförvaltningen och handikappförvaltningen är överens om 
att det är aktuell projektägare som bär ansvaret för att budgetera 
för den överskjutande delen av medlemsavgiften i aktuell 
projektbudget. Den förhöjda medlemsavgiften kommer att kunna 
kompenseras genom att framtida genomförandeprojekt ökar i 
volym. 
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Forts § 104 
 
Det är angeläget att Samordningsförbundet framöver beviljar 
kommunen genomförandeprojekt som står i omfattning till den 
förhöjda medlemsavgiften samt att det även fortsatt fattas beslut 
att budget för kommande genomförandeprojekt omfattar 
schablonkostnad för producerade praktikplatser i kommunen. 
 
Det råder inga tvivel om att behovet av samordnade 
rehabiliteringsinsatser är stort. Verksamheterna inom 
kommunens förvaltningar, som möter personer med behov av 
sådana insatser för att komma i arbete och egen försörjning, ser 
stora möjligheter till fortsatta samverkansprojekt med 
finansiering genom Samordningsförbundet. I nuläget pågår en 
förstudie, finansierad av Samordningsförbundet, i samverkan. 
Denna kommer att följas av ett förslag om ansökan om ett 
genomförandeprojekt till Samordningsförbundet under hösten 
2014. 
 
Socialnämndens beslut enligt allmänna utskottets förslag 
 
att föreslå kommunstyrelsen 
 
att samtycka till samordningsförbundets förslag om en förhöjd 
medlemsavgift för 2015 med 250 000 kr 
 
att begära paragrafen omedelbart justerad 
________ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  



  25 augusti 2014 16 

 

 

 
Kopia till:   Dnr: 2014.162.106 
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§ 105 
FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och Blekinges 
kommuner 
 
Historik 
Sedan flera år tillbaka finns ett avtal mellan Landstinget 
Blekinge och kommunerna i Blekinge om gemensam 
forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). Under 2005 sas 
avtalet om Blekinge FoU-enhet upp av landstinget och sedan 
dess har inte Socialförvaltningen omfattats av det nya avtal som 
upprättades efter det att Blekinge FoU-enhets verksamhet 
upphörde. Sedan 2006 har Landstinget drivit ett forsknings-, 
kompetens- och utvecklingscentrum (BKC) där avtal har funnits 
med övriga länets kommuner kring områdena vård och omsorg 
för äldre personer och området funktionshinder. 
 
Socialförvaltningen har under flera års tid valt att inte ingå i 
FoU-avtalet med anledning av att kompetens och verksamhet 
inom området individ och familjeomsorg har saknats. 
 
Socialförvaltningen har tillsammans med 3KHV-kommunerna 
(Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjö) utrett förutsättningar 
och möjligheter att gemensamt inrätta ett FoU. Utredningen 
som färdigställdes under föregående år visar på flera fördelar 
och framgångsfaktorer med ett kommungemensamt FoU. 
Avgörande för att inte gå vidare med detta har varit 
kostnadsfrågan som vid utredningen visade sig uppgå till cirka 1 
miljon kr årligen för Karlskrona kommun. Bedömningen på 
ledningsnivå gjordes i samtliga kommuner att man såg 
svårigheter att i dagsläget klara en sådan investering.  
 
Aktuell situation 
Socialtjänstens individ och familjeomsorg har behov av ett 
långsiktigt utvecklingsarbete för att säkerställa kvalité, öka 
kompetens och kunskap inom rådande forskning, göra 
uppföljningar av vår verksamhet och utveckla brukarmedverkan. 
I dagsläget har förvaltningen själv inte tillräckliga resurser eller 
kunskaper att göra detta på egen hand.  
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Forts § 105 
 
Individ och familjeomsorgen behöver FoU för att bidra till att: 
 
• Säkra individ- och familjeomsorgens kvalitet  
• Synliggöra och utveckla kunskap i det sociala arbetet 
• Medverka till att tydliggöra för medborgare vilket stöd 

och hjälp som erbjuds och därmed öka rättssäkerheten 
– brukarmedverkan i forskningen 

• Tillvarata den samverkan som byggts upp mellan 
kommunerna 

• Tillvarata likheterna och skillnaderna mellan 
kommunerna 

• Genom samlade resurser möjliggöra en kraftfull 
basorganisation för forskning och utveckling samt 
samverkan med universitet och andra aktörer 

• Tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens 
genom att möjliggöra deltagande i forskning och 
utveckling 

• Bidra till att kommunernas individ och familjeomsorg är 
attraktiva arbetsplatser – för att göra ett gott arbete, 
underlätta rekrytering och arbetsuppgifter – för såväl 
nyutbildade som erfarna i socialt arbete 

• Möjliggöra återkommande lärande utvärdering för 
utveckling av det sociala arbetets metoder, arbetssätt 
och innehåll 

• Återföra resultatet av forskningen och utvecklingen till 
verksamheten 

• Utgöra en bas för att utveckla innovativa nya arbetssätt 
och idéer som kan prövas och implementeras samt 
kunskapsspridning mellan medarbetarna 

• Utgöra en plattform för samtal och möten mellan 
praktiker och forskare 

• Utgöra en bas för samverkan med 
universitetsinstitutioner som verkar inom ämnen som 
berör verksamheten 

• Utgöra en grund för att utveckla strategisk 
kompetensutveckling anpassad för verksamheten och 
kan uppgraderas i utbildningssystemet inom universitet 
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Forts § 105 
 
Förslag till nytt FoU-avtal 
Nuvarande avtal, där individ och familjeomsorg inte ingår, löper 
ut 31 december 2014 och nytt avtal ska tecknas. Det nya 
avtalet gäller från och med den 1 januari 2015 och till och med 
den 31 december 2019. I det nya avtalet ingår individ och 
familjeomsorgen, vilket innebär att kompetens kommer att 
framledes finnas inom FoU för att utveckla forskning och 
metoder också för området individ och familjeomsorgen. 
Förvaltningschefen kommer att ingå i det gemensamma FoU-
rådet som kommer att vara det organ som beslutar och 
ansvarar för inriktningen av FoU-arbetet. 
 
Undertecknade bedömer en nödvändighet i att individ och 
familjeomsorgen är delaktiga i ett FoU-avtal. Kostnaderna för 
avtalet för socialnämndens räkning bedöms i dagsläget att 
hamna på en summa av 160 000 kr/år. 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
 
att ge sitt samtycke till en ny avtalsperiod för FoU-

samarbete (enligt bilaga), samt 
 
att föreslå att Kommunstyrelsen hemställer åt 

Kommunfullmäktige att besluta om tecknande av FoU-
avtal för Karlskrona kommuns räkning. 

________ 
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CR 
 
 
 
 
 
§ 106 
Förtydligande av riktlinjer för posthanteringen inom 
socialförvaltningen 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen omfattas av kommunens övergripande 
riktlinjer för posthantering, som finns i ”Riktlinjer för 
ärendehantering i Karlskrona kommuns samlade verksamhet”. 
Det dokumentet är en instruktion för hur diarieföring och 
ärendehantering ska skötas i normalfallet i Karlskrona kommun 
och i de kommunala bolagen. Syftet med dokumentet är att alla 
ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, 
effektivt och professionellt sätt. Riktlinjerna omfattar alla sorters 
inkommande handlingar, d v s inte enbart traditionell post, utan 
även e-post, fax, etc. 
 
Det har under våren uppdagats att det utifrån den mångfald av 
handlingar som inkommer till socialnämndens verksamhet, finns 
ett behov av förtydligande förvaltningsegna riktlinjer, så att vi kan 
säkerställa att inkommande handlingar inom socialförvaltningen 
hanteras i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer.  
 
Detta förtydligande ska ses som ett komplement till de 
kommunövergripande riktlinjerna, och samtliga anställda behöver 
ha kunskap om båda dessa dokument. 
 
Genom att dessa riktlinjer antas, upphör de skärpta och 
förtydligade rutiner som förvaltningschef Anette Gladher 
beslutade om den 1 maj 2014 att gälla. Även rutinerna som 
upprättades av dåvarande förvaltningschefen 31 januari 2006 
upphör. 
 
Grundregeln 
I de kommunövergripande riktlinjerna finns reglerat kring 
inkommande handlingar av vilket bl. a. framgår:  
 
Det är inte tillåtet att låta inkommande handlingar vara oöppnade 
mer än ett dygn utan åtgärd. Det är ansvarig arbetsledare som 
har ansvar för att post och e-post till personal inom enheten tas 
om hand vid sjukdom, ledighet och när anställningen upphör. 
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Forts § 106 
 
Principer för posthantering inom socialförvaltningen 
Registratorsfunktionen, som sköter diarieföring och sortering av 
posten så den kommer ut i verksamheten, ska inte åläggas något 
annat ansvar än just detta. Ingen form av bedömning av 
handlingars innehåll ska läggas på denna funktion. Handlingar 
ska bedömas av den som har rätt kompetens på området, d v s 
ute i verksamheten.  
 
En handling ska inte sändas till fler personer än nödvändigt. 
Detta för att minimera risken att missförstånd kring vem som ska 
hantera handlingen uppstår. I normalfallet innebär detta att 
enbart handläggare (om sådan finns) eller verksamhetsledare 
(om ärende inte finns) får handlingen. 
 
Detta ställer krav på att varje verksamhet säkrar posthanteringen 
inom sitt ansvarsområde självständigt och oberoende av andra 
verksamheters agerande. Varje verksamhetsledare har ansvar 
för att det skapas rutiner för hur post och andra inkommande 
handlingar hanteras på respektive arbetsgrupp, som passar 
gruppens arbetssituation. I dessa ska ingå beskrivning av: 
 
- Vem som tar emot och ’delar ut’ gruppens post varje dag 
- Hur man inom gruppen säkrar att innehållet i samtlig post (i 

förekommande fall även fax och e-post) kontrolleras 
dagligen, även under dagar då hela gruppen är på annan 
plats, exempelvis på utbildning. Ansvaret åvilar 
verksamhetsledaren, men kan delegeras, om det finns en 
tydlig ordning för det. 

- Hur man använder sig av de hänvisningsfunktioner som 
finns både inom telefoni och inom e-post för att enkelt visa, 
både inom arbetsgruppen och för andra på förvaltningen, 
om en person är på plats eller inte.  

 
Sektionscheferna har ansvar för att följa upp att arbetsgrupperna 
upprättar dessa rutiner i skriftlig form, och senast 2014-10-01. 
Om det är möjligt och lämpligt, kan sektionschefen efter samråd 
med verksamhetsledarna besluta att samma rutin ska gälla för 
flera eller samtliga grupper på respektive sektion.  
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Forts § 106 
 
Om en handling bedöms beröra även en annan arbetsgrupp på 
förvaltningen än den som först mottagit den (exempelvis Lagen 
om omhändertagande av berusade där den som blivit 
skyddsomhändertagen har barn), ska den som mottagit 
handlingen se till att den förmedlas även till den andra 
arbetsgruppen. 
 
Skulle en handling komma till fel mottagare, åligger det den som 
mottagit handlingen att se till att den kommer rätt, och påtala 
detta för verksamhetsledaren för den grupp som ska ha 
handlingen, så att handlingen alltjämt hanteras inom ett dygn. 
Händelsen ska även avvikelsehanteras enligt förvaltningens 
rutiner.  
 
Utifrån ovanstående blir det klart att förvaltningen behöver arbeta 
upp tydliga rutiner tillsammans med de samarbetsparter man har, 
för att i möjligaste mån eftersträva en enhetlighet i hur 
information kommer in till oss, för att minska riskerna för 
felhantering. 
 
Det får inte förekomma att det framarbetas gruppegna 
posthanteringsrutiner som strider mot de kommunala riktlinjerna, 
eller dessa förtydliganden.  
 
Socialnämnden beslutar enligt socialnämndens förslag 
 
att anta förvaltningens förslag till förtydligande av riktlinjer för 

posthantering, enligt ovan, 
 
att  ge socialchefen i uppdrag att löpande göra de justeringar i 

dessa rutiner som visar sig nödvändiga och meddela 
nämnden detta 

 
att förvaltningen vart tredje år ska presentera förslag på 

revidering av dessa rutiner till nämnden. 
________ 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Måndagen den 22 september 2014 kl.14.30–16.50 
 Sammanträdet ajourneras kl 15.25–15.35 
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Walla Carlsson (S) kl 13.00–16.00 §§ 112- del av §§ 118 
  Margareta Rodin (FP)  
     
Tjänstgörande ersättare Ghaleb Zeaiter (S) 
  Hind Abdul-Wahab (S) 
  Jörgen Anehäll (S) 
  Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD) 
  Marie Klang (FP) 
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef   
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Eva-Britt Norrman, personalspecialist 
  Bengt-Erik Eriksson, utredare 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 112-114 14.30-15.30 
  Tore Svensson, utredare §§ 115 15.35-15.45   
   
    
Justering: 
Justerare  Eva Strömqvist (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 112-118  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Elisabeth Arebark 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Eva Strömqvist   
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den      oktober 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 112 
Öppna frågor 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
Vice ordförande Eva Strömqvist (S) hur arbetet fortgår, samt önskar en ny 
återkoppling snart. 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) svarar. 
 
________ 
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 CR 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunfullmäktige 
 Revisor 

 
 
 

 
§ 113  
Delårsbokslut augusti 2014 med personalnyckeltal  
per den 31 juli 2014 
 
Eva-Britt Norrman redovisade obligatoriska nyckeltal för mät-
perioden 131201–140731 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport 
per 31 augusti 2014. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -24,4 mnkr, 
fördelat med – 24,4 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 
mnkr avseende ekonomiskt bistånd. 
  
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell 
planering avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell 
volymökning av en årsplacering av vuxna missbrukare kommer 
budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De externa 
vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det egna 
HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I 
nuläget saknas full finansiering gällande vårdkedjan på 
Vuxensektionen - beroende. De externa vårdkostnaderna ökade 
under senare hälften av år 2012, och fortsatte på denna höga nivå 
år 2013 och 2014. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats 
placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är 
just nu på ungefär samma nivå som snittet föregående år. 
Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 
mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men 
vid varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer 
budgeten att överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos 
håller fullt ut avseende placeringar, beräknas budgeten 
överskridas med ca -17,0 mnkr. Situationen för närvarande, är att 
antalet externa placeringar är på en fortsatt mycket hög nivå, vi 
har för närvarande 24 placerade (19 i snitt föregående år).   Forts 
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§ 113 forts 
Delårsbokslut augusti 2014 med personalnyckeltal  
per den 31 juli 2014 
 
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad  
budgetavvikelse bli -1,5 mnkr. Detsamma gäller för 
verksamheterna Roslunden och Ungbo, prognostiserad 
budgetavvikelse är -1,0 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu 
inte i drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse 
avseende främst personalkostnader gällande denna del. Men den 
tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen har dock krävt och 
kommer att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, 
utredningar, handledning till personal, inhyrd personal med mera. 
Därför prognostiseras en negativ budgetavvikelse om -1,9 mnkr 
avseende vht 752. För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de 
besparingar och ökade intäktskrav som är utlagda i årets budget.  
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i 
år fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 
mnkr. Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka 
jämfört med år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut 
att förändras och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 
2013. Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), 
har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv 
effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i 
nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna delårsrapporten med prognos per den 31 

augusti 2014. 
2. att översända delårsrapporten per den 31 augusti till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan 
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten för verksamheten. 

4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå 
budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 

      forts
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§ 113 forts 
Delårsbokslut augusti 2014 med personalnyckeltal  
per den 31 juli 2014 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
1. att godkänna delårsrapporten med prognos per den 31 

augusti 2014. 
2. att översända delårsrapporten per den 31 augusti till 

Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget 
i balans i dagsläget inte är möjlig att nå,  

3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan 
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige 
fastställda budgeten för verksamheten. 

4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå 
budget i balans, ej heller nå samtliga fastställda mål.  

________ 
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Alkoholhandläggare  

 
 
 
 

 
§ 114 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
Sammanträdet ajourneras kl. 15.25–15.35 
 
Lisas Sjökrog AB har Socialnämnden meddelats tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker  vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Socialnämnden har inlett utredning angående 
omprövning av socialnämndens beslut 2013-11-18 ”att när den 
planerade skolverksamheten i fastigheten Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, Karlskrona är klar i sin utformning skall en ny 
prövning utföras av socialnämnden 2014”.  Socialförvaltningen 
har på ovan angivna skäl fått anledning att utreda huruvida 
serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622).  
            
Bedömning: 
Lagtext m.m. 
I alkohollagens 8 kap. 17 § framgår; ”Om alkoholservering på 
grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan 
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet 
eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd 
vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.”  
Av förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s.105 f) 
framgår; ”att det skall vara möjligt för en kommun att förhindra 
restaurangetablering med servering av alkoholdrycker i särskilt 
känsliga områden, såsom i närhet av skolor, ungdomsgårdar eller 
där många ungdomar annars brukar samlas. En individuell 
prövning måste dock alltid ske med hänsyn till omständigheterna i 
det enskilda fallet. Det framgår vidare att alkohollagstiftningen har 
tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och i 
första hand är en skyddslagstiftning.”              Forts 
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§ 114 forts 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
Det är kommunen som i egenskap av tillståndsmyndighet, skall 
bedöma riskerna för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Av 
Alkohollagens förarbeten framgår bl.a. ”att polismyndighetens 
yttrande om ordningsläget i området och miljöavdelningens 
bedömning av risken för att störningar uppkommer för de 
närboende, skall tillmätas stor vikt.” 
 
I Karlskrona kommuns Riktlinjer för serveringstillstånd  
(KF. 2013-01-24 ) finns exempel på olägenheter ifråga om 
ordning och nykterhet eller särskild risk för människor hälsa kan 
vara: 
 
– de ansökningar där polismyndigheten avstyrker ansökan med 
hänvisning till ordningsproblem på serveringsstället eller i dess 
närmaste omgivning 
– de ansökningar där miljökontoret avstyrker ansökan med 
hänvisning till att närboende utsätts eller riskerar att utsättas för 
bullerstörningar från serveringsstället. 
– de fall där kommunen har kännedom om missförhållanden på 
serveringsstället eller angående den sökandes lämplighet. 
– ansökningar i områden där nya/ytterligare serveringsställen 
befaras orsaka alkoholpolitiska olägenheter. Kommunen ska 
särskilt beakta närhet till skolor, ungdoms- och fritidsgårdar eller i 
områden där många ungdomar brukar samlas eller i områden 
med känd missbruksproblematik. 
– serveringstillstånd ska inte ges till sexklubbar eller uttalat 
drogliberala rörelser. 
 
Om en eller flera ovanstående faktorer föreligger, kan 
serveringstillstånd vägras även om alkohollagen övriga krav är 
uppfyllda. Att det föreligger risk för bullerstörningar vid en 
restaurangetablering, behöver inta alltid innebära att en ansökan 
avslås. Ett alternativ är att serveringstiden begränsas eller att 
tillståndet förenas med villkor. 
 
Enligt socialförvaltningen finns det inte stöd för att servering utgör 
en särskild risk för människors hälsa som avses i 8 kap. 17 1§ i 
alkohollagen.                                                                      Forts 
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§ 114 forts 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
I övrigt är socialförvaltningens uppfattning är att sökanden 
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har 
kapacitet att tillhandahålla lagade eller på annat sätt tillredd mat 
enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Utredarens uppfattning är att efter de kontakter som tagits med 
tillståndshavare och rektor i fastigheten Fängelset 4 så finns det 
inget intresse av samarbete kring de olika verksamheterna.  
         
Motivering till beslutet 
Enligt socialförvaltningen finns det inte stöd för att serveringen 
utgör en särskild risk för människors hälsa som avses i 8 kap. 17 
1§ i alkohollagen.   
I övrigt är socialförvaltningens uppfattning är att sökanden 
uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk 
lämplighet enligt 8 kap. 12 §. Serveringslokalens kök har 
kapacitet att tillhandahålla lagade eller på annat sätt tillredd mat 
enligt 8 kap. 15 § och övriga lokaler är lämpliga ur 
brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2014-09-17. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta   
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 
11.00 - 01.00.  Forts 
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§ 114 forts 
Utredning om åtgärd avseende tillstånd att servera 
alkoholdrycker vid The Rock, Fängelset 4:10, Norra 
Smedjegatan 59, 371 31 Karlskrona 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att servering av alkohol 
får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 
11.00 - 01.00 fram till 31 oktober 2014. 
 
Vice ordförande Eva Strömqvist (S) yrkar bifall på ordförandes 
förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på socialförvaltningens förslag mot 
Ordförandes m.fl. förslag och finner att socialnämnden beslutar 
enligt Ordförandes förslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 
11.00 - 01.00 fram till 31 oktober 2014. 
____ 
 
 

 
  



  22 september 2014 12 

 

 

Kopia till:    SN. 2008.285.750 
CR 

 
 
 
 
 
 

§ 115 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 

 
Tore Svensson, utredare föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutade 2008 om handlingsplan mot Våld i nära 
relationer. Handlingsplanen har nu reviderats. Socialnämnden föreslås 
besluta att anta förslag till handlingsplan för perioden 
2014 – 2016 
 
Varför handlingsplan 
Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och ett 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Konsekvenserna av våld i nära 
relationer påverkar hela samhället. För att bekämpa våld i nära relationer 
behöver kvalitetssäkrade insatser riktas till både våldsutsatta och till 
våldsutövare. 
 
Enligt 5 kap 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som 
är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp.  Socialnämnden ansvarar för att ett barn, 
som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och den hjälp 
som de behöver. 
 
Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott. Socialnämnden 
har ansvar för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. 
 
Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är en viktig del i det 
förebyggande arbetet och kan indirekt även ses som en insats för att den 
som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att barn 
inte ska behöva bevittna våld. 
 
Handlingsplanen, som gäller åren 2014-2016, ska stärka stödet till 
personer som är utsatta för våld i nära relationer. Planen kommer att vara 
grunden för hur utvecklingsarbetet med våld i nära relationer kommer 
utformas under verksamhetsåren 2014-2016. 
 
Handlingsplanen har upprättats i enlighet med Socialstyrelsens allmänna 
råd (SOSFS 2014:4) och Socialstyrelsens Handbok Våld från 2011.  
                                                                                                 Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Handboken är tillsammans med handlingsplanen ett grundläggande stöd i 
det dagliga arbetet med våldsutsatta. 
 
Genom socialnämndens handlingsprogram mot Våld i nära relationer som 
tillkom 2008 ville Karlskrona kommun uppmärksamma och motverka olika 
former av våld som kvinnor och barn utsätts för. Programmets 
grundvärdering var att det är samhällets ansvar att skydda våldsutsatta 
kvinnor och barn, att insatser behövs för samtliga inblandade parter samt 
att samverkan är nödvändig. Handlingsprogrammet från 2008 har 
reviderats genom denna handlingsplan. 
 
Inledning 
Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma 
mellan personer som har en nära relation till varandra. Våldet sker inom 
heterosexuella och samkönade relationer samt inom syskon- och andra 
familje- och släktrelationer. Vem som kan betraktas som närstående kan 
variera från fall till fall beroende på vilka familje- och levnadsförhållanden 
som råder i det enskilda fallet. 
 
Det som är speciellt med våld i nära relationer är att den utsatta har en 
nära relation till och ofta starka emotionella band till våldsutövaren, vilket 
försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis 
inomhus i offrets hem och varierar i allvarlighetsgrad och frekvens. Ofta 
blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår. Kontroll och maktbehov 
är den yttersta drivkraften bakom utövandet av våld i nära relationer. Våld i 
nära relationer kan drabba såväl kvinnor som män. Emellertid är det 
övervägande antalet av de drabbade kvinnorna. Det våld som män utövar 
mot kvinnor är grövre, mer frekvent och resulterar oftare i allvarliga skador 
eller i död. Det finns därför all anledning att i ett handlingsprogram mot 
våld i nära relationer särskilt uppehålla sig vid det våld som utövas av män 
mot kvinnor. Barn utsätts i hög grad för våld i nära relationer genom att 
själva misshandlas eller genom att bevittna våld mot en närstående. Våld 
mot kvinnor och barn är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och 
en viktig folkhälsofråga. Våldet medför stora individuella konsekvenser och 
höga kostnader för samhället.  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar psykiskt, fysiskt, 
materiellt, ekonomiskt, latent och sexuellt våld, hot om våld såväl som 
olika former av utnyttjanden och förtryck. Våldet förekommer i alla 
samhällsklasser och åldersgrupper. Det könsspecifika våldet inbegriper 
företeelser såsom kvinnofridsbrott och hedersrelaterat våld och i vidare 
bemärkelse även sexuella trakasserier, prostitution och könsstympning.  
Ansvarig för våldet är alltid den som utövar det. Våldet är ett hinder för den 
enskilda kvinnans och barnets säkerhet och rättstrygghet. Forts 
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I takt med att arbetet vid socialförvaltningen i Karlskrona har utvecklats 
beträffande våld i nära relationer har antalet våldsutsatta personer som 
kan och vågar söka hjälp ökat. Behoven av stöd och skydd har därmed 
blivit större.  
 
Med de insatser som finns i programmet och som kopplas samman med 
insatser från andra myndigheter och från frivilliga krafter är ambitionen att 
misshandlade våldsutsatta personer och deras barn ska få hjälp och stöd.   
 
 Definition av våld i nära relationer 
Per Isdal definierar våld i sin bok ”Meningen med våld” (2001):  
”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att 
göra något mot sin vilja eller avstå från att göra det den vill”. Isdals 
definition täcker in alla former av övergrepp när det gäller våld i nära 
relationer som t.ex. fysiska, psykiska, verbala, sexuella, ekonomiska, 
materiella och själsliga övergrepp samt försummelse 
 
 Övergripande mål mot våld i nära relationer 
– Alla personer som utsatts för våld och deras barn ska garanteras snabbt 
och säkert skydd. 
– Våldsutsatta personer ska få ett bra och kompetent bemötande. 
– Barnens situation ska alltid vara prioriterad. 
– Metoder och samverkansrutiner för arbetet med kvinnor, barn och män 
ska utvecklas 
– Utbildning inom området ska erbjudas alla arbetsgrupper på 
socialförvaltningen. 
– Utredning ska alltid inledas beträffande barn som varit utsatta för våld 
eller som bevittnat våld 
– En utredning enligt 11 kap 1 § So ska alltid inledas när en våldsutsatt 
person kontaktar socialtjänsten för att få skydd och stöd  
– Kartläggning av förekomsten av våld i nära relationer ska göras 
– Personer som utövar våld ska erbjudas insatser som syftar till att våldet 
ska upphöra 
– Ett förebyggande arbete för att motverka våld i nära relationer ska 
utvecklas. 
 
 FN:s handlingsprogram och Barnkonventionen 
FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 slog fast att våld mot kvinnor är ett 
uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män vilka 
har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor.  Forts 
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Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. I FN:s 
Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna framhålls alla 
människors lika värde och rättigheter samt allas rätt till liv, frihet och 
personliga säkerhet. I förklaringen uttrycks att fri- och rättigheterna gäller 
oavsett ”ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, 
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt”.  
 
Barn har ett omfattande behov av skydd då de är i beroendeställning till 
vuxna. Med Barnkonventionen har barnets perspektiv lyfts fram. I 
konventionen betonas att vid alla beslut som rör barnet ska barnets bästa 
vara vägledande och sättas främst. I frågor som rör barnet ska barnet ges 
möjlighet att framföra sina åsikter och dessa åsikter ska respekteras av 
vuxna. Det finns också artiklar som betonar barnets rätt till utbildning och 
fritid samt rätt att inte utsättas för fysiskt eller sexuellt våld.  
 
Initiativ från regering och riksdag 
Regeringen lämnade 1997 förslag om en ”Kvinnofridsproposition” 
(1997/98:55). Den förändring av lagstiftningen som skedde efter 
propositionen innebar bl.a. att Sverige förbjöd köp av sexuella tjänster. 
 
Regeringen beslutade i april 2012 att tillkalla en nationell samordnare med 
uppdrag att åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära 
relationer. Till samordnare utsågs länspolismästaren Carin Götblad. 
Betänkandet från Götblad presenterades i juni 2014. Betänkandet Våld i 
nära relation – en folkhälsofråga poängterar att våldet i hög grad är en 
folkhälsofråga. Fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland 
personer som har utsatts för allvarligt våld. Betänkandet innehåller förslag 
till regeringen om lagändringar och uppdrag. Det innehåller också ett stort 
antal förslag, råd och uppmaningar riktade till beslutsfattare och andra i 
olika verksamheter. Regeringen beslutade i februari 2014 att utse en 
särskild utredare som ska föreslå en samlad nationell strategi för att nå det 
jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Utredaren ska bland annat utvärdera i vilken utsträckning de insatser som 
gjorts inneburit ny kunskap och nya metoder, utarbeta mål på lång och 
kort sikt samt analysera och bedöma hur kunskap om att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor ska kunna spridas. 
 
Uppdraget ska slutredovisas 29 maj 2015. 
 
                                                                                          Forts 
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Socialtjänstlagen  
Brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen (Sol kap 5 § 11) har skärpts 2007 
och 2013. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har 
varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov 
i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden ska 
ansvara för att ett barn som utsatts för brott och barnets närstående får 
det stöd och den hjälp de behöver. 
 
I brottsofferparagrafen betonas också att ett barn som bevittnat våld eller 
andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott. Socialnämnden 
ansvarar för att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp får det stöd 
eller hjälp som barnet behöver. 
 
Socialnämnden är den myndighet som har det yttersta ansvaret när det 
gäller barn. Anmälan ska genast göras om myndigheter eller verksamma 
inom yrkesmässigt bedriven verksamhet som berör barn får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd.  
 
Brottsbalken 
Brottsbalkens bestämmelse om grov kvinnofridskränkning fokuserar på 
upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott som en man 
begår mot en kvinna i en nära relation. De handlingar som avses är 
exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat 
ofredande samt sexuellt utnyttjande. Den 1 juli 2013 ändrades lagen om 
grov kvinnofridskränkning till att också omfatta skadegörelsebrott och 
överträdelse av kontaktförbud. Lagen är utformad för att underlätta åtal av 
gärningsmän som upprepat kränkt en närstående kvinna. 
 
En skärpts sexualbrottslagstiftning infördes från 1 juli 2013. Den 
förändrade lagstiftningen innebar att begreppet våldtäkt utvidgades genom 
att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersattes med det vidare begreppet 
”särskilt utsatt situation”. Det blev därmed tydligt att även sådana 
situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet omfattas av 
våldtäktsbrottet. 
 
 Hedersrelaterade brott 
”Hedersvåld är något som drabbar individer som lever i Sverige, som 
ibland fötts och vuxit upp här och som måste garanteras samma 
rättigheter som alla andra. Hedersvåld är med andra ord ett svenskt 
problem” (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007) 
                                                                                       Forts 
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Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central när det gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck. I hederstänkandet står föreställningar om 
oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som 
avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta 
förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig 
från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som 
berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som 
utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form 
resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. 
 
Föräldrabalken ger vårdnadshavaren rätt att bestämma var barnet ska bo. 
Det förekommer att föräldrar med utländsk härkomst vill skicka tillbaka 
sina barn till hemlandet för att de t.ex. ska ingå äktenskap där. För alla 
som vistas i Sverige gäller svensk lag. Om ett barn eller ungdom riskerar 
att bli skickad till hemlandet eller något annat land för att ingå äktenskap 
mot sin vilja, kan lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU (1990:52) vara tillämplig.  
 
Riksdagen har beslutat om stärkt skydd mot barnäktenskap och 
tvångsäktenskap genom lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2014. 
Riksdagens beslut innebar att inget barn ska kunna gifta sig enligt svensk 
lag och att utländska barnäktenskap ytterst sällan ska kunna erkännas i 
Sverige. 
 
Utöver det våld som handlar om den grundläggande obalans som råder i 
maktförhållandet mellan kvinnor och män lever ungdomar, främst flickor 
men även pojkar, under speciellt utsatta förhållanden. Ofta står de 
ensamma utan stöd då den närmsta familjen eller släkten aktivt och/eller 
passivt understödjer ofriheten, hoten samt våldet. 
 
Kvinnlig könsstympning är en form av hedersbrott och en kontroll av 
flickans/kvinnans sexualitet. Könsstympning av flickor blir vanligtvis aktuell 
någon gång mellan fem och tio års ålder. Såväl yngre som äldre flickor 
kan också drabbas. Könsstympning utövas i de flesta länder i ett bälte i 
och strax söder om Sahara. Varken Bibeln eller Koranen stödjer 
könsstympning. Ändå förekommer den bland anhängare till alla religioner.  
 
Det finns i Karlskrona en samverkansgrupp om hedersrelaterat våld som 
träffas regelbundet och som kan sammankallas vid behov. I gruppen 
deltar representanter för grundskola, gymnasieskola, polis och olika delar 
av socialförvaltningen.                                                            Forts 
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Samverkansgruppen har utarbetat en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och tagit fram en särskild handbok som fokuserar på metoder och 
resurser när det gäller hedersrelaterat våld. Handboken kom 2008 och 
reviderades 2011. 
 
Samverkan i Karlskrona 
I det gemensamma arbetet mot våld i nära relationer är det av stor vikt att 
det finns ett väl utvecklat och fungerande samarbete mellan olika 
myndigheter och frivilligorganisationer.  
En avgörande faktor för att stärka stödet till våldsutsatta personer och 
deras barn är att det är allmänt känt vart de kan vända sig för hjälp och 
stöd, att det finns en tydlig ingång till respektive aktör och att det är lätt att 
ta kontakt. Broschyrer med telefonnummer till olika myndigheter ska finnas 
lättillgängligt på olika institutioner och mötesplatser i samhället. I 
Karlskrona kommun finns ett Nätverk mot våld i nära relationer med 
representanter från kvinnojour, tjejjour, landsting, polis- och 
åklagarmyndighet och tre olika förvaltningar i kommunen (Handikapp- 
Äldre och Socialförvaltningen). Från landstinget är akutsjukvården, 
barnkliniken och vuxen- och barnpsykiatrin representerade. Målsättningen 
är att nätverket ska träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte.  
 
Det finns dessutom ett länsövergripande nätverk som träffas under ledning 
av länsstyrelsen med två representanter för socialförvaltningen i 
Karlskrona.  
 
Samverkan med landstinget sker bland annat i verksamheten Utsikt, som 
är socialförvaltningens särskilda verksamhet för våld i nära relationer. Ett 
barnahus tillkom i Karlskrona 2012. Barnahuset har bland annat som 
målsättning att utredningar som görs när barn utsatts för brott ska 
förbättras, och att barn inte i onödan ska utsättas för upprepade förhör. 
Barnahuset är samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare, 
barnpsykiatriska kliniken och barnkliniken. Målgruppen är barn som varit 
utsatta för olika typer av övergrepp eller som bevittnat brott. Barnahuset 
har en fast tid för samverkan en gång per vecka. Verksamheten utgår från 
ett barnperspektiv och sätter barnens bästa i fokus. 
 
Socialtjänsten i Blekinge har ingått överenskommelse om samverkan med 
Hälso- och sjukvården om samverkan beträffande samordnad individuell 
planering (SIP). Överenskommelsen anknyter till bestämmelserna i Sol 2 
kap 7.  Enligt paragrafen ska en individuell plan upprättas när den enskilde 
har behov av insatser från socialtjänsten och från hälso-och sjukvården 
under förutsättning att den enskilde samtycker till att planen upprättas.  
                                                                                                   Forts 
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 Ansvarig för att kalla till samordnad individuell planering är den som 
uppmärksammar behovet av nya eller förändrade insatser, vård eller 
omsorgsbehov. Det finns en intern samverkansgrupp på 
socialförvaltningen för frågor om våld i nära relationer under ledning av 
sektionschefen för BUS. I gruppen ingår en förste socialsekreterare från 
vardera sektionen. 
 
 Information och förebyggande arbete 
För att en förändring på lång sikt gällande våld ska bli möjlig måste man 
börja arbeta redan med de små barnen. Värderingar kring våld bör finnas 
med som en röd tråd genom förskola och skola. Det är viktigt att vuxna 
kring barn och ungdomar har kunskap om våld i nära relationer och tar ett 
tydligt ställningstagande mot alla former av våld. Ökad kunskap hos 
personal bidrar även till att fler barn, som lever i miljöer där våld 
förekommer i hemmet, upptäcks och erbjuds hjälp. Socialtjänstens 
Fältgrupp genomför ett antivåldsprogram ”SKRUV” för grundskolans 
elever i årskurs sju till nio. Inom ramen för programmet träffar fältgruppen 
en klass vid tre tillfällen. Varje tillfälle har ett tema: skol-, gatu- och 
familjevåld. Broschyrer om våld i nära relationer ska finnas på flera språk 
och finnas tillgängliga på offentliga platser i kommunen. Kommunens 
hemsida ska vara uppdaterad med aktuell information på flera språk om 
våld i nära relationer. 
 
 Utbildning och metodutveckling 
Den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden 
som gäller enskilda enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om 
våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att 
omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet. 
Det är nödvändigt att personal som i sina olika yrkesroller möter 
våldsutsatta eller förövare har tillgång till adekvat kunskap. Gemensamma 
attityder och förhållningssätt ger bättre förutsättningar för ett konstruktivt 
samarbete. Vinsten med gemensamma utbildningar och studiebesök är 
också mötet mellan olika personalkategorier.  
 
Det är även nödvändigt att personal kontinuerligt får möjlighet till 
vidareutbildning och fördjupad kunskap. Det är viktigt att det finns en 
öppenhet från personal som möter våldsproblematik att pröva och granska 
de egna arbetssätten utifrån nya forskningsrön. Metodutveckling leder till 
att vi blir bättre på att upptäcka våldet och ge stöd som leder till förändring 
och bättre uppväxtvillkor för barn. 
Arbetet med våldsutsatta personer och deras barn kan vara tungt för 
personal som ser att de mår mycket dåligt och far illa.  Forts 
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Vuxna och barn som är utsatta för våld behöver ofta mycket stöd för att 
bearbeta vad de varit med om för att kunna förändra sitt liv och själva ta 
makten över tillvaron. Det händer att en våldsutsatt väljer att stanna kvar 
eller återvända till förhållandet trots att situationen är farlig för den som 
varit utsatt för våld och för barnen. Personalens frustration får inte läggas 
över på den som varit utsatt och därmed öka känslor av skuld. Arbetet 
med förövaren är också krävande och förutsätter att man kan bemöta 
personen respektfullt trots de allvarliga handlingar som begåtts. Personal 
som möter våldsutsatta och förövare behöver kontinuerlig handledning i 
arbetet.    
En genomgång av Handlingsprogrammet mot Våld i nära relationer ska 
ges till alla vid introduktion av nyanställda. 
 
 Då en våldsutsatt person kontaktar socialtjänsten 
All personal på socialförvaltningen har ett ansvar att ge våldsutsatta 
personer nödvändig hjälp. En person som blivit utsatt för misshandel ska 
prioriteras och erbjudas tid omedelbart. Det är av största vikt att en 
våldsutsatt person möts med respekt, empati och förståelse. Det är 
nödvändigt att socialtjänsten är lyhörd för vad kvinnor eller män som 
befinner sig i ett utsatt läge kan vara i behov av. Många gånger vet inte 
personen själv om vilka möjligheter hon har att få hjälp och stöd. 
Socialtjänsten måste därför aktivt erbjuda hjälp av olika slag, t.ex. skyddat 
boende, rådgivning, kontaktperson, hjälp att kontakta andra myndigheter. 
Helhetssituationen för den som är våldsutsatt måste utredas för att 
personen ska kunna erbjudas de insatser som det finns behov av. Den 
handläggare som först får kontakt med en våldsutsatt person har ansvaret 
att ge nödvändig hjälp i den akuta situationen. Familjestöds 
mottagningstelefon kan ta emot samtal från den som utsatts för våld. På 
vuxensektionen finns jourtid varje dag och utrymme för akuta besök. Om 
en kvinna eller man vänder sig till kommunen för att söka stöd och hjälp 
och det framkommer att personen är våldsutsatt har socialnämnden ett 
ansvar för att personen får det stöd och den hjälp som det finns behov av. 
Hon eller han behöver uppmärksammas på sin rätt att få sina behov 
utredda, att erbjudas insatser till stöd och hjälp och att få ett beslut som 
kan överklagas. 
 
En utredning enligt 11 kap 1 § So ska alltid inledas när en våldsutsatt 
person kontaktar socialtjänsten för att få skydd och stöd. Om det inte är 
uppenbart att personen enbart efterfrågar information, ska en förfrågan 
hanteras som en ansökan om stöd eller hjälp.  Forts 
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Socialförvaltningen ska till våldsutsatta vuxna erbjuda insatser akut och på 
kort och lång sikt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. 
Socialnämndens utredning, inklusive riskbedömningen, ska ligga till grund 
för bedömningen av vilka insatser som ska erbjudas. Standardiserad 
bedömningsmetod, t ex Freda, ska om möjligt användas vid bedömning av 
den våldsutsattas behov av hjälp och skydd. Socialförvaltningen bör, med 
samtycke från den som blivit utsatt, ta del av polisens bedömning av 
risken för fortsatt våld. Förvaltningen bör vidare delge polisen sin 
riskbedömning, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. 
 
 Utredning om barn 
Socialstyrelsen har lämnat nya föreskrifter om våld i nära relationer som 
gäller från 2014-10-01. Enligt dessa ska utredning beträffande barnet 
göras då barn bevittnat våld mot närstående. Socialnämnden ska, när 
nämnden får kännedom om att ett barn kan ha varit utsatt för våld eller 
annat övergrepp från en närstående eller bevittnat våld eller annat 
övergrepp av eller mot en närstående, utan dröjsmål inleda utredning om 
barnets behov av stöd och hjälp.  
I samband med utredning om barn ska en bedömning av risken att barnet 
kommer att utsättas för eller bevittna ytterligare våld göras. 
Standardiserad bedömningsmetod, t ex Freda, ska om möjligt användas 
vid bedömning av barnets behov av hjälp och skydd. 
Följande bör belysas i den utredning som görs beträffande barn: 
– barnets behov av stöd och hjälp akut, inklusive vård eller boende i ett 
annat hem än det egna,  
– våldets karaktär och omfattning,  
– våldets påverkan på barnet och dess relation till föräldrarna,  
– barnets egen uppfattning om våldet,  
– vardera förälderns uppfattning om våldets konsekvenser för barnet, och  
– barnets behov av stöd och hjälp på både kort och lång sikt. 
 
 Insatser 
 
15.1. Skyddat boende 
Termen skyddat boende har definierats på följande sätt av socialstyrelsen: 
– boendeinrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse 
avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld 
eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser 
                                                                                                Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att personer som utsatts för 
brott får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten ansvarar för att 
utifrån en utredning av den våldsutsattas och eventuella barns behov, 
bedöma vilken insats som är lämplig, till exempel i form av skyddat 
boende (prop. 2006/07:38 s.12). 
 
Socialnämnden har ingått avtal med kvinnojouren Frideborg i Karlskrona 
om samverkan vad gäller stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. 
Enligt avtalet åtar sig kvinnojouren att ge jourboende och stöd av god 
kvalité till kvinnor och barn bosatta i Karlskrona som utsatts för psykiskt-, 
fysiskt, hedersrelaterat och/eller sexuellt våld. Kvinnojouren hjälper utsatta 
personer och barn med jourboende om plats finns vid kvinnojourens 
boende. 
 
Enligt avtal med socialnämnden ska kvinnojourens personal göra anmälan 
till socialtjänsten vid misstanke om att medföljande barn kan fara illa. 
Anmälan ska göras så snart misstanke uppstår om att ett barn kan fara 
illa. 
 
Om plats inte finns på kvinnojourens boende eller om det finns särskilda 
behov hos den utsatta kvinnan och/eller hennes barn kan socialnämndens 
eget boende Roslunden eller annan individuell lösning användas. 
Detsamma gäller för våldsutsatta män med barn. 
 
15.2. Utsikt 
Utsikt är socialnämndens verksamhet för våld i nära relationer som 
erbjuder råd, stöd och behandling i ärenden med våld i nära relationer. 
Utsikt är en del av familjestöds verksamhet. Utsikts främsta uppgift att 
hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar 
att bearbeta sina upplevelser. Utsikt hjälper våldsutsatta och våldsutövare 
och erbjuder krissamtal, rådgivning, motiverande och stödjande samtal, 
terapisamtal samt föräldrasamtal. Barn och unga som upplevt och utsatts 
för våld erbjuds också insatser av Utsikt. 
 
Genom samarbete med Landstinget finns en förmiddag i veckan två 
terapeuter vid Utsikt som erbjuder långvarig terapeutisk hjälp till 
våldsutsatta och förövare. 
  
För närvarande arbetar två socialsekreterare halvtid vid Utsikt. Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
15.3. Ekonomiskt bistånd 
Då en våldsutsatt person kontaktar socialtjänsten efter att ha blivit utsatt 
för våld i nära relation är behovet av skydd det primära. Ekonomiskt 
bistånd kan beviljas utan sedvanlig prövning av den skyddsbehövandes 
egna förutsättningar. Den ekonomiska situationen för familjen eller den 
som utsatts för våld ska inte avgöra om bistånd till exempel skyddat 
boende ska beviljas i en akut situation. 
 
15.4. Insatser till barn 
Ett barn som varit utsatt för våld eller som bevittnat våld och som efter 
utredning visar sig ha behov av insatser ska erbjudas insatser i form av 
skydd, råd och stöd och/eller vård och behandling. 
 
Socialförvaltningen ska erbjuda barnets föräldrar och andra till barnet 
närstående råd och stöd med utgångspunkt i barnets behov. 
 
Utsikt erbjuder s.k. Trappansamtal till barn. Trappansamtal är en metod 
som vänder sig till barn som upplevt våld. 
 
15.5. Insatser för våldsutövare 
Utsikt erbjuder insatser för våldsutövare, t ex rådgivning, individuell 
behandling och krisbearbetning. Målet för insatserna är att våld, kontroll 
och förtryck ska upphöra.  Utgångspunkten för behandlingen är att 
förövaren erkänner våldet, tar ansvar för våldet och ser våldets 
sammanhang och konsekvenser. Målsättningen är att förövaren ska 
kunna förstå och försöka hitta andra alternativ till våld. En utgångspunkt är 
också att våld utgör en säkerhetsrisk för partner och barn. 
 
Våld i nära relationer i familjerättens arbete 
Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att det som är bäst för barnet ska 
vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barn har 
rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med 
aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning eller annan kränkande behandling (FB 6 kap § 1).  
 
Socialnämnden och domstolen ska i alla beslut vid bedömningen av 
barnets bästa fästa särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon 
annan i familjen utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller 
annars far illa (FB 6 kap. 2 a § andra stycket). 
 
Strukturerade risk- och hotbedömningar för att utreda behovet av skydd 
för brottsoffret, både vad gäller vuxna och barn, ska användas vid risk för 
våld från en part mot barn eller mot den andra parten.  Forts 
 



  22 september 2014 24 

 

 

 
§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Uppföljningsbara mål 
Målet är att våldsutsatta vuxna och deras barn får ett professionellt stöd 
från Socialnämndens verksamheter. Målet kommer att följas upp genom 
uppföljning av följande: 
– Hur våldsutsatta kvinnor och män ser på det stöd och det bemötande de 
fått från socialtjänsten 
– Hur många barn har deltagit i samtal enligt Trappan-modellen. 
– Hur personer som kontaktat Utsikt för att få hjälp med sin aggressivitet 
ser på den hjälp de fått 
 
 Skyddade personuppgifter 
Det finns tre grader av skyddade personuppgifter: Sekretessmarkering, 
Kvarskrivning och Fingerade personuppgifter 
Sekretessmarkering är en varningssignal som sätts in på en eller flera 
uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Den signalerar att det ska göras en 
noggrann prövning innan uppgiften lämnas ut. Skatteverket beslutar. 
Kvarskrivning innebär att en persons verkliga bostadsort och adress hålls 
hemlig. En person med kvarskrivning är efter flyttning skriven på 
församlingen på den gamla folkbokföringsorten och med adress hos 
Skatteverket. Skatteverket eftersänder all post. Kravet för att få 
kvarskrivning är att man "av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, 
förföljelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt". Skatteverket 
beslutar. Fingerade personuppgifter innebär att en person får byta identitet 
genom att använda andra personuppgifter än de verkliga. Denna möjlighet 
finns vid särskilt allvarliga hot. Den som vill ha fingerade personuppgifter 
begär detta hos Rikspolisstyrelsen som sedan ansöker hos Tingsrätten. 
En person med skyddad personuppgift får en markering i ISOX. Endast 
användare med särskild åtkomstbehörighet kan se adress för den som har 
skyddad personuppgift. 
 
Kartläggning 
Socialförvaltningen ska fortlöpande analysera om utbudet av insatser och 
andra sociala tjänster som erbjuds våldsutsatta och barn som bevittnat 
våld svarar mot behovet i kommunen. 
Förvaltningen ska fortlöpande kartlägga förekomsten i kommunen av 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld genom att bl.a.  
 
– gå igenom dokumentationen i pågående ärenden,  
– hämta in uppgifter från lokal eller officiell statistik 
– hämta in uppgifter om förekomsten av våldsutsatta och barn som 
bevittnat våld från hälso- och sjukvården och andra myndigheter samt 
organisationer.                                                                       Forts 
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§ 115 forts 
Handlingsplan – Våld i nära relationer 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet den 8 
september 2014, §§ 70  att avvakta med beslut till socialnämndens 
sammanträde den 22 september 2014 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förslag till handlingsplan Våld i nära relationer för perioden 2014 – 
2016. 
______ 
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Kopia till:    SN: 2014.150.022 
CR 
 
 
 
 
 
§ 116 
Personalförsörjning 
 
Det är fortfarande en mycket besvärlig situation på barn- och 
ungdomssektionen. Antalet inkommande anmälningar är fortfarande 
mycket högt och trots att flera konsulter är igång samt hjälp av fältgruppen 
är det inte möjligt att hinna med de barnavårdsutredningar som måste 
göras. Det är svårt att få tag i tillräckligt med konsulter, det kommer 
ytterligare en under september månad, men det räcker inte. Förfrågan 
ligger ute hos flera bemanningsföretag, men just nu har man inget att 
erbjuda. 
 
Den ordinarie personalen som arbetar med utredningar och uppföljning av 
placeringar är mycket pressad och två stycken är sjukskrivna på grund av 
arbetssituationen. Åtgärder tillsammans med kommunhälsan är vidtagna 
både för de som är sjukskrivna och för de som är kvar. 
 
För att kunna göra de lagstadgade utredningar om barn som far illa är det i 
dagsläget en nödvändig åtgärd att personal från familjestöd gör ett antal 
utredningar. Detta innebär att möjligheten till att ge barn och familjer stöd i 
öppenvård på hemmaplan kommer att bli mycket mindre. Det är en åtgärd 
som får konsekvenser när behovet av insatser ökar och resurserna för att 
utföra denna uppgift minskar. 
 
Det som prioriteras på familjestöd är ankargrupp (gruppverksamhet för 
barn till missbrukande föräldrar), unga föräldragrupp och insatser till 
familjer med mindre barn i behov av omfattande stöd och familjer med 
tonåringar i klar riskzon. 
 
Några av konsekvenserna blir 
Planerade föräldragrupper i höst kommer att skjutas på framtiden 
Familjestödsgruppen kommer inte att hinna med att ge insatser till alla de 
familjer som har behov av detta eller att man får vänta på en insats eller 
att man får ett stöd som inte motsvarar behovet. Risken finns att vi hamnar 
i en situation med icke verkställda beslut. Familjer som redan har en 
stödkontakt får minskat stöd. Att man belastar en redan ansträngd 
arbetsgrupp ytterligare.       Forts 
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§ 116 forts 
Personalförsörjning 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att omfördela personalresurser från familjestöd till att göra 

barnavårdsutredningar under den tid som är nödvändig 
 
2. att göra uppföljningar till nämnden varje månad  
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
 
1. att omfördela personalresurser från familjestöd till att göra 

barnavårdsutredningar under den tid som är nödvändig 
 
2. att göra uppföljningar till nämnden varje månad 

 
_________ 
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Kopia till:    SN. 2013.027.751 
CR 
 
 
 
 
 
 
§ 117 
Fortsättning av IHF-team 
 
Christine Held, sektionschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutade den 7 december 2012 att under två 
års tid i projektform implementera och använda den 
evidensbaserade metoden IHF (intensiv hemmabaserad 
familjebehandling) som ett alternativ till externa placeringar. I de 
förbättringsåtgärder som socialnämnden beslutade om inför 
2014 fanns ytterligare ett IHF-team med. 
 
Utbildning och rekrytering av det första IHF-teamet blev klart i 
juni 2013 och IHF-team nummer 2 var klart i juni 2014. Vår 
bedömning är att det kommer att finnas underlag för två IHF-
team särskilt med anledning av den stora tillströmningen av 
anmälningar som också kommer generera behov av fler 
insatser. 
 
I den utvärdering av IHF-team 1 som redovisades i februari i år 
på socialnämnden, framkom svårigheter med rekryteringen av 
familjer. Detta innebär framöver att vi kommer att vara 
uppmärksamma på och följa upp att IHF-teamen används fullt 
ut. 
 
För att kunna möta detta behov av familjebehandling vill vi under 
ytterligare två år ha kvar IHF-team nummer 1 och att fullt ut 
kunna arbeta med två team.  
 
Utvärdering av båda IHF-teamen kommer att göras enligt den 
utvärderingsplan som socialnämnden godkände i mars 2013. 
Handledning till teamen blir gemensam, vilket innebär att det 
inte blir någon extra kostnad för detta. 
 
Kostnaden för att behålla IHF-team nummer 1 blir kostnaden för 
3 tjänster som beräknas till 1 500 000 kronor. Forts 
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§ 117 forts 
Fortsättning av IHF-team 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutade vid sammanträdet den 8 
september, §§ 71  att avvakta med beslut till socialnämndens 
sammanträde den 22 september 2014 
 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att medel från externa HVB-kontot förs över till konto 752 med 
1 500 000 kronor/år för 2015 och 2016. 
____ 
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Kopia till:   SN. 2014.013.042 
CR 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
 
 
 
§ 118 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Utredningen ger vid handen att socialförvaltningen i Karlskrona 
kommun inte lever upp till lagstiftningens eller socialnämndens 
mål, i synnerhet vad gäller barn- och ungdomsvården, men 
även inom det ekonomiska biståndet. Anledningen till detta 
bedöms vara att utvecklingen av personalresurserna inte följt 
utvecklingen av ärendeinflöde och skärpta lagstiftningskrav 
under en rad av år.  
 
Ärendeinflödet vad gäller barn- och ungdomsvården har tidigare 
år varit lägre än genom-snittet för en kommun av Karlskronas 
storlek, och slutsatsen är att Karlskrona nu hamnat på en nivå 
som är att förvänta utifrån kommunens storlek.  
 
Ett ökat inflöde på utredningssidan leder till ett ökat behov av 
insatser, och även placeringar. Detta är ett problem som 
Karlskrona delar med övriga landet. Detta har lett till svårigheter 
att hitta behandlingshem med god kvalitet i sin verksamhet, inte 
ens Statens institutionsstyrelse klarar nu av detta. Behovet av 
att ha en egen öppenvård och egen rekrytering av familjehem 
är därför starkare än någonsin. 
 
Därtill har individ- och familjeomsorgen i Karlskrona lägre 
budget både jämfört med våra nätverkskommuner (KKKHV) 
samt utifrån de beräkningar som staten har till grund för sin 
kostnadsutjämning (Strukturårsbaserad standardkostnad) 
mellan kommunerna. 
 
Utredningens slutsats är att om socialnämnden ska bedriva 
verksamheten i enlighet med den tilldelade budgetramen, 
behöver nämnden göra en omfattande revidering av de politiska 
målen för verksamheten med därtill sänkt ambitionsnivå.  
                                                                                          Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
En sådan justering innebär en allvarlig risk avseende 
rättssäkerheten för de enskilda socialförvaltningen ska möta, 
särskilt inom barn- och ungdomsvården, där arbetsbelastningen 
är som störst. 
 
Alternativet bedöms vara att socialnämnden får utökade 
ekonomiska ramar för att kunna säkerställa en rättssäker och 
kvalitetssäkrad verksamhet som har en reell chans att uppnå de 
politiska målen. Beräkningarna i utredningen visar att det för 
detta behövs 10 socialsekreterartjänster inom det ekonomiska 
biståndet, 16 socialsekreterartjänster inom barn- och 
ungdomsvårdens myndighetsutövning, samt 2 
socialsekreterartjänster för det uppsökande och förebyggande 
arbetet med mindre barn i utsatta miljöer.  
  
Därtill har socialnämnden haft fleråriga underskott avseende 
externa placeringar och prognosen för 2014 på denna post är -
18 mnkr för barn och unga samt -4,5 mnkr för vuxna. 
Socialförvaltningen har även ofinansierad verksamhet 
motsvarande 3 mnkr. Den samman-tagna kostnaden för att 
täcka dessa behov är 39,5 mnkr.   
 
Bakgrund 
Förvaltningen fick vid Socialnämndens sammanträde 2014-05-
21 i uppdrag:  
 
att till augusti 2014 utreda vilken verksamhet förvaltningen har 
möjlighet att leverera inom nuvarande ekonomisk ram, 
 
att till augusti 2014 utreda vilka resurser (personal, teknik, 
administration mm) som behövs tillföras och en kostnadskalkyl 
för att kunna säkerställa rättssäkerheten inom barn och 
ungdomsvården på lång sikt. 
 
Denna utredning utgör redovisningen av ovanstående uppdrag. 
Socialnämndens ordförande beslutade 140804 att flytta fram 
ärendet till socialnämndens septembersammanträde. Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Analys 
Läget i socialförvaltningen är fortsatt allvarligt och rör sig i en 
oroande riktning, inte bara ekonomiskt utan även sett till de 
tydligt ökande behoven av våra insatser.  
 
Socialförvaltningens prognostiserade budgetunderskott för 
2014 med -22,0 mnkr (inkl. extra kostnader ca 25,6 mnk) visar 
med all tydlighet att förvaltningen inte klarar av sitt uppdrag 
inom befintliga ekonomiska ramar. Förvaltningen har under flera 
års tid haft en underfinansierad budget främst avseende 
externa placeringar och inget utrymme att satsa på och utveckla 
lösningar på hemmaplan. Detta förhållande har under ett flertal 
år genererat att kostnaderna för externa placeringar varit högre 
än tilldelade medel, samt att förvaltningen bedrivit flera 
verksamheter som varit ofinansierade, vilket har påverkat 
budgeten negativt.  
 
I nuvarande budget medgavs förvaltningen en utökad 
kostnadsram för att, såsom nämnden tolkat det, möjliggöra att 
finansiera verksamhet som tidigare varit ofinansierad, och att 
satsa på de hemmaplanslösningar som nämnden tidigare fattat 
beslut om under 2013, men som inte hade varit möjliga utan 
extra medel.  
 
Däremot är budgeten för de externa placeringarna oförändrad 
och har legat kvar på samma låga nivå i flera års tid, samtidigt 
som kostnaderna för denna insats har ökat.  
 
Förvaltningens bedömning med bakgrund av ovanstående är 
att förvaltningen inte klarar av att inom budget klara 
kostnaderna för de externa placeringarna under 2014. 
Förvaltningens satsningar på hemmaplanslösningar och 
effektiviseringar inom organisationen beräknas först under 2015 
få effekt. Därtill har förvaltningen under 2013 sett ökning av 
inflödet av ärenden och sedan maj 2014 har inflödet kraftigt 
accelererat, vilket försatt en redan ansträngd verksamhet i en 
akut kris.  
 
Socialtjänsten har dessutom under senare år erfarit ett flertal 
nya lagförändringar som är resurskrävande, som vår 
socialförvaltning har tagit ansvar för inom befintliga ramar. Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
För att förvaltningen ska klara uppdraget att säkerställa 
rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården kommer det 
framledes att krävas betydligt fler resurser än vad som är 
tilldelat. 
 
Förvaltningen vill understryka att det under lång tid har varit 
uppenbart i budgetuppföljningar och bokslut att kostnaderna för 
externa placeringar är underbudgeterade och har så varit under 
flera års tid.  
 
Uppenbar har också den ansträngda arbetssituationen varit, 
vilket är ett förhållande som vår kommun delar med övriga 
Sverige.  
 
Senare års inflöde av anmälningar om barn som far illa har ökat 
för att under innevarande år öka explosionsartat. Som 
redovisats i utredningen medför detta att verksamheten inte 
med nuvarande resurser klarar av att på ett rättssäkert sätt 
handlägga ärenden, hålla förhandsbedömnings- och 
utredningstider, sköta dokumentation, etc. Förvaltningen gör 
också antagandet med hänvisning till hur det ser ut nationellt i 
jämförbara kommuner att nivåerna på inflödet vi nu har och som 
för oss är höga, är att anse som normala vid jämförelse. 
Förvaltningen drar därför slutsatsen att anmälnings-
benägenheten har varit låg i vår kommun tidigare.  
 
Förvaltningen ser nu en ökning av anmälningar från främst 
skola/förskola men också från allmänheten efter den tragiska 
händelsen. Det finns ett stort behov av socialnämndens insatser 
i vår kommun. Andelen medborgare som söker vår hjälp eller 
kommer i kontakt med oss utifrån en anmälan ökar ständigt. 
Socialförvaltningen har påbörjat ett effektiviseringsarbete som 
innebär både ”att göra rätt saker” och ”att göra dem på rätt sätt”. 
Verksamheten ska bedrivas enligt målen och resurserna 
användas på bästa sätt, givet dessa mål. Förvaltningens 
effektiviseringsarbete ska leda till att verksamheten förbättras. 
Det behövs dock ett långsiktigt perspektiv på effektiviserings-
arbetet. Det tar tid och kräver resurser att förändra 
verksamheter. Oaktat att socialnämnden beslutat om 
förändringar i organisationen så står vi inför det faktumet att de 
politiska målen och de lagkrav som finns, inte är förenliga med 
de ekonomiska resurser vi har att tillgå.                           Forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Det är förvaltningens bedömning att socialnämnden behöver 
vidta åtgärder avseende ambitionssänkningar och förändra de 
politiska målen för att ha en verksamhet som överensstämmer 
med de tilldelade ekonomiska ramarna. Påtalas skall också att 
en sådan ambitionssänkning skulle allvarligt äventyra 
rättssäkerheten och risken är hög att medborgare inte skulle få 
den socialtjänst de har rätt till, speciellt inom barn och 
ungdomsvården där belastningen är som hårdast. Alternativt 
behöver kommunens politiska ledning besluta om att tillskjuta 
medel till nämnden så att den sociala välfärden i Karlskrona 
säkerställs.  
Därmed vinnlägger sig beslutsfattarna om att skapa en stabil 
socialtjänst som klarar av att säkerställa en rättssäker och 
kvalitetssäkrad verksamhet, såväl på kort som på lång sikt. 
 
I ovanstående utredning har vi preciserat behov av sammanlagt 
28 nya heltidstjänster som behövs för att säkerställa 
myndighetsutövningen och de politiska målen för 
verksamheten. Utredarna ser också ett behov av att i budgeten 
få täckning för de ofinansierade verksam-heter som 
socialnämnden beslutat om. Utöver resursbehovet avseende 
personal och verksamhet finns också behov av att erhålla en 
rimlig budget avseende externa placeringar, särskilt för barn 
och unga  
  
Det material som här presenterats visar att det behövs 10 
heltidstjänster inom Vuxensektionen avseende ekonomiskt 
bistånd för att aktivt arbeta med att personer kommer i syssel-
sättning, 16 heltidstjänster inom Barn och Ungdomssektionen 
för att säkerställa myndig-hetsutövningen och 2 ytterligare 
heltidstjänster för att säkerställa det förebyggande och 
uppsökande arbetet avseende yngre barn i utsatta miljöer och 
samverkan kring barn och unga. Prognosen avseende  
placeringar visar en budgetavvikelse med -18 mnkr avseende 
barn och unga och för vuxna prognostiseras en 
budgetavvikelse med - 4,5 mnkr. Eftersom dessa kostnader 
varit likartade för de externa placeringarna under en lång rad år 
bedömer vi att budgetramen behöver stärkas även avseende 
dessa. De ofinansierade verksamheterna motsvarar en kostnad 
av drygt 3 mnkr.    forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Resursbehovet för att förvaltningen ska kunna säkerställa en 
verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och de politiska 
målen uppskattas till en sammantagen kostnad på 39,5 mnkr.                                                                    
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
1. att till protokollet notera att nämnden tagit del av 
ovanstående utredning och anta den som sin egen, 
 
2. att tillsända kommunens revisorer utredningen och 
socialnämndens ställningstagande, samt 
 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder och 
ambitionssänkningar så att verksamheten överensstämmer 
med de ekonomiska resurser som nämnden förfogar över,  
 
Alternativt för att-sats 3 
 
4 att översända utredningen till Kommunfullmäktige då 
socialnämnden inför budget 2015 hemställer om en utökad 
ekonomisk ram i den omfattningen (39,5 mnkr) som redovisas i 
utredningen för att kunna fullfölja sitt uppdrag enligt lag och 
politiska mål. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) och Vice ordförande Eva 
Strömqvist (S) yrkar bifall på attsats 1,2 och 4, samt avslag på 
attsats 3. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer propositions på förvaltningens förslag på 
attsats 3 mot Ordförande m.fl. avslagsyrkande på attsats 3 och 
finner att socialnämnden beslutar att avslå attsats 3.  

  forts 
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§ 118 forts 
Socialnämndens förutsättningar – utredning avseende 
resurser i förhållande till lagstiftning och politiska mål för 
verksamheten 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att till protokollet notera att nämnden tagit del av 
ovanstående utredning och anta den som sin egen, 
 
2. att tillsända kommunens revisorer utredningen och 
socialnämndens ställningstagande, samt 
 
3. att översända utredningen till Kommunfullmäktige då 
socialnämnden inför budget 2015 hemställer om en utökad 
ekonomisk ram i den omfattningen (39,5 mnkr) som redovisas i 
utredningen för att kunna fullfölja sitt uppdrag enligt lag och 
politiska mål. 
___ 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Måndagen den 20 oktober 2014 kl.15.00–16.15 
  
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Björn Olsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)  
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande ersättare Jörgen Anehäll (S) 
  Sattar Zad (S) 
  Hanna Ekblad (M) 
  Camilla Karlman (SD) 
  Marie Klang (FP) 
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef   
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, controller   
  Tore Svensson, utredare §§ 126-127 15.00-15.35  
  Martin Håkansson, sekreterare  
   
    
Justering: 
Justerare  Björn Olsson (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 125-130  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Björn Olsson  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       oktober 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 125 
Öppna frågor 
 
Inga frågor fanns att besvara 
 
________ 
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§ 126  
Social beredskap i Karlskrona 
 
Socialnämnden i Karlskrona beslutade att införa en ny 
organisation för den sociala beredskapen i Karlskrona från januari 
2008. I gruppens uppgifter ligger att i aktuella ärenden ta kontakt 
med behörig nämndsledamot och föreslå dessa att fatta beslut jml 
LVU och LVM. Socialförvaltningen har meddelat 
samarbetspartner, företrädesvis polis och sjukvård vad som är den 
sociala beredskapens uppgifter 
 
Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att ha social jour 
eller motsvarande. Skyldigheten upprätthålls i Karlskrona genom 
tjänstemannaberedskap. Under helger upprätthålls beredskapen 
av en beredskapsgrupp med åtta socialsekreterare. Vardagar efter 
kontorstid svarar HVB Roslunden för den sociala beredskapen 
med uppbackning från arbetsledare eller handläggare. 
 
När det är aktuellt med beslut jml LVU och LVM tar beredskapen 
kontakt med utsedd nämndsledamot. I övrigt finns ingen 
beredskap för politiker i Karlskrona. 
 
Arbetssituationen för den sociala beredskapen har under året blivit 
mer ansträngd än tidigare. Statistik visar att antalet ärenden som 
aktualiserats för den sociala beredskapen under helger har ökat 
kraftigt. Särskilt anmärkningsvärt är det stora antalet ärenden med 
beslut om omhändertagande av barn under 2014.  
 
Det har inte framkommit något annat än att den sociala 
beredskapen i Karlskrona fungerar bra. Socialsekreterarna i 
beredskapsgruppen är kunniga och kompetenta för sin uppgift. 
Personalen vid Roslunden sköter den sociala beredskapen på 
vardagar på ett fullgott sätt. Det har varit möjligt för dem att nå 
kontakt med arbetsledare eller ordinarie handläggare då det 
funnits behov av det. 
 
Socialsekreterarna i beredskapsgruppen aktualiserade under 
våren arbetssituationen med förvaltningsledningen.  forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
T f socialchef beslutade om en tillfällig förstärkning av den 
ersättning som personalen i beredskapsgruppen erhåller i 
avvaktan på utredning av beredskapen. Frågan är nu hur 
beredskapen ska organiseras framöver.  
  
Budgeten för nuvarande social beredskap 2014 uppgår till 332 000 
kronor och utgörs huvudsakligen av lönekostnader inklusive 
personalomkostnader. Budgeten är beräknad på ersättningen 2 
500 kronor per månad.   
 
Ersättningen höjdes i maj 2014 till 5 500kronor per månad till 
socialsekreterarna i beredskapsgruppen. Det innebär en kostnad 
per på 528 000 kronor per år exklusive personalomkostnader. 
Utredningen har jämfört storleken på den ersättning som utgår till 
socialsekreterarna i beredskapsgruppen enligt den 
överenskommelse som gjorts med gruppen med den ersättning 
som skulle ha utgått enligt avtal för beredskapstjänstgöring och 
övertid. Ersättningarna hamnar mycket nära varandra med 
utgångspunkt av den belastning som beredskapen hade första 
halvåret 2014.  
 
Socialtjänsten ska i enlighet med bestämmelserna i 
socialtjänstlagen bedrivas med god kvalité. Ett system som kan 
övervägas är att ett större antal socialsekreterare som arbetat en 
viss tid skulle dela på beredskapen.  Jag ifrågasätter emellertid om 
kvalitén med social beredskap skulle vara lika god som i dag om 
fler socialsekreterare delar på beredskapen. Med nuvarande 
system har man en mindre grupp socialsekreterare som är 
positiva till att ha beredskap och som får kompetens och vana att 
hantera de frågeställningar som kan dyka upp på beredskapen. Ett 
system med flera socialsekreterare som delar på beredskapen 
skulle innebära att socialsekreterare som känner obehag inför 
beredskapen ändå skulle åläggas att ha beredskap, vilket skulle 
påverka arbetsmiljön negativt. Genom att socialsekreterarna skulle 
ha beredskap endast ett par gånger per ett år skulle det vara svårt 
att få tillräcklig vana att hantera de frågeställningar som kan bli 
aktuella. 
 
Beräkningar visar dessutom att det inte skulle innebära någon 
vinst att ersätta nuvarande beredskap under helger med en 
beredskap som omfattar fler socialsekreterare. Det finns emellertid 
anledning att känna oro för arbetsmiljön hos socialsekreterarna i 
beredskaps-gruppen. Arbetsmiljön överhuvudtaget på 
socialförvaltningen är mycket ansträngd.   forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
Det innebär naturligtvis en extra press att utöver en ansträngd 
arbetssituation på vardagar också ha tjänstgöring på helger.
    
Vid kontakter med beredskapsgruppen har det framkommit 
synpunkter på att det kunde vara en fördel om beredskapen under  
helger kan delas med ytterligare ett par eller några 
socialsekreterare.  
 
Var och en skulle då ha beredskap något mindre ofta. Jag menar 
att det kan vara fullt möjligt att ta in ytterligare några social-
sekreterare i beredskapsgruppen. Den sammanlagda ersättning 
som utgår till gruppen kan då delas med fler socialsekreterare. 
Diskussion om detta kan föras med beredskapsgruppen framöver. 
 
Ett problem i sig är beredskapen vardagskvällar. Utredaren har 
samtalat med beredskapsgruppen och personalen vid Roslunden 
om vilka åtgärder som kan göras för att personalen vid Roslunden 
ska känna större säkerhet inför beredskapen på vardagar. Ett 
alternativ som diskuterats är att förbättra kontakterna mellan 
beredskapsgruppen och Roslunden. Ett erfarenhetsutbyte skulle 
ge Roslunden större säkerhet. Personal från beredskapsgruppen 
skulle till exempel kunna delta vid personalmöten på Roslunden. 
Andra åtgärder som kan bli aktuella är att undersöka om det går 
att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan personalen vid 
Roskunden och arbetsledare/handläggare som Roslunden 
kontaktar vid beredskap och att göra utbildningsinsatser för 
personalen vid Roslunden. Särskilt angeläget kan det vara med 
utbildningsinsatser inför sommaren då Roslunden tar emot 
sommarvikarier. 
 
Ovan framgår att personalen vid Roslunden känner obehag då 
samtal koppas till Roslunden direkt från polisen utan att polisen 
ber personalen ringa upp. Det har framkommit att också 
beredskapsgruppen upplever detta som ett obehag. Frågan har 
aktualiserats med polisen vid ett antal tillfällen. Undertecknad 
menar att förvaltningsledningen på nytt bör aktualisera frågan om 
hur polisen förmedla kontakt med beredskapen till allmänheten. 
 
Det framgick också ovan att personalen vid Roslunden gärna 
skulle vilja ha en bestämd person som de kan ringa till och lämna 
över de ärenden som blir aktuella. Utredaren har fört diskussioner 
med beredskapsgruppen om att utsträcka ansvaret för 
beredskapen till att också gälla under vardagar.  forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
Emellertid såg medlemmarna i beredskapsgruppen ingen 
möjlighet att utsträcka ansvaret för beredskapsgruppen eftersom 
arbetsmiljön skulle påverkas negativt i för stor utsträckning. 
      
Det har inte gått att gå Roslundens önskning om att kunna 
kontakta en bestämd person till mötes. Förhoppningen är istället 
att andra åtgärder som görs för att förbättra situationen för 
Roslunden ska vara tillräckliga. 
 
Jag ser det system med social beredskapsgrupp som Karlskrona 
för närvarande har som det bästa alternativet för beredskap. 
Antalet ärenden som aktualiserats har som framgått ökat kraftigt 
under året. Det är omöjligt att säga om ökningen av ärenden 
kommer att hålla i sig eller om den är tillfällig. Man kan emellertid 
ha förhoppningen att den sociala beredskapen inte kommer att få 
handlägga ärenden med omhändertagande av barn i samma 
utsträckning som under första halvåret 2014. 
 
Omfattningen av ärenden till den sociala beredskapen bör 
emellertid fortsättningsvis följas upp. 
 
Socialnämnden föreslås godkänna nuvarande organisation av 
beredskapen och att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in 
kostnaderna för beredskapen i kommande internbudget. 
 
Förvaltningen kommer inom kort att ha kontakt med Kalmar, 
Torsås och Emmaboda kommuner angående eventuell samverkan 
vad gäller social beredskap/social jour. Resultatet av dessa 
kontakter kommer naturligtvis att delges socialnämnden. 
 
Det förutsätts att socialnämnden kommer att följa utvecklingen av 
den sociala beredskapen framöver. Det postulerar rimligt att 
besluta att uppföljning av den sociala beredskapen ska ske under 
förslagsvis hösten 2015. Samverkan med andra kommuner 
kommer att övervägas under tiden.  forts 
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§ 126 forts 
Social beredskap i Karlskrona 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
1. att godkänna utredning om den sociala beredskapen i 
Karlskrona 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till internbudget för 
2015 lägga in kostnaderna för beredskapen 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att senast i oktober 2015 redovisa 
uppföljning av den sociala beredskapen 
4. att ge förvaltningen i uppdrag att vidtaga åtgärder för att 
tillgodose Roslundens behov av stöd för att hantera social 
beredskap under vardagar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
1. att godkänna utredning om den sociala beredskapen i 
Karlskrona 
2. att ge förvaltningen i uppdrag att i förslag till internbudget för 
2015 lägga in kostnaderna för beredskapen 
3. att ge förvaltningen i uppdrag att senast i oktober 2015 redovisa 
uppföljning av den sociala beredskapen 
4. att ge förvaltningen i uppdrag att vidtaga åtgärder för att 
tillgodose Roslundens behov av stöd för att hantera social 
beredskap under vardagar. 
________ 
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§ 127 
Betänkande privat införsel av alkoholdrycker 
 
Socialdepartementet har skickat remiss till Karlskrona kommun 
angående betänkandet privat införsel av alkoholdrycker 
 
Remissen har överlämnats till socialnämnden för handläggning. 
Socialnämnden föreslås anta förslag till yttrande. 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta förslag till yttrande över betänkandet privat införsel av 
alkoholdrycker 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag  
 
att anta förslag till yttrande över betänkandet privat införsel av 
alkoholdrycker 
____ 
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Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
 
 
 
 
§ 128 
Budgetuppföljning – september 2014 
 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per 30 
september 2014. 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, fördelat 
med –22,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,0 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
 
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell planering 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten att överskridas med 
ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund 
av ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget 
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 
2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013 och 2014. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. 
Antalet placeringar är just nu på ungefär samma nivå som snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -16,0 mnkr. 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 26 placerade (19 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -1,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna 
Roslunden och Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu inte i 
drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende främst 
personalkostnader gällande denna del. Men den tragiska händelsen på 
Valborgsmässoaftonen har dock krävt och kommer att kräva extra insatser 
gällande t.ex. anmälningar, utredningar, handledning till personal, inhyrd 
personal med mera.     forts 
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§ 128 forts 
Budgetuppföljning – september 2014 
 
Därför prognostiseras en budgetavvikelse om -0,5 mnkr avseende vht 
752. För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget.   
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått 
en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 mnkr. 
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med 
år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och 
förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 2013. Senare års 
satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det 
riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
(Resurshusmodellen), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis 
att ge positiv effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten 
bedöms i nuläget bli +-0,0 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 

september 2014. 
 

2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 september till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå, 
  
3.  att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
 
4.  att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i 
balans, ej heller nå samtliga fastställda mål.  forts 
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§ 128 forts 
Budgetuppföljning – september 2014 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 

september 2014. 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 september till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå, 
  
3.  att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
 
4.  att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i 
balans, ej heller nå samtliga fastställda mål. 
__________  
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§ 129 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Förstudie 2014 
Under perioden maj-oktober 2014 har vi med medel beviljade från 
samordningsförbundet i Blekinge genomfört en förstudie. Arbetet i 
förstudien har baserats på att representanter från de berörda aktörerna på 
olika sätt har inhämtat kunskap om målgruppens behov och sedan 
gemensamt arbeta med frågan. I förstudien har även ingått att belysa 
möjligheten att genomföra en etablering av en ny aktör som kan verka 
tillsammans med näringslivet. Förstudien fick namnet KomIn och KomUt. 
Förstudien har också haft sin utgångspunkt i de resultat som 
åstadkommits i det nuvarande projektet (ROCKSAM). Arbetssättet i 
ROCKSAM som visat sig vara framgångsrikt kommer vid årsskiftet 2014-
2015 att implementeras i den ordinarie verksamheten. 
 
Till grund för diskussionerna och som utgångspunkt för ansökan har också 
legat det systematiska kartläggnings och uppföljningsarbete på individ och 
gruppnivå som har genomförts på socialförvaltningen 2014.  
 
Förstudien avslutades med en gemensam workshop och ett studiebesök 
hos ett nu implementerat projekt som drivits av samordningsförbundet i 
Huddinge-Salem-Botkyrka. Nuvarande FINSAM projekts styrgrupp deltog i 
workshop och studiebesök tillsammans med konsulterna som arbetat med 
näringslivkopplingen. Flera av de representanter från FINSAMs 
medlemmar som sitter i beredningsgruppen och styrgruppen har deltagit i 
arbetet med båda projekten. Nya representanter har tillkommit utifrån 
behov av nära samverkan. De har alla varit ett stort stöd och en god 
resurs för projekten.   
 
När det gäller etableringen av en ny aktör kopplad till näringslivet kan det 
bli möjligt med en framtida koppling och samarbete även för målgruppen 
med rehabiliteringsbehov. Grundtanken och den i förstudien studerade 
konstruktionen med en ny aktör var att vända sig i första hand till personer 
som inte har arbetshinder men som idag är beroende av ekonomiskt 
bistånd.  
 
Det nya projektet som ansökan avser är ett i hög grad gemensamt 
kommunalt projekt som planerats tillsammans med samverkansparterna 
inom FINSAM.     forts 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Projektet skapar ett stort mervärde eftersom utgångspunkten för arbetet i 
projektet är de verksamheter som redan finns i kommunen hos 
handikappförvaltningen, arbetsmarknadsavdelningen och 
socialförvaltningen.  Utgångspunkten är att arbetssättet ska kunna 
implementeras i de ordinarie verksamheterna.  
 
Erfarenheter från tidigare projekt 
De projekt som genomförts i Karlskrona kommun med stöd av FINSAM, 
(RoCK 2009-2011 och ROCKSAM 2012-2014) har visat att med ett 
genomtänkt arbetssätt och med bra arbetsmetoder så går det att göra 
betydande skillnader för de personer som har behov av förberedande 
samordnad rehabilitering. De riskerar annars riskerar ett långt utanförskap 
och att under en längre tid vara i fortsatt behov av offentlig försörjning.  
 
När denna ansökan skrivs har drygt 200 personer avslutat det nuvarande 
projektet. ROCKSAM har precis som det tidigare FINSAM projektet 
uppvisat goda resultat och kontinuerligt under projekttiden har ca 45 % 
gått till arbete, studier eller fått en insats (oftast utbildning) av 
Arbetsförmedlingen. Resten av deltagarna har på olika sätt närmat sig 
arbetsmarknaden, till exempel genom fortsatta rehabiliteringsinsatser av 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin eller Socialtjänsten. 
Det saknas dock ännu bra resultatindikatorer för att kunna mäta det 
resultatet. De flesta som påbörjat projektet har också fullföljt sitt 
deltagande. Detta får tillskrivas det genomtänkta motivationsskapande 
arbetssättet som använts i projektet och deltagarnas egen önskan om att 
få ett bättre liv.   
 
ROCKSAM har under projekttiden utvecklat samverkan med närliggande 
rehabiliteringsinsatser t.ex. har vi haft gemensam beredningsgrupp med 
ett projekt som finansierats av Socialstyrelsen för att på bästa sätt kunna 
hjälpa personer som behöver olika grad av stöd för att komma in på 
arbetsmarknaden. Beredningsgrupp och styrgrupp har varit en viktig del i 
projektets arbete. Ett exempel på en annan samverkansform som initierats 
av ROCKSAM är Rehabforum som innebär att alla de olika rehab-
projekten som är verksamma i Karlskrona kontinuerligt träffas och utbyter 
information och erfarenheter. ROCKSAM har också haft en medveten 
strategi att justera i projektet för att kunna bli en del av en 
rehabiliteringskedja i förhållande till andra projekt och samverkansparter.  
     forts 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Beskrivning av genomförandeprojekt Bron 2015-2016 
 
Syfte 
Att i aktiv samverkan inom FINSAM Blekinge/Karlskrona erbjuda 
professionellt samordnad förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering till 
personer, 18 år och uppåt som har behov av samordnad rehabilitering. 
Prioritering görs av de yngre i målgruppen, 18-30 år. Arena för de 
förberedande rehabiliterande insatser som erbjuds är de resurser som 
finns inom befintliga verksamheter för målgruppen.  
 
Målgrupp 
Personer från 18 år och uppåt. Prioriterade i projektet är personer i 
åldersgruppen 18-30 år.  
Den som remitteras till projektet ska stå i beredskap att närma sig 
arbetsmarknaden men som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser innan personen kan anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande. 
 
Beskrivning av målgruppen 
En stor grupp unga mellan 18-30 år och även i äldre åldersgrupper har 
svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. Många av dessa 
bedöms inte omedelbart stå till arbetsmarknadens förfogande och är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som förberedande stöd inför 
en arbetsmarknadsetablering. Gruppen återfinns hos arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, landstinget och inom de kommunala verksamheter 
som har till uppgift att på olika sätt stödja dessa personer. De olika 
myndigheterna och landstinget behöver samverka om personerna ska få 
möjlighet till ett självständigt liv med egen försörjning. 
 
Personer med behov av förberedande rehabilitering har synliggjorts i de 
systematiska uppföljningar som görs årligen på socialförvaltningens 
vuxensektion. Vi har under oktober månad följt upp personer som ingick i 
kartläggningen i januari 2014. När det gäller personerna som har 
ekonomiskt bistånd i åldern 18-25 år och som har behov av 
rehabiliteringsinsatser före de kan ta ett arbete är det tydligt att är få (ca 
15 % av 121 personer) som har fått en egen försörjning baserad på egen 
aktivitet (studier eller arbete). Den vanligaste anledningen till avslut genom 
egen försörjning är i stället att personen beviljats aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan. Många av dessa personer lider av psykisk ohälsa.  
 
Det är också tydligt att personer med andra svårigheter/hinder är särskilt 
utsatta när det gäller att få tillgång till hjälp för att närma sig 
arbetsmarknaden.    forts  
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Som exempel på detta kan nämnas att i den kartläggning som gjordes 
parallellt inom kommunens beroendevård framkom tydligt att när det gäller 
personer med missbruk/beroendeproblematik, så är det mycket få som har 
någon form av anställning eller som får del av någon reguljär 
arbetsmarknadsåtgärd. 
 
Andra svårigheter som uppmärksammades var personer som inte har 
kunnat tillgodogöra sig den traditionella SFI-undervisningen och att detta i 
sin tur har blivit ett hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden.  
 
Målsättning 
• Att på ett tydligt och konkret sätt flytta ut den rehabiliteringskunskap som 
har byggts upp i de tidigare projekten till de redan befintliga 
verksamheterna. 
• Att genom koordinatorerna säkerställa tillgången till dessa resurser för 
deltagarna från FINSAM 
• Att medverka till att deltagarna i projektet blir självständiga och 
självförsörjande. 
• Att 50 % vid utskrivning från projektet går till arbete/studier eller skrivs in 
vid arbetsförmedlingen för annan åtgärd. Att resterande 50 % antingen har 
en strukturerad sysselsättning eller att projektet bidragit till att synliggöra 
problematik eller vårdbehov hos deltagaren som möjliggör fortsatt 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  
• Att verka för att implementera den kunskap/metod som projektet tillför i 
de olika ordinarie kommunala verksamheterna  
• Att genom projektet skapa en samordnad arena för samordnad 
förberedande rehabilitering av nuvarande befintliga verksamheter.  
• Att medverka till utbyte och kunskap om och emellan olika verksamheter 
inom den ”gemensamma arenan” 
• Att projektet har tillgång till 80 platser varav 50 är praktikplatser och 
inskrivningstiden är i genomsnitt upp till 6 månader. Vi beräknar att ha en 
genomströmning på 120 personer/år. 
 
Genomförande 
I det kommande projektet Bron vill vi vidga och fördjupa perspektivet på 
samverkan och arenan för de resurser som används i arbetet med de 
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. 
Målgruppen ska komma i åtnjutande av befintliga resurser på den 
”gemensamma” arenan av insatser/verktyg som på individnivå bedöms 
relevanta.    forts  
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
Ansökan görs för två projektår då det bedöms nödvändigt att utöver 
uppbyggnaden av strukturer och arbetsmetoder är viktigt att ha möjlighet 
att under en sammanhängande period få pröva arbetsmetoderna för att 
sedan kunna utvärdera hur de har fungerat. (skapa evidens) 
 
Vi vill vi på ett tydligt och konkret sätt flytta ut den rehabiliteringskunskap 
som har byggts upp i tidigare projekt till de befintliga verksamheter som i 
dag arbetar med att förbereda personer för ett arbete eller studier. Det 
nuvarande projektets (ROCKSAM) arbetssätt och arbetsmetoder kommer 
vi att få möjlighet att implementera i det nya Vuxenstödsteamet i samband 
med en organisationsförändring på socialförvaltningen. Projekt Bron 
planeras bestå av fyra koordinatorer som får rollen av att vara 
”brobyggare” när det gäller att ge personer med behov av 
rehabiliteringsinsatser stöd i redan befintliga verksamheter. De ska 
erbjuda individanpassad förberedande arbetslivsinriktad rehabilitering för 
målgruppen. De skall till största delen av sin arbetstid befinna sig i den 
befintliga ordinarie verksamheten. Genom samordning och koordinering 
av projektet ska de fungera som inslussning till verksamheterna och 
säkerställa tillgången till insatserna för FINSAMS målgrupper. 
Brobyggarna/koordinatorerna ska tillföra rehabiliteringskunskap och vara 
ett stöd för de personer som ingår i den ordinarie verksamheten. De 
insatser vi förfogar över och skapar ska komplettera varandra för att på så 
sätt uppnå maximal synergieffekt. 
 
De enheter som det finns ett särskilt värde att koppla ”Brobyggarnas 
”rehabiliteringskunskap till är Arbetsmarknadsavdelningens nystartade 
Navigatorscentrum för ungdomar och verksamheten vid Bubbetorps gård. 
En annan verksamhet där det går att få en stark synergieffekt för 
deltagarna från FINSAM är en koppling till handikappförvaltningens IPS-
verksamhet som ligger långt framme när det gäller att systematiskt arbeta 
med metoden individual placement and support (IPS). Metoden har av 
socialstyrelsen bedömts ha evidensgrad 1 när det gäller 
arbetsrehabilitering för personer som har psykiska funktionshinder. För 
personer med missbruk/beroendeproblematik skapas i projektet en 
särskild strukturerad samverkan som bygger på en samtidig kombination 
av boendestöd, behandling och sysselsättning/arbete. Detta är av särskilt 
intresse att följa då det är ett outforskat område när det gäller evidens för 
fungerande arbetsmetoder som leder till bra resultat för målgruppen. 
 
Projektledningen knyts operativt till en av verksamhetsledarna i 
socialförvaltningens nya Vuxenstödsteam. Till projektet knyts en 
beredningsgrupp och en styrgrupp med deltagare från FINSAMs 
medlemmar.     forts 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016 
 
I samband med inskrivning görs en individuell plan tillsammans med den 
sökande och remittenten som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. 
Planen följs upp var tredje månad av deltagaren, koordinatorn och den 
tjänsteman som remitterat deltagaren till projektet. Vid avslut skall det 
även göras en ny planering/handlingsplan för deltagaren. Kommunens 
handikappförvaltning, arbetsmarknadsavdelning, socialtjänsten, 
landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen kan aktualisera 
personer till projektet. Projektledaren och koordinatorerna gör tillsammans 
med berörda aktörer en bedömning inför inskrivning till projektet. Inom 
projektet skall det finnas minst 50 praktikplatser. 
 
Styrgrupp 
Styrgrupp för projektet utgörs av projektägaren, projektledare, 
representanter från samtliga samverkansparter inom ramen för FINSAM 
samt förbundschefen inom samordningsförbundet. 
 
Tidsplan 
Projektet pågår under perioden 2015-01-01  - 2016-12-31. Förnyad 
ansökan om förlängning av projektet efter 2016 kan aktualiseras. 
 
Uppföljning, utvärdering och redovisning 
Skriftlig information och statistik om hur projektet utvecklas skall lämnas 
kontinuerligt till FINSAM i Blekinge. Halvårsredovisning och 
slutredovisning enligt upprättat uppdragsavtal. Brukarundersökning riktad 
till deltagarna ska genomföras årligen.    
 
Projektorganisation 
Projektansvaret ligger under Socialförvaltningens Vuxensektion. 
Sektionschefen har personalansvar för anställda i projektet och leder och 
sammankallar styrgruppen. Projektledare är Verksamhetsledare för 
Vuxenstödsteamet på socialförvaltningen. I projektet finns 4,0 
koordinatorer.  
 
Budget  

Budget Bron 
2015/2016 

Projektår 1 
2015 

 Projektår 2 
2016 

Totalt 
2015/2016 

Koordinatorer 
4,0  4x500 000 

2 000 000 2 000 000 4 000 000 

Praktikplatser        
50x22 000 

1 100 000 1 100 000 2 200 000 

Drift    100 000    100 000 200 000 

Hyra      50 000      50 000 100 000 

Totalt 3 250 000 kr 3 250 000 kr  6 500 000 
kr 
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§ 129 forts 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge, 
FINSAM, för genomförandeprojektet Bron 2015 och 2016  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att hos Samordningförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
projektmedel med 6 500 000 till ovanstående projekt under perioden 2015-
01-01-2016-12-31 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
att hos Samordningförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
projektmedel med 6 500 000 till ovanstående projekt under perioden 2015-
01-01-2016-12-31 
______ 
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Kopia till:    SN. 2009.031.751 
CR 
Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
§ 130 
Uppsägning av BBIC ordinarie licens 
 
Uppsägning avser Karlskrona Kommun, socialförvaltningens 
barn och ungdomssektion. 
 
Villkoren för att inneha BBIC ordinarie licens kan inte uppfyllas 
av licensinnehavaren under nuvarande omständigheter. Social-
nämndens verksamhet i Karlskrona kan inte tillfyllest arbeta med 
grundprinciperna, triangeln och formulären på det sätt som 
stipuleras i BBIC-konceptet och de strikta åtaganden som det 
innebär att inneha en ordinarie licens jämfört med en licens med 
prövotid. 
 
Till följd av ökad arbetsbelastning inom barn- och 
ungdomsvården i Karlskrona är det idag omöjligt att klara BBIC-
kraven. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta 
 
1. att hos Socialstyrelsen säga upp socialnämndens 

 ordinarie BBIC licens, 
 

2. att hos Socialstyrelsen ansöka om licens med prövotid 
 till och med den 31 december 2015 

 
3. att beslutet omedelbart justeras. 

 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde 17 november 
2014 
 
§  141 Öppna frågor sid 4  
§  142 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
  vid Babord Café sid 5  
§  143 Handläggningsrutiner barn- och unga sid 7  
§  144 Budgetuppföljning oktober 2014 samt personalnyckeltal  
  131201-140930 sid 8 
§ 145 Fördelning av socialnämndens reserv sid 10  
§  146 Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen  
  avseende åtagandet kring integration av flyktingar/nyanlända sid 11  
§ 147 Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb med  
  integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats  
  av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 2 sid 15 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Måndagen den 17 november 2014 kl. 14.50–17.20 
  
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Walla Carlsson (S) 
  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)  
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande ersättare  Hind Abdul-Wahab (S)  
  Sattar Zad (S) 
  Marie Klang (FP) 
 
Övriga närvarande Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD) 
   
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef   
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, controller 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 141-142 
  Martin Håkansson, sekreterare  
   
Justering: 
Justerare  Walla Carlsson (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 141-147  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Walla Carlsson 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       oktober 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 141 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) samt Mai-Kathe Westberg (M) frågar om det 
lönepåslag om 5 000 kronor som utgår till vissa socialsekreterare på barn- 
och ungdomssektionen. 
 
Ingrid Hermansson (C) samt Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
 
---------------------------------------------------- 
 
Anna Månsson (M) undrar om socialförvaltningen i och med detta 
lönepåslag per definition också har höjt ingångslönen för 
socialsekreterare. 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
 
---------------------------------------------------- 
 
Walla Carlsson (S) och Camilla Karlman (SD) frågar hur situationen ser ut 
i Karlskrona vad gäller drogen Spice. 
 
Margareta Jansson, sektionschef, svarar 
 
---------------------------------------------------- 
 
Ingrid Hermansson (C) undrar om det finns ett intresse bland ledamöterna 
att ägna en halvdag mellan 9-12  den 1 december åt internbudgeten. 
Detta i samband med allmänna utskottets sammanträde samma dag 
 
__________ 
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Kopia till:    SN. 2014.223.702 

 CR 
Alkoholhandläggare 
 
 

 
 
 
 
§ 142 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker  
vid Babord Café  
 
Ärendet 
Konsultsmedjan AB, org.nr. 556737-2248  har hos Socialnämnden 
ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Sökta 
serveringstider är året runt mellan klockan 11.00 – 01.00. 
 
Utredning 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Babord Café är beläget i Karlskrona gästhamn, Skeppsbrokajen 
10. Babord Café har haft ett tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten under perioden 2014-07-01 – 2014-08-31. 
Fastigheten är byggd 2014. Förutom Babord Café så inryms 
fastigheten av serviceutrymmen, gästhamnskontor och 
konferensrum. Serveringsstället består av matsal för cirka 49 
sittande gäster och en uteservering med plats för 50 sittande 
gäster. Uteserveringen är väl avgränsad mot omkringliggande 
område. 
 
Miljö och byggnadsnämnden i Karlskrona har i bifogat 
registreringsbeslut, registrerat Babord café, tillhörande företaget 
Konsultsmedjan AB, för beredning, behandling och bearbetning av 
kött-, fisk- och kallskänksrätter ur råvarubaserade produkter. 
Fiskrätter tillagas från grunden i samband med beställningar. 
Ingen hantering av jordiga grönsaker eller rotfrukter. 
Färdigskalade potatisar användes. Köket uppfyller kraven för 
verksamhetens ändamål. Toaletter finns i nära anslutning till 
serveringsstället. Besök har gjorts på serveringsstället. 
 
Remissyttranden 
Uteserveringen skall vara klart avgränsad mot omkringliggande 
områden. I övrigt har polismyndigheten har inget att erinra i 
ärendet.     forts 
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§ 142 forts 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker 
vid Babord Café, Skeppsbrokajen 10, 37133 Karlskrona 
 
 
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. 
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt 
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
är taget av samhällsbyggnads-förvaltningen. 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att man 
arbetar fortlöpande med det systematiska brandskyddsarbetet och 
att max 49 personer inte överskrids i lokalen.  
 
Utredarens överväganden 
Socialförvaltningens uppfattning är att sökanden uppfyller 
alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 8 
kap. 12 §. Serveringslokalens kök har kapacitet att tillhandahålla 
lagade eller på annat sätt tillredd mat enligt 8 kap. 15 § och övriga 
lokaler är lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt enligt 8 kap.16 § 
alkohollagen. 
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd. 
 
Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § 
förvaltningslagen 2014-10-27. 
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå 
socialnämnden 
 
att  servering av alkohol får ske enligt nedan: 
 Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 
 alkoholdrycker till allmänheten alla dagar året runt mellan 
 klockan 11.00 - 01.00. 
 
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag 
________ 
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§ 143 
Handläggningsrutiner barn- och unga  
 
Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2009 att godkänna 
handläggningsrutiner för socialförvaltningens utrednings- och 
familjehemsgrupp. Rutinerna har nu reviderats. 
 
Socialnämnden föreslås godkänna förslag till rutiner för ärenden 
med barn. Socialnämnden föreslås besluta att ge social-
förvaltningen i uppdrag att revidera rutiner för ärenden med barn 
senast 2017. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta 
 
1. att godkänna förslag till rutiner för ärenden med barn 
 
2. att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera 

handläggningsrutiner för ärenden med barn senast 2017 
 

Yrkande 
Camilla Karlman (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 
socialförvaltningen för vidare beredning. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Camilla 
Karlmans (SD) yrkande om återremiss av ärendet mot allmänna 
utskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 
allmänna utskottets förslag 

 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att godkänna förslag till rutiner för ärenden med barn 
 
2. att ge socialförvaltningen i uppdrag att revidera 

handläggningsrutiner för ärenden med barn senast 2017 
__________  
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§ 144 
Budgetuppföljning oktober 2014 samt personalnyckeltal  
131201–140930 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -21,0 mnkr, fördelat 
med –21,5 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,5 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
 
Individ- och familjeomsorg: 
Prognosen bygger på att aktuell planering avseende vuxna missbrukare 
håller. Vid varje eventuell volymökning av en årsplacering av vuxna 
missbrukare kommer budgeten att överskridas med ca 0,8 mnkr. De 
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt 
stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVB-
hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget saknas full 
finansiering gällande vårdkedjan på Vuxensektionen - beroende. De 
externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 2012, och 
fortsatte på denna höga nivå år 2013 och 2014. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. 
Antalet placeringar är just nu på ungefär samma nivå som snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 mnkr. 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -16,0 mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 26 placerade (19 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -1,5 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna 
Roslunden och Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu inte i 
drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende främst 
personalkostnader gällande denna del. Men den tragiska händelsen på 
Valborgsmässoaftonen har dock krävt och kommer att kräva extra insatser 
gällande tex anmälningar, utredningar, handledning till personal, inhyrd 
personal med mera.    forts 
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§ 144 forts 
Budgetuppföljning oktober 2014 samt personalnyckeltal  
131201–140930 
 
För övrigt klarar förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade 
intäktskrav som är utlagda i årets budget. Sammantaget prognostiseras  
+-0 gällande övriga kostnader. 
 
Ekonomiskt bistånd:  
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 3 mnkr. Prognosen baseras 
på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2013. Läget på 
arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras nämnvärt i 
år jämfört med 2012 och 2013. Senare års satsningar i form av framförallt 
”kommunala beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de 
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen), har gett 
positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
+0,5 mnkr. 
 
Socialnämnden godkände 2014-10-20 upprättad budgetuppföljning med 
prognos, per 30 september 2014, som utvisade en budgetavvikelse om -
12,0 Mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
oktober 2014. 
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 oktober till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå,  
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i balans, 
ej heller nå samtliga fastställda mål. 
 
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag  
_________  
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§ 145 
Fördelning av socialnämndens reserv  
 
Förvaltningen lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv. 
 
 
 
Socialnämndens  Justering Budgetavvikelse 
Reserv  -1 080 000 Budget 2014-10-31 
       
 
Vht 755, HVB barn o ungdom 500 000 - 13 180 823 
Vht 754 Familjehem  300 000 - 1 222 749 
Vht 756, HVB vuxna  100 000 - 2 785 562 
Vht 752, Barn-och ungdomssektionen 100 000 - 990 072 
Vht 752, Kansliet  80 000 - 86 273 
 
 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
______ 
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§ 146 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen  
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Bakgrund 
Riksdagen tog i mars 2010 beslut om att anta ny lag avseende 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar 
med professionellt stöd, proposition 2009/10:60. I anslutning till 
att reformen började gälla i december 2010 beslutade 
kommunfullmäktige att den dåvarande kommunala flykting-
introduktionen skulle överföras från arbetsmarknadsenheten till 
socialförvaltningen och ekonomisektionen.  
 
Socialnämnden förfogar över den statliga ersättning som utgår 
från Migrationsverket för att finansiera integrationsinsatser för 
individer enligt 10-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar. Uppdraget gällande 
nyanländas behov av bosättning, försörjningsstöd och övrigt 
socialt stöd på individnivå enligt Socialtjänstlagen åligger 
socialförvaltningen sedan reformens ikraftträdande och 
fortfarande. I nuläget finansieras 4,0 tjänster för det åtagande 
som SF har för gruppen nyanlända. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetsrelaterade 
insatser för gruppen nyanlända i förhållande till Arbets-
förmedlingen och socialförvaltningen. Gruppen personer med 
behov av riktade integrationsinsatser och då speciellt 
svenskasvaga deltagare inom arbetsmarknadsavdelningens 
verksamheter har ökat och det krävs nu förstärkning av personal 
med specifik kompetens för att möta dessa personer för ett 
framgångsrikt integrationsarbete. Arbetsmarknadsavdelningen 
har hittills ingen del av den ersättning som utgår till kommunen 
då arbetsmarknadsetablering i huvudsak är Arbets-
förmedlingens uppdrag enligt Etableringsreformen. forts 
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§ 146 forts 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen 
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Under 2014 har en förstudie gällande ”Förbättrade insatser för 
nyanlända kvinnor och mäns etablering i samhället och på 
arbetsmarknaden” genomförts på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Förstudien har använts som underlag för det 
fortsatta arbetet med integration som ska bedrivas i det samlade 
kommunala perspektivet i nära samarbete med övriga berörda 
myndigheter. Förbättrings-områden har i nämnda förstudie blivit 
belysta och föreslagna.   
                                                                                           
Kommunala ansvaret för flyktingar/nyetablerade 
Kommunen har ett reglerat ansvar för de personer som anländer 
till kommunen inom ramen för etableringsreformen. 
Länsstyrelsen har samordningsansvar kring nyanlända i Länet 
och Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för 
arbetsmarknadsetableringen av nyanlända. Samarbete mellan 
Arbetsförmedling, kommun och landsting ska ske och är tänkt 
att regleras genom lokala överenskommelser kring nyanländas 
etablering. Staten ersätter kommunen enligt schablonersättning; 
 
Kommunen kan få schablonersättning enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar .  
 
Schablonersättning till en kommun avser kostnader för  
• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning  
• särskilda introduktionsinsatser/merkostnader i skola, förskola, 
fritidshem och barnomsorg m.m.  
• utbildning i svenska för invandrare  
• samhällsorientering  
• tolk  
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i 
samhället  
• kvarstående kostnader för ekonomiskt bistånd och 
administration  

 
Utöver de nyanlända som kommer till kommunen inom det 
reglerade ansvaret i överenskommelsen om kommunalt 
mottagande så tillkommer personer, med behov av 
integrationsinsatser, som på egen hand väljer att bosätta sig i 
Karlskrona.     forts 
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§ 146 forts 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen 
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Dessa är ofta så kallade anhöriginvandrare och/eller 
egenbosättare som väljer att flytta till Karlskrona under 
pågående etablering eller lämnar Migrationsverkets 
anläggningar innan kommunplacering kunnat erbjudas. 
Dessa personer kan omfattas av rätt till etableringsinsatser från 
staten eller inte. 

 
 Förslag till bemanning inom arbetsmarknadsavdelningen 
 Förslaget har arbetats fram i dialog mellan SF och 

Kommunledningsförvaltningen. Kommunens möjligheter att 
erbjuda insatser till alla nyanlända behöver utvecklas liksom 
formerna för samverkan inom kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Många nyanlända personer behöver 
förstärkt stöd. Integrationsarbetet behöver överbryggas i de 
delar som berör arbetsmarknads-etablering mellan kommunen 
och Arbetsförmedlingen likt det Navigatorcentrum som i nuläget 
bedrivs för gruppen ungdomar.   
                                

 Förslaget innebär att två tjänster som Integrationskoordinatorer 
inrättas under perioden 2015 och 2016. Innehållet i tjänsterna 
sker i nära samarbete inom ordinarie verksamhet inom 
arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen tillsammans 
med Arbetsförmedlingen då syftet är att förstärka och 
överbrygga nuvarande strukturer. Finansieringen av dessa 
föreslås ske med de medel i form av schablonersättning som 
utgår från staten till kommunen för att underlätta etablering i 
samhället. 

 
 Uppdraget för dessa blir initialt att; 
 • Utgöra och skapa ett ”Navigatorcentrum” för personer med 

integrationsbehov 
 • Förstärka arbetet inom arbetsmarknadsavdelningen till de 

personer som har behov av integrationsinsatser kopplat till 
arbete. 

 • Fungera som matchare till lediga arbeten 
 • Anskaffa praktikplatser anpassade för målgruppen 
 • Vara kommunal kontaktyta/”informationskanal” till flyktingar på 

de anläggningar som Migrationsverket har i kommunen.  
      forts 
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§ 146 forts 
Förslag om förstärkning inom arbetsmarknadsavdelningen 
avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända. 
 
Kostnad 
2,0 tjänst Integrationskoordinator med placering 
arbetsmarknadsavdelningen 
2015    2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
2016    2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
                     2 000 000 kr  
                                                                                                                
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens allmänna 
utskott besluta föreslå socialnämnden besluta 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra arbetsmarknadsavdelningen 

medel till 2,0 Integrationskoordinatorer avseende integration 
av nyanlända enligt förslag 

 
2. att kostnaden motsvarande 2 mkr finansieras via de statliga 

schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar. 

 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
att avvakta med beslut till socialnämndens sammanträde den 17 
november 2014 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra arbetsmarknadsavdelningen 

medel till 2,0 Integrationskoordinatorer avseende integration 
av nyanlända enligt förslag 

 
2. att kostnaden motsvarande 2 mkr finansieras via de statliga 

schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar. 

__________ 
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§ 147 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Bakgrund 
Antalet personer/hushåll som söker och är beroende av 
ekonomiskt bistånd ökade hösten 2009 och har sedan dess legat 
på en fortsatt hög nivå. Konjunkturläget med hög arbetslöshet 
som följd är en huvudanledning till denna utveckling. Grupper 
som är särskilt utsatta är ungdomar mellan 18-25 år och 
personer med utländsk bakgrund som saknar utbildnings-
bakgrund och har svag eller ingen förankring på arbets-
marknaden. I gruppen nyanlända personer som har omfattats 
eller omfattas av etableringsuppdraget finns det flera personer 
som är arbetslösa och riskerar att fastna i bidragsberoende.  
 
Aktiva åtgärder riktat till bidragstagare inrättades första gången 
2012 i form av 40 kommunala anställningar med stöd från 
arbetsförmedlingen i så kallade nystartsjobb. Denna åtgärd har 
utökats under 2013 och 2014. Hösten 2014 inrättades en första 
omgång med 20 kommunala beredskapsjobb med inriktning på 
arbetslösa som omfattas eller har omfattats av etablerings-
uppdraget. Dessa arbetstillfällen har tydligt varit lyckosamma då 
dessa personer har fått/får en ingång på arbetsmarknaden, egen 
försörjning samt kvalificerats för A-kassa i händelse av fortsatt 
arbetslöshet.  
 
Utvecklingen av antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd i 
Karlskrona kommun har tydligt dämpats med anledning av dessa 
proaktiva åtgärder. Nivån är fortsatt hög på uttaget av 
ekonomiskt bistånd i kommunen. Fortsatta proaktiva åtgärder 
krävs inom Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis 
dämpa utvecklingen av antal hushåll beroende av ekonomiskt 
bistånd för sin försörjning.    forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Det finns nu ett behov av att fortsatt vidga insatsen med 
kommunala beredskapsjobb till att personer som är nyetablerade 
inom ramen för etableringsreformen för att undvika ingång i 
behov av och långvarigt framtida behov av försörjningsstöd.                                                                 
       
Inledning 
Grupper som är särskilt utsatta för att hamna i behov av 
långvarigt försörjningsstöd är ungdomar och personer med 
utländsk bakgrund som saknar utbildning/arbetslivserfarenhet 
och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
  
Vuxna personer som omfattas av ekonomiskt bistånd kan grovt 
indelas i två grupper. De som har hinder för att arbeta och de 
som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessa 
bedömningar är, på individnivå, i ständig rörelse och förändring. 
Arbetet med personer med hinder är ett mångfasetterat arbete 
och sker efter samtycke från individen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan andra myndigheter och 
aktörer. I arbetet med de personer som står till arbets-
marknadens förfogande är utgångspunkten att individen är 
inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är 
Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringsuppdraget riktat 
till nyanlända och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
 
Eventuella insatser från kommunen sker alltid i samråd med 
Arbetsförmedlingen. För gruppen personer som omfattas av 
etableringsuppdraget så ansvarar Arbetsförmedlingen för den 
nyanländes arbetsmarknadsetablering och huvudsakliga 
försörjning. I vissa fall har dessa personer rätt till ekonomiskt 
bistånd och är då aktuella inom socialförvaltningens 
vuxensektion/ekonomiskt bistånd. 
 
Det framgår av de årliga kartläggningar som genomförs inom 
vuxensektionen, funktionen ekonomiskt bistånd att personer som 
bedöms kunna arbeta i många fall har en låg utbildning och 
långvarig mångårig arbetslöshet eller ingen arbetslivserfarenhet. 
Arbetsmarknaden i Karlskrona erbjuder få arbetstillfällen till 
personer med låg utbildningsbakgrund och ringa 
arbetslivserfarenhet.     forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Ungdomar och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta 
för att hänvisas till ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. 
Enligt uppgifter från arbetsförmedlingen inför höstens första 
omgång av 20 platser så omfattade hela gruppen nyanlända i 
Karlskrona kommun då 339 sökande varav 261 sökande är 
öppet arbetslösa eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program.  
Av dessa 339 nyanlända omfattas 176 sökande av etablerings-
uppdraget. Antalet sökande med mindre än 9 års skola inom 
gruppen nyanlända var 97 sökande som är berättigade till 
nystartsjobb eller instegsjobb. Av dessa 98 omfattades 85 av 
etableringsuppdraget.  
 
Åldern på de nyanlända som har mindre än 9 års skolgång i 
Karlskrona kommun 
20-25 år eller yngre: 20 sökande 
25-30 år: 14 sökande 
30-40 år: 37 sökande 
 
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”beredskapsjobb 
integration” 
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etablerings-
uppdraget och arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktat till 
arbetslösa. Arbetsmarknadsläget är fortsatt besvärligt. 
Kommunen har ett stort antal arbetslösa personer med låg eller 
ingen ersättning från andra ersättningssystem aktuella för 
ekonomiskt bistånd. Aktiva åtgärder riktat till gruppen arbetslösa 
bidragstagare har på liknande sätt genomförts och pågår för 
under 2014 för personer som är aktuella för ekonomiskt bistånd 
samt 20 platser för gruppen nyetablerade. Insatsen har varit 
positiv för de personer som har kunnat erbjudas anställning på 
detta sätt. De har fått en ingång på arbetsmarknaden och har 
blivit självförsörjande. En utvidgad åtgärd enligt denna modell 
kan enligt förslaget erbjudas för ytterligare 20 personer som 
omfattas av/eller har omfattats av etableringsuppdraget.  
 
Upplägget för dessa personers anställning är tänkt att innehålla 
arbete på arbetsplats i kommunal förvaltning och språkträning. 
En kombinerad vägledare/resursperson är sedan tidigare 
omgång av beredskapsjobb med integration anställd för 
uppdraget.  
      forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Denna vägledares arbete kommer även att omfatta grupp 
nummer två. Vi vet av erfarenhet från tidigare grupper att många 
personer är så kallat svensksvaga. En kombination av arbete och 
språkträning bedöms vara en framgångsfaktor för att underlätta 
fortsatt arbetsmarknadsetablering för dessa personer. En åtgärd 
enligt denna modell med integrationsfokus ger ytterligare 20 
personer en ingång på arbetsmarknaden och en egen försörjning 
och utvecklingen av behovet av framtida ekonomiskt bistånd i 
kommunen dämpas. 
 
Dessa anställningar genomförs med bidrag från 
arbetsförmedlingen i form av nystartsjobb. Nystartsjobb medges 
till långtidsarbetslösa. Ett beredskapsarbete ger en plattform för 
att söka fortsatt arbete och förutsättningar till A-kassa vid 
eventuell senare arbetslöshet. Med fokus på svenskträning i 
kombination med arbete kan kommunen påskynda 
arbetsmarknadsetableringen i kommunen för dessa personer. 
 
För att få bästa möjliga ekonomiska effekt av denna åtgärd bör 
dessa arbeten riktas till dem som har små eller inga möjligheter 
att få ett arbete inom en snar framtid. Socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsavdelningen har redan välfungerande rutiner och 
erfarenheter som krävs för att genomföra åtgärden med hög 
kvalitet och gott resultat.  
 
Samarbetspartners på Arbetsförmedlingen är vidtalad och ställer 
sig mycket positiva den denna möjlighet att påskynda 
arbetsmarknadsetableringen för de personer som kan erbjudas 
föreslagna åtgärd. Förslaget är finansierat med befintliga intäkter 
från migrationsverket avsedda för att underlätta integration för 
personer som tillhör gruppen nyanlända i Karlskrona kommun. 
 
Kommunala beredskapsarbeten integration 
Kostnaderna för att anställa 20 personer under ett år med så 
kallad kommunal beredskapsanställning har beräknats utifrån en 
snittlön baserad på befintliga likvärdiga anställningar.  
Socialförvaltningens vuxensektion funktion/ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsavdelningen gör tillsammans med 
Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga för 
åtgärden.    forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
En person anställs som vägledare/resursperson är sedan tidigare 
redan anställd för att vägleda gruppen med det utvidgade 
introduktionsuppdrag med språkträning som ingår i konceptet 
”beredskapsjobb integration”. Personerna kommer som tidigare 
att anställas på arbetsmarknadsavdelningen som i sin tur 
placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona kommun. 
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsavdelningen har god 
erfarenhet av vilket upplägg som krävs för att med kvalitet 
erbjuda dessa personer anställning och uppföljning på bästa sätt. 
I det arbetet ingår att hitta lämpliga platser inom kommunen, 
förhandla dessa platser med respektive fackförbund, matcha 
individerna, placera under prov (praktik) i fyra veckor, följa upp 
och om allt löper väl, förhandla med AF och fackliga 
organisationer kring lön, sköta eventuella omplaceringar vid 
behov, följa upp löpande, vägleda till att söka jobb etc. 
 
Alla individer kommer att erbjudas att delta löpande i 
verksamhetens vägledning och söka-jobb aktiviteter som sker på 
Bubbetorps gård. Kostnaderna är baserade på 2014 års 
arbetsgivar- och sociala avgifter Bruttolön per 
beredskapsanställd är beräknad till 17600 kr 
 
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 
beredskapsanställda med bidrag från Arbetsförmedlingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enligt denna beräkning blir hushåll som omfattas av denna 
åtgärd självförsörjande. Personer som får ett nystartsjobb blir vid 
medlemskap i A-kassa berättigad till ersättning vid senare 
arbetslöshet om de har fullföljt sin anställning. Detta gör att 
hushållet inte behöver hänvisas tillbaka till det ekonomiska 
biståndet vid eventuell arbetslöshet när anställningen upphör.   
      forts 
 
 
 
 

Kostnad 12 månader 20 

kommunala beredskapsjobb 

med bidrag från personer 
2014/2015 

3 200 000 kr 

Summa 2014/2015 3 200 000 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb 
med integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Den totala kostnaden för åtgärden som helhet bör även reduceras 
med de skatteintäkter som 20 beredskapsanställda årligen 
genererar. Kommunen kommer under år ett att ha kostnader för 
dessa beredskapsarbeten i form av löner men åtgärden är helt 
finansierad av ackumulerade intäkter från migrationsverket för de 
personer som omfattas av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun.     
                                                                                       
Socialförvaltningen föreslår socialnämndens allmänna utskott 
besluta föreslå socialnämnden besluta 
 
1. att medge inrättandet av 20 kommunala  beredskapsarbeten, 
 2015, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i 
 så kallade nystartsjobb 
 
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen och att kostnaden 
 finansieras av socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 200 000   
 
3. att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om 
 nödvändigheten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning 
 för genomförande av åtgärden samt att de kommunala 
 förvaltningarna och bolagen tillsammans med 
 arbetsmarknadsavdelningen  involveras i framtagandet 20 
 arbetsplatser 

 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar 
 
 att avvakta med beslut till socialnämndens sammanträde den 
 17 november 2014   forts 
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§ 147 forts 
Förslag till aktiva åtgärder, ”Kommunala beredskapsjobb med 
integration” riktat till arbetslösa personer som 
omfattas/omfattats av etableringsuppdraget i Karlskrona 
kommun, omgång 2 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten, 
 2015, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med 
 ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen och att kostnaden 
 finansieras av Socialnämndens befintliga intäkter avseende 
 nyanlända flyktingar med 3 200 000   
 
3. att Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om 
 nödvändigheten om samarbete med arbetsmarknadsavdelning 
 för genomförande av åtgärden samt att de kommunala 
 förvaltningarna och bolagen  tillsammans med 
 arbetsmarknadsavdelningen involveras i  framtagandet 20 
 arbetsplatser 
__________ 
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Plats och tid Wämöparken lokal Kaffestugan 
 Måndagen den 15 december 2014 kl. 15.10–16.45 
  
 
Beslutande: Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
  vice ordf Eva Strömqvist (S) 
 
Ledamöter  Ingrid Trossmark (S) 
  Anna Månsson (M) 
  Sven Wallfors (M) 
  Pernilla Cederholm (SD)  
  Margareta Rodin (FP) 
  Sture Nilsson (C) 
     
Tjänstgörande ersättare  Hind Abdul-Wahab (S) 
  Sattar Zad (S) 
 
Övriga närvarande Mai-Kathe Westberg (M) 
  Camilla Karlman (SD) §§ 158-166 del av 15.10-16.30 
  Marie Klang (FP)   
 
Tjänstemän  Anette Gladher, t.f. förvaltningschef 
  Jesper Björnsson, utvecklingschef  
  Christine Held, sektionschef 
  Margaretha Jansson, sektionschef 
  Lill Körling, controller 
  Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 158-159 
  Martin Håkansson, sekreterare   
Justering: 
Justerare  Ingrid Trossmark (S)  
 
Justerade paragrafer §§ 158-168  
 
Underskrifter    
Sekreterare  ________________________ 
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ________________________  
  Ingrid Hermansson 
   
Justerare  ________________________  
                 Ingrid Trossmark 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den       december 2014 anslagits på 
kommunens anslagstavla intygar 
 
I tjänsten 
 
______________________ 
Martin Håkansson 
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§ 158 
Öppna frågor 
 
Under paragrafen fördes en dialog kring internbudgeten mellan nämndens 
ledamöter och Anette Gladher, förvaltningschef, Christine Held, 
sektionschef samt Lill Körling, controller. Det gavs en möjlighet att ställa 
frågor inför budgetarbetet 2015. 
__________ 
 

  



  15 december 2014 5 

 

 

      
Kopia till:    SN. 2014.225.702 

 CR 
Alkoholhandläggare 
 
 

 
 
 
 
§ 159 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd 
att servera alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona 
 
Lisas Sjökrog AB har meddelats tillstånd enligt 8 kap. 2 § 
alkohollagen (2010:1622) att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona. 
Socialförvaltningen har på nedan angivna skäl fått anledning 
utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 
reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av 
erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  
 
Vidtagna åtgärder 
Lisas Sjökrogs ägare tillskrevs 2014-10-20 via brev om skulderna 
och att Socialnämnden ser allvarligt på att ägaren inte fullgör sina 
skyldigheter mot det allmänna på ett sådant sätt som Alkohollagen 
föreskriver. 
 
Enligt Alkohollagen kan sanktion utdelas mot tillståndet om någon 
brister i att hålla ordning eller att inte redovisa och betala sina 
avgifter till det allmänna. 
      
Ägaren har ombetts att skriftligen lämna kommentarer till varför 
han häftar i skuld och om skulden inte är reglerad, vilken plan som 
diskuterats med Skattemyndigheten och Kronofogden för att 
reglera skulden. 
Ägaren har per mail och via telefonsamtal uppgivit varför han 
häftar i skuld och att skulden kommer att bli reglerad. 
 
Tillståndshavarens inställning 
Yttrande inkom via mail 2014-10-28 från Nicklas Platow, Lisas 
Sjökrog AB att företaget släpat efter men kommer att återställa 
underskottet dels med nytt kapital från aktieägarna samt det 
faktum att bolaget inväntar utbetalning av lönebidrag för 
månaderna augusti, september samt oktober. 
     forts 
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§ 159 forts 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd 
att servera alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona 
 
Telefonsamtal med Nicklas Platow 2014-11-14 som är väl 
medveten om skulden till KF men har inte gjort upp någon 
avbetalningsplan. Lisas Sjökrog AB försöker utifrån de 
förutsättningar som finns att reglera skulden. Nicklas Platow 
uppger att den uppkomna situationen beror på att han numera inte 
har sitt serveringstillstånd kvar på The Rock.  
 
Motivering till beslutet 
Lisas Sjökrog AB har under de senaste åren haft 7 st. restföringar 
avseende belopp på skattekontot. Inga av de restföringarna har 
gått vidare till Kronofogdemyndigheten. Lisas Sjökrog AB menar 
nu att skulderna till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten har 
varit orsakade av det numera återkallade serveringstillståndet på 
The Rock. Ekonomiska problem som drabbat företaget är 
uteblivna intäkter på The Rock och kostnader för inventeringar. 
 
Även med beaktande av vad Lisas Sjökrog AB har anfört kan det 
vid bedömningen avseende lämplighetskravet inte bortses från att 
bolaget under en två-årsperiod och till betydande belopp inte har 
gjort rätt för sig. Vid ett par tillfällen har inte avgifterna gällande 
tillsynsavgifter kommit in i tid utan avgiften betalas in efter kontakt 
med tillståndshavaren. Vidare har det påförts två kontrollavgifter 
(2012,2013) med anledning av felaktig registrering av 
kontrollenhet och brister i personalliggare. 
 
Företaget genom tillståndshavaren har vid sina kontakter med 
socialförvaltningen utryckt en vilja att seriöst sköta den 
tillståndspliktiga rörelsen men trots detta har han inte fullgjort sina 
skyldigheter.    
     
Socialförvaltningen finner dock att Lisas Sjökrog AB, Nicklas 
Platow har uppvisat ekonomisk misskötsamhet och obenägenhet 
att fullgöra sina skyldigheter gentemot det allmänna. Inga åtgärder 
har företaget vidtagit för att komma till rätta med den ekonomiska 
situationen och skulderna. Några tidigare sanktioner mot företaget 
från socialnämnden sida finns inte.   forts 
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§ 159 
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd 
att servera alkoholdrycker vid Lisas Sjökrog, Karlskrona 
 
Kommunicering och delgivning 
Sökanden har delgivits utredning och förslag till beslut, informerats 
om möjligheten att yttra sig däröver, om möjligheten att få 
företräde inför socialnämnden, samt om rätten att anlita biträde. I 
det fall ombud anlitas skall fullmakt uppvisas. 
      
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att jämlikt alkohollagens 9 kap.18 kap. återkalla Lisas Sjökrog 
AB:s stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.  
 
Socialnämndens beslutar således enligt förvaltningens 
förslag 
________ 
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CR 
Landstinget i Blekinge 

 
 
 

 
§ 160 
Sprutbytesprogram Landstinget Blekinge 
 
Landstingsstyrelsen har gett sjukhusdirektören i uppdrag att 
presentera ett förslag på organisering och kostnader för ett 
Sprutbytesprogram i Blekinge. I Landstingets ansökan till 
Socialstyrelsen om att bedriva sprutbytesverksamhet skall 
berörda kommuners ställningstagande framgå. Med anledning av 
detta har en förfrågan inkommit från Landstinget Blekinge där 
Socialnämndens ställningstagande efterfrågas. 
 
Sprutbytesprogrammet startade för 25 år sedan i Lund och är 
sanktionerat av Socialstyrelsen. Programmet har utvecklats från 
att vara ett rent HIV-förebyggande initiativ, till att bli ett brett 
forum för medicinska och psykosociala insatser. 
Patienterna testas för HIV och hepatit, samt erbjuds vaccination 
av hepatit A och B. Många medicinska problem åtgärdas i 
öppenvård. Ett övergripande mål är att etablera kontakt mellan 
personer med missbruks/beroendeproblematik och 
socialtjänst/landstingets beroendevård. 
Sprutbytet är till för att bl.a. motverka smittsamma sjukdomar, 
framförallt hepatit C och HIV. 
Landstinget Blekinge har tillsammans med Polismyndigheten 
bedömt att det finns 200 personer i länet som har ett intravenöst 
missbruk. 
 
Sedan 2006 är det åter tillåtet att bedriva sprutbytesverksamhet i 
syfte att förebygga HIV-infektion och andra blodburna infektioner 
bland personer som missbrukar narkotika (SFS 2006:323, 
SOSFS 2007:2). Förutom Lund/Malmö bedrivs numera 
sprutbytesverksamhet även i Stockholm, Helsingborg, 
Kristianstad och Kalmar. Landstingen ansöker hos 
Socialstyrelsen om att bedriva sprutbytesverksamhet. I ansökan 
skall framgå huruvida berörda kommuner biträtt ansökan. 
Landstinget i Blekinge planerar att ansöka om att bedriva 
sprutbytesverksamhet då de krav som ställs av Socialstyrelsen 
för att kunna bedriva sprutbytesverksamhet uppfylls genom 
inrättandet av Beroendeenheten.   forts 
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§ 160 forts 
Sprutbytesprogram Landstinget Blekinge 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att ställa sig bakom förslaget att införa sprutbytesprogram i 
Landstinget Blekinge. 
 
2. att beslutet omedelbart justeras 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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CR 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
 
 
 
 
 
 
§ 161 
Budgetuppföljning per den 30 november 2014 
 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -22,0 mnkr, fördelat 
med –22,5 mnkr på individ- och familjeomsorg samt +0,5 mnkr avseende 
ekonomiskt bistånd.  
 
Individ- och familjeomsorg: Prognosen bygger på att aktuell planering 
avseende vuxna missbrukare håller. Vid varje eventuell volymökning av en 
årsplacering av vuxna missbrukare kommer budgeten att överskridas med 
ca 0,8 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund 
av ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det 
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem nyttjas till fullo. I nuläget 
saknas full finansiering gällande vårdkedjan på Vuxensektionen - 
beroende. De externa vårdkostnaderna ökade under senare hälften av år 
2012, och fortsatte på denna höga nivå år 2013 och 2014. Dessutom har 
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. 
Antalet placeringar är just nu på ungefär samma nivå som snittet 
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -4,0 mnkr. För Karlskrona 
Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om +1,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,4 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -16,0 mnkr. 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 25 placerade (19 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för verksamheterna 
Roslunden och Ungbo, prognostiserad budgetavvikelse är -1,5 mnkr. 
Den stora organisationsförändring som budgeterats med, är ännu inte i 
drift, därför prognostiseras en positiv budgetavvikelse avseende främst 
personalkostnader gällande denna del.  
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§ 161 forts 
Budgetuppföljning per den 30 november 2014 
 
Men den tragiska händelsen på Valborgsmässoaftonen har dock krävt och 
kommer att kräva extra insatser gällande tex anmälningar, utredningar, 
handledning till personal, inhyrd personal med mera. För övrigt klarar 
förvaltningen bara delvis de besparingar och ökade intäktskrav som är 
utlagda i årets budget. Sammantaget prognostiseras +-0 gällande övriga 
kostnader. 
 
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått 
en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 3 mnkr. 
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med 
år 2013. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och 
förbättras nämnvärt i år jämfört med 2012 och 2013. Senare års 
satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det 
riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
(Resurshusmodellen), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis 
att ge positiv effekt. Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten 
bedöms i nuläget bli +0,5 mnkr. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 
november 2014, 
 
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 november till 
Kommunstyrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i 
dagsläget inte är möjlig att nå,  
 
3. att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan fullfölja 
sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 
verksamheten. 
 
4. att till revisionen anmäla att socialnämnden inte kan nå budget i balans, 
ej heller nå samtliga fastställda mål. 
_________  
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Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen     
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Tekniska nämnden 
CR 
 
 
 
 
 
§ 162 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn 
 
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal 
avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen ser utifrån det 
behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om 
mottagande av ensamkommande barn, samt att för ändamålet inrätta 
nya hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den 
lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora 
ökning av ensamkommande barn som nu kommer till riket. 
 
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i 
linje med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en avsevärt 
mindre ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom 
bedöms det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga, 
alternativet för de ensamkommande barnens integration i samhället. 
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin 
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn med  
 
Migrationsverket till en nivå av 27 asylplatser (8 idag) och 78 platser 
för barn med permanent uppehållstillstånd (27 idag). För att på bästa 
sätt utnyttja kommunens möjligheter på bostadsmarknaden, bör 
tekniska nämndens (blivande drift- och servicenämnden) verksamhet 
ges ett prioriterat uppdrag att hitta flexibla lösningar till det lokalbehov 
som finns, i samråd med socialförvaltningen 
     forts 
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§ 162 forts 
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta 
 
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med 
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 105 
platser totalt, varav 27 asylplatser.  
 
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för 
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den 
utökade överenskommelsen ska täckas.    

 
3. att ge tekniska nämnden (blivande drift- och servicenämnden) i uppdrag 
att med prioritet eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens 
behov av HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling 
även kan användas som studentbostäder, i samråd med 
socialförvaltningen.  
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag  
__________ 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden för egen del besluta 
  
att förklara punkten omedelbart justerad. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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§ 163 

 Förslag om fördelning av schablonbidrag avseende 
integration av nyanlända/flyktingar till verksamhet 
Välkomsten, Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Aktuellt förslag om förstärkning på Välkomsten har arbetats fram i 
dialog/samråd mellan socialförvaltningen och barn- och 
ungdomsförvaltningen. 
 
Välkomsten är en verksamhet som startades inom barn- och 
ungdomsnämnden hösten 2013. Verksamheten fungerar som 
mottagningscenter för nyanlända barnfamiljer och 
ensamkommande barn. På Välkomsten får familjerna hjälp med 
att lära sig mer om hur främst den svenska skolan, men också 
samhället i stort, fungerar. Välkomsten är en viktig del i helheten 
kring de integrationsinsatser som bedrivs i samverkan mellan 
kommunens olika verksamhetsdelar med ansvar inom 
integrationsområdet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 
Barn- och ungdomsnämnden finansierar delvis Välkomsten genom 
statlig ersättning från Migrationsverket. I nuläget arbetar 2,0 
Koordinatorer med pedagogisk kompetens på Välkomsten. 
Verksamheten har nu behov av förstärkning av 1,0 Koordinator 
med beteendevetenskaplig kompetens. Verksamheten har initialt 
varit dimensionerad efter de förhållanden som var rådande 2013. 
Under 2014 har antalet flyktingar/nyanlända ökat vilket gör att 
verksamheten nu behöver expandera för att tillgodose behovet av 
introduktion till skola/förskola. Nyanlända med kommunplacering 
är prioriterade. Det är angeläget att integrationsprocessen inte 
stoppas upp genom onödig köbildning till Välkomsten.  
 
Kostnad 
1,0 tjänst Koordinator med placering Välkomsten 
2015     500 000 kr    
2016     500 000 kr  
1 000 000 kr   forts  
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§ 163 forts 
Förslag om fördelning av schablonbidrag avseende 
integration av nyanlända/flyktingar till verksamhet 
Välkomsten, Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra kunskapsnämnden medel till 
1,0 Koordinatorer avseende integration av nyanlända vid 
verksamheten Välkomsten enligt förslag 
 
2. att kostnaden motsvarande 1 mkr finansieras via de statliga 
schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________ 
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§ 164 
Förslag om förstärkning inom socialförvaltningens 
vuxensektion avseende åtagandet kring integration av 
flyktingar/nyanlända 
 
Antalet mottagna flyktingar/nyanlända har ökat under 2014 och 
ökningen förväntas bli större under 2015-2016. Denna ökning 
kommer att ställa större krav på den verksamhet och de insatser 
som vuxensektionen ansvarar för inom integrationsområdet. Det är 
av stor betydelse att verksamhetens omfattning dimensioneras efter 
dessa ökade behov. Behovet kan komma att öka ytterligare men i 
nuläget bedöms verksamheten behöva en förstärkning av 2,0 
socialsekreterare.  
Finansieringen av dessa föreslås ske med de medel i form av 
schablonersättning som utgår från staten till kommunen för att 
underlätta etablering i samhället. 
 
Kostnad 
2,0 tjänst socialsekreterare med placering vuxensektionen 
2015     2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
2016     2 x 500 000 kr   = 1 000 000 kr 
                      2 000 000 kr  
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
1. att under 2015 och 2016 tillföra vuxensektionen 2,0 
socialsekreterare avseende integration av nyanlända enligt förslag 
 
2. att kostnaden motsvarande 2 mkr finansieras via de statliga 
schablonersättningar som tillfaller kommunen enligt 10-14 §§ 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar. 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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§ 165 
Ändring av personuppgiftsombud  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden har 
som personuppgiftsansvarig möjlighet att utse ett personuppgiftsombud 
enligt personuppgiftslagen (PuL). Nuvarande personuppgiftsombud 
avsäger sig uppdraget. Socialförvaltningen förslår Katarina Lindell som 
nytt personuppgiftsombud fr.o.m. den 1 januari 2015  
 
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden 
besluta 
 
att utse Katarina Lindell till nytt personuppgiftsombud från och med den 1 
januari 2015 
__________  
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§ 166 
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 
2015 för socialnämnden 
 
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till 
sammanträdestider för socialnämnden 2015. 
 
Med på planen finns även förslag till datum för 
ärendegenomgång och sammanträdestider för allmänna 
utskottet. 
 
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden 
besluta 
 
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2015 
__________  
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§ 167 
Tillfällig extra hyreskostnad  
 
Lokalerna på Ekliden räcker inte till när vi behöver nyanställa för att klara 
av våra arbetsuppgifter. Efter kontakter med kommunens 
fastighetsavdelning har vi erbjudits möjligheten att hyra en kontorslokal i 
Lyckeby. Denna kontorslokal har tidigare använts av äldreförvaltningen 
och är därför klar att flytta in i omgående. 
 
Vi har försökt hitta lösningar för att alla ska kunna vara kvar på Ekliden 
men det är en omöjlighet och därför önskar vi att tillfälligt få hyra lokalen i 
Lyckeby. En del av sektionens Utrednings och uppföljningsteam som 
arbetar med familjehem och kontaktfamiljer skulle under 2015 flytta till 
Lyckeby. 
 
När Handikappförvaltningen i början av 2016 flyttar ut till Ekliden kommer 
vi att få tillgång till ytterligare 8 kontorsrum med nuvarande hyreskostnad.  
 
Kostnaden för att under 2015 hyra kontorslokalen i Lyckeby är 176 885 
kronor 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att under 2015 hyra extra kontorslokal i Lyckeby för 176 885 kronor/år 
 
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
__________  
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§ 168 
Avtackning 
 
Ordförande, Ingrid Hermansson, tackar nämndens ledamöter för 
den gångna mandatperioden. Avgående ledamöter är Mai-Kathe 
Westberg (M), Ingrid Trossmark (S), Camilla Karlman (SD), 
Anna Månsson (M), Hind Abdul Wahab (S), Jörgen Anehäll (S), 
Ghaleb Zeaiter (S) och Hanna Ekblad (M) 
 
Vice ordförande, Eva Strömqvist, tackar ordförande Ingrid 
Hermansson för gott samarbete samt förvaltningens tjänstemän 
för väl utfört arbete. 
__________ 


