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Plats och tid: måndagen den 26 januari 2015 kl. 15.05 – 16.30 Vuxensektionen, Östra
Vittusgatan 9 B Lokal Viborg 1.
Beslutande:
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Ledamöter

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)

Tjänstgörande ersättare Marianne Andersson (MP)

Övriga närvarande

Lars Brissmalm (S)
Maja Sandberg (S)
Malin Tingelholm (S)
Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Robert Andersson (SD)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)

Tjänstemän

Anette Gladher, förvaltningschef
Jesper Björnson, utvecklingschef
Christine Held, sektionschef
Margaretha Jansson, sektionschef
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare §§ 15-17
Lill Körling, controller
Tore Svensson, utredningssekreterare §§ 15-20
Katarina Lindell, utredningssekreterare §§ 15-21
Martin Håkansson, sekreterare
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Justering:
Justerare

Sattar Zad (S)

Justerade paragrafer

§§ 15-28

Underskrifter
Sekreterare

________________________
Martin Håkansson

Ordförande

________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

________________________
Sattar Zad

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den
kommunens anslagstavla intygar
I tjänsten
______________________
Martin Håkansson

januari 2015 anslagits på
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§ 15
Öppna frågor
Margareta Jansson, sektionschef, följer upp frågan från allmänna
utskottets sammanträde den 12 januari om mopeder som står utanför
stödboendet Rosenbom om nätterna.
……………………………………
Christine Held, sektionschef, följer upp frågan från allmänna utskottets
sammanträde den 12 januari om hur beredskapen varit under storhelgerna
när Fältgruppens verksamhet inte varit igång.
……………………………………
Anette Gladher, förvaltningschef, följer upp frågan från allmänna utskottets
sammanträde den 12 januari om supermandrogen fått fäste i Karlskrona.
Anette Gladher säger att enligt polisen har inga beslag av drogen gjorts i
Karlskrona.
__________
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Akten
Alkoholhandläggare

SN: 2014.046.705

§ 16
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun.
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. Staten,
genom Folkhälsomyndigheten (FHM) 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 underlätta 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, inriktning, uppföljning m.m.
Allmänt om tillsyn
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa
alkoholens skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagen 9
kap.2 § ger tillståndsmyndigheten/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
företagsekonomiska. Alkohollagen tar också upp skyldigheten
att anmäla försäljning av folköl till kommunen.
Förutom kommunen är polismyndigheten och länsstyrelsen
också tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsen kan initiera yttre
tillsyn i samverkan med kommunen vid speciella tillfällen.
Tillsyn av restauranger
Målsättningen för tillsynsarbetet är att etablera ett gott
samarbete mellan tillståndshavare och kommun. Bådas
intressen bör sammanfalla i att man vill ha god ordning på
serveringsställena, att underåriga inte kommer åt
alkoholdrycker, samt att alkohol-lagens bestämmelser följs.
forts
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§ 16 forts
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun.
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
besvarade. Kommunens företrädare ska vara tydlig med sin
myndighetsroll 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 serveringsstället. 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
tillståndshavaren eller dennes företrädare. Det är lämpligt att
de som utför kontrollen ger sig till känna för tillståndshavaren,
antingen när kontrollen påbörjas eller när den avslutas. Detta
utesluter inte att kontrollbesök någon gång kan göras
anonymt, genom att tjänstemannen uppträder som vanligt
gäst. Tillsynsprotokoll ska upprättas för varje kontrollbesök
och tillståndshavaren ska erhålla en kopia.
Med inre tillsyn avses kontroll av uppgifter från olika
myndigheter, främst i frågor av ekonomisk art, men även
rapporter angående tillståndshavarens vandel och utförda
restauranginspektioner 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 klagomål vad det gäller ordning eller om det finns
skäl att kontrollera 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.
forts
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§ 16 forts
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun.
Tillsyn av folköl (öl klass II )
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten
tillsynsansvaret vad det gäller detaljhandel och servering av
folköl. Tillsynen ska i första hand inriktas på att kontrollera om
rätt till detaljhandel 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. 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
föreståndaren ska informeras och erhålla en kopia. Antal
försäljningsställen av folköl per datum 2014-12-31, 52 st.
Register ska föras över de butiker som säljer folköl. Registret
ska uppdateras årligen och stämmas av mot
samhällsbyggnads-förvaltningens förteckning över godkända
livsmedelslokaler.
Antalet serveringstillstånd
I Karlskrona kommun fanns det 2014-12-31
67 restauranger med stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten. 43 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 anledning uppkommer.
Avsikten är att tillsynsplanen ska föreläggas för
socialnämnden årligen. Tillsynsplanen godkändes av
socialnämnden 2014-02-24
forts.
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§ 16 forts
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna tillsynsplan för 2015 gällande kontroll av
serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl i
Karlskrona kommun.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
________
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Akten
Alkoholhandläggare

SN. 2014.233.702

§ 17
Utredning och beslut om tillstånd att servera
alkoholdrycker vid First Hotel Ja
Ärendet
Tribe Hotel Management AB 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 till allmänheten och slutna sällskap vid
ovan rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är
mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
First Hotel Ja är beläget på Borgmästaregatan i centrala
Karlskrona. Serveringsstället utgörs av hotellrum,
konferensrum, hotellobby, kök, matsal, relax rum samt
uteservering. Serveringstillstånd för slutet sällskap har funnits
sedan 2001-12-18. Serveringslokalerna utgörs av matsal,
hotellobby, relax rum samt konferensrum, vilka är belägna på
entréplanet. Köket är beläget bakom receptionen och tillåter
begränsad mathantering med viss beredning i köket.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Efter en grundlig renovering av lobby, korridor,
konferenslounge samt alla rum hälsar First Hotell JA i
Karlskrona välkommen. Vi har inrett våra 88 rum och
familjesviter med mörkläggningsgardiner, specialdesignade
sängar och mjuk belysning för att skapa e mysig atmosfär som
garanterar bästa möjliga sömn, oberoende av årstid eller tid
på dygnet.
Vi har en lobbybar, med ett stort utbud av drycker och snacks.
Vår möteslokal har plats för 8 personer. Under årens lopp har
First Hotell JA utvecklat atmosfären och charmen i hotellet och
byggnaden som har långa traditioner i Karlskrona.
forts
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§ 17 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera
alkoholdrycker vid First Hotel Ja
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet.
First Hotell JA är ett fyrstjärnigt hotell i centrala Karlskrona.
Hotellets höga standard och personliga service, med bland
annat tillgång till ett trådlöst höghastighetsbredband på 10
megabit och flatscreen TV i alla rum, befäster JA sin ställning
som ett av södra Sveriges självklara hotellval för våra affärsoch semestergäster. Välj att slappna av i vår härliga lobby
med att i lugn titta på TV och läsa tidningar, eller aktivera dig
med att utmana familj och affärskollegor i sällskapsspel. I
lobbyn hittar du också vår laptop med internetuppkoppling och
här kan du även njuta av vår välsmakande bistromeny.
Självklart är First Hotell JA anpassat till gäster med
rörelsehinder. First Hotell JA ger ett boende och en vistelse
med hemkänsla, som gör att du känner dig välkommen hem
även när du är på bortaplan. Vår reception står alltid redo att
ge svar på dina frågor, som rör din vistelse i
världskulturarvstaden.
Inkommit ett förtydligande 2014-12-18 gällande det sökta
serveringstillståndet. Idag har vi ett slutet tillstånd med
servering klockan 11.00 – 01.00 (enbart till inskrivna
hotellgäster).
Med ett tillstånd till allmänheten har vi inte för avsikt att sälja
mat och därtill alkohol mellan klockan 11.00 – 16.00. Då vi i
dagsläget inte kan erbjuda någon lunchservering under denna
tid. Önskvärd serveringstid skulle kunna vara klockan 16.00 –
01.00. Konferensrum ska användas till slutna sällskap mellan
klockan 12.00 – 01.00. Frukostservering mellan klockan 06.30
– 10.00.
Kvällsmenyn kommer att bestå av kvälls – meny (rullande
med fyra rätter i veckan) för/huvudrätter.
Sökandens personliga lämplighet
Bakom Sökanden Tribe Hotell Management AB ingår
styrelseledamöterna, ordförande Asmund Haare, ledamöterna
Lennart Johansson och John Killengren Övriga personer med
betydelsefullt inflytande är Annette Levfert.
forts.
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§ 17 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera
alkoholdrycker vid First Hotel Ja
Ovan personer har t prövats hos skatteverket och polisen i
Norge och Sverige.
Hotellchefen Ida- Maria Rigoll är den som är platschef och
driftansvarig varför dennes kunskaper i alkohollagen (intyg om
genomfört kunskapsprov 2012-10-11) och branscherfarenhet
har prövats och motsvarat alkohollagens krav.
Ägar- och hyresförhållanden
Hotellet ägs av Tribe Hotel Management AB med säte i
Stockholm. Bolaget ingår i den norska koncernen Den
Flyvende Elefant AS. Förändring i styrelsen har skett och de
nya i styrelsen har prövats i samband med den ansökan.
Hyresavtal finns med Clausen och Andersen Fastighets AB
som inte har något att erinra gällande servering av
alkoholdrycker.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, 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.
•Att max antal personer 50 inte överskrids.
Eftersom relax-rummet som ligger i anslutning till bastun inte
kan överblickas från hotellets restaurang görs bedömningen
att servering av alkoholdrycker ska ske genom
bordsservering.
forts.
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§ 17 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera
alkoholdrycker vid First Hotel Ja
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 2015-01-07.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt
alkohollagen 8 kap 2 §.
1. 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 16.00 - 01.00.
2. att servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till slutet sällskap i hotellets konferensrum alla
dagar året runt mellan klockan 12.00 - 01.00
3. att servering av alkoholdrycker i hotellets relax-rum ska ske
genom bordsservering
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten
Alkoholhandläggare

SN. 2014.272.702

§ 18
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Tre G
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet.
Gylles Konditori AB 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 året
runt mellan klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Café 3 G är beläget på Landbrogatan 9 i de centrala delarna av
Karlskrona. Bolaget har sedan 1993 tidigare serveringstillstånd
till slutna sällskap s.k. festvåningstillstånd på Tre G och sedan
2014 ett stadigvarande tillstånd gällande cateringverksamhet till
slutna sällskap. Gylles Konditori AB driver sedan 2013-12-19
Aromo, Karlskrona med ett stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten och har ett tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten fr.o.m. 2014-11-01 – 2015-01-31 på Café 3 G.
Serveringslokalerna utgörs av tre matsalar med plats för 95
sittande gäster. Serveringsstället har ett tillräckligt antal
sittplatser för sittande gäster. Köket är beläget i direkt anslutning
till matsalarna och är tidigare godkänd som
livsmedelsanläggning. Enligt registrering av
livsmedelsanläggning så är verksamhetens ändamål, café
verksamhet med beredning, bearbetning och behandling av råa
animaliska livsmedel. Menyn består av förrätter, huvudrätter och
efterrätter.
Besök har gjorts på serveringsstället. Lokalerna uppfyller
alkohollagens krav om ändamålsenlighet
forts
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§ 18 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid café Tre G
Verksamhetens inriktning och omfattning
Café Tre G är ett café med en växande bistro. Där vi har ett brett
sortiment allt från minsta småkakan till varm mat. Vi har alltså
hela registret för förrätt, huvudrätt och efterrätt. Vi har ett varmt
kök där vi tillagar all catering. Vi kommer att köra en afterwork
på Tre G med alla våra svenska och kontinentala influenser, och
vi vill kunna servera t.ex. vin till en räksallad, räkmacka o.s.v. för
våra gäster. Våra öppettider är vardagar kl.07.00 – 22.00,
fredagar 07.00- under afterworken kl.22.00, lördagar och
söndagar kl.08.00 – 18.00. Vi ämnar också ha en trubadur på
afterworken på fredagar. En trevlig familjebistro där alla åldrar är
välkomna. För alkoholförsäljningen gäller givetvis 18 års gräns.
Bordsservering kommer att användas.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden har driver sedan många år tillbaka Konditori Tre G
som har ett stadigvarande tillstånd till slutet sällskap sedan 1993
och sedan 2014 finns ett serveringstillstånd, cateringverksamhet
till slutna sällskap. Gylles Konditori AB driver Aromo, Karlskrona
med ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Ägare
Tobias Lundström har genomfört kunskapsprov 2013-11-18 hos
Karlskrona kommun gällande ”stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten” med ett godkänt resultat.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för Fskatt, momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot
bolaget finns anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Betalnings-uppmaningar på skattekontot under 2014 finns
registrerade vid fyra tillfällen. Underskottet på skattekontot i
december 2014 betalades in 2014-12-20. Anläggningen är med
inkommen anmälan registrerad enligt förordningen och beslut
om registrering av livsmedelsanläggning är taget av
samhällsbyggnads-förvaltningen.
forts.
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§ 18 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid café Tre G
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning:
•att man arbetar fortlöpande med det systematiska
brandskyddsarbetet
•att tjänsteanteckningarna med Dnr. 2014000834
•att max antal personer 95 inte överskrids.
Utredarens överväganden
Av 8 kap 12 § första stycket i alkohollagen framgår ”att
serverings-tillstånd endast får meddelas den som visar att han
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i
enlighet med de krav som ställs i denna lag.”
I Regeringens proposition till den tidigare alkohollagen
(prop.1994/95:89 – Förslag till Alkohollag), framhålls följande:
”För att tillstånd ska få meddelas eller behållas krävs ekonomisk
skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på
ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det
svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en
för branschen osund utveckling. Detta kan medföra risker att
bl.a. servering av alkoholdrycker missköts.
Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett
betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot
det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt
lagen. Som exempel kan nämnas misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar och allvarligt åsidosättande av bokförings- och
uppgiftsskyldighet. Av en tillståndshavare krävs således att han
självmant fullgör sina åligganden när det gäller bl.a. skatter och
avgifter och att han reglerar uppkomna skulder.”
I förarbetena till den tidigare alkohollagen (prop. 1994/95:89)
uttalas bl.a. följande; ”Avslutningsvis bör framhållas att det är
tillståndshavarens beteende innan en omprövning inletts eller en
ansökan ingivits som främst han betydelse vid bedömningen av
lämpligheten. Detta medför bl.a. att om en skuld betalas efter det
att tillståndsmyndigheten inlett sin omprövning, bör detta inte
annat än i undantagsfall påverka lämplighetsbedömningen. Ett
sådant fall kan vara att tillståndshavaren övertygande visar att
han har vilja eller förmåga att seriöst sköta den tillståndspliktiga
rörelsen i fortsättningen.”
forts
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§ 18 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid café Tre G
”Sökanden uppger några faktorer att ta hänsyn till. Dels har
Gylles Konditori AB haft väldigt mycket inköp i december där det
är en hel som faktureras, som t.ex. julbord. Bolaget har
genomgått en rekonstruktion och inte lyckats fullt ut med de mål
vi har haft utan några månader har varit bra och några månader
har varit ett stort fall och november var en sådan månad. Därför
kunde vi inte betala in all skatt i december utan drog på den tills
nu. Den otroligt ökade konkurrensen är givetvis en bidragande
orsak och då vi redan har haft det svårt och vi har inte hunnit
anpassa oss riktigt. Vi tror att vi gör det nu med ändrade
öppettider och personalnedskärningar”.
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 2015 -01-07.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt
alkohollagen 8 kap 2 §.
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 förvaltningens förslag
_________

16

26 januari 2015

Akten

SN. 2014.293.002

§ 19
Delegationslista 2015
Tore Svensson, utredare föredrar ärendet. Angående
delegationsordning överlämnar socialförvaltningen förslag till
delegationsordning samt socialchefens beslut om
delegationsnivåer enligt bifogad delegationsordning
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå
socialnämnden besluta
1. att delegera till socialchefen samtliga beslut som enligt
delegationsordningen ligger på tjänstemän med rätt att
vidaredelegera till lämplig nivå
2. att till protokollet anteckna socialchefens beslut om
delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets
förslag
__________
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Akten

SN.

§ 20
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete med Sydostjouren
Tore Svensson, utredare föredrar ärendet. Emmaboda, Torsås,
Karlskrona och Kalmar kommuner har hittills haft olika lokala
lösningar, för att kunna tillgodose behovet av en bemannad
socialtjänstverksamhet inom myndighetsdelen för individ- och
familjeomsorg. Karlskrona tillgodoser behovet av bemannad
verksamhet via ett internt HVB-hem under vardagar men
därutöver bygger organisationen denna uppgift kring (mer eller
mindre) reglerade beredskapslösningar för tjänstemän. I
samtliga kommuner har denna typ av lösning alltmer kommit
att visa sig vara otillräcklig.
En idé om samarbete över kommun- och länsgränserna ledde
fram till att en tjänsteman från vardera Karlskrona och Kalmar
kommuner fick i uppdrag att ta fram förslag till ett organiserat
samarbete kring social jour. Företrädare för Emmaboda och
Torsås kommuners socialtjänst har kontinuerligt hållits
informerade om uppdragets utförande.
Här föreliggande rapport innehåller förslag om uppbyggnad av
en bemannad social jour, som ska kunna tillhandahålla vissa
sociala tjänster efter kontorstid (vardagskvällar och helger).
Sena nätter har en lösning med beredskap bedömts vara
tillräcklig men denna beredskap föreslås vara inbyggd i den
nya socialjouren. Social jour ska kunna verka inom
huvudsakligen två områden: bedömning av akuta
socialtjänstärenden (skydd för barn, ungdomar, missbrukare
och brottsoffer) och tillhandahållande av råd och stöd till
jourhem/familjehem. Undantagsvis kan även uppdrag gällande
tillsyn i redan pågående ärenden komma ifråga.
Socialjouren föreslås vara bemannad av fyra socialsekreterare
(socionomer) och en enhetschef och jouren ska, av
geografiska skäl, utgå från Torsås kommun.
forts.
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§ 20 forts
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren
Jouren kommer därmed att ingå i socialtjänstorganisationen i
Torsås kommun men kommer därutöver att kontinuerligt följas
av en referensgrupp, med representanter för även Emmaboda,
Karlskrona och Kalmar kommuner.
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, beräknas
social jour – som föreslås få namnet Sydostjouren – kunna
inleda arbetet 1 september 2015.
Tidplan
Följande tidplan föreslås för det fortsatta utvecklingsarbetet:
•Presentation för socialchefer 141217. Ställningstagande till
upprättat förslag (genomfört).
•Facklig samverkan i respektive kommun januari 2015.
•Beslut i socialnämnder respektive kommun januari-februari
2015.
•Rekrytering av enhetschef påbörjas februari 2015. Preliminär
start EC 1 juni 2015.
•Annonsering socialsekreterare maj 2015.
•Utarbetande av system för tillvaratagande av kunskaper
(verksamhetsstatistik) innan igångsättande.
•Utarbetande av grafisk profil för Sydostjouren innan
igångsättande.
•Urvalsmöte socialsekreterare med ny EC i juni 2015 och
anställningsintervjuer klara under samma månad.
•Start Sydostjouren 1 september 2015.
Avtal
Ett ömsesidigt bindande avtal föreslås upprättas, gällande drift
av Sydostjouren. Avtalet ska gälla för fyra år, med ett års
uppsägning. Ifall en kommun säger upp avtalet, ska
uppsägning gälla för samtliga samverkande kommuner. Om
avtalet inte sägs upp, ska det automatiskt förlängas ett år åt
gången. Avtalet föreslås förvaltas av socialnämnden i Torsås
kommun.
forts.
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§ 20 forts
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden Karlskrona
besluta
1. att förslag till deltagande i gemensam socialjour, benämnd
Sydostjouren, antas i sin helhet enligt upprättat förslag.
2. att åt förvaltningschefen uppdra att teckna avtal om medverkan,
enligt förutsättningar i förslaget.
Yrkande
Eva Strömqvist (S) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att titta
ytterligare på verksamhetstid, uppsägningstid, utvärdering,
konsekvensanalys och eventuellt samarbete med Nybro kommun
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska återremitteras.
Socialnämnden beslutar
att ärendet återremitteras i syfte att titta ytterligare på
verksamhetstid, uppsägningstid, utvärdering, konsekvensanalys
och eventuellt samarbete med Nybro kommun
__________
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Akten

SN. 2014.005.008

§ 21
Rapport över inkomna synpunkter och klagomål
till socialförvaltningen 2014
Katarina Lindell, utredningssekreterare föredrar ärendet
Syftet med synpunkter/klagomålshantering
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
finns riktlinjer för hur synpunkter och klagomål ska hanteras och
följas upp. De ska sammanställas och analyseras får att se om det
finns några mönster eller trender som indikerar på brister i
verksamheten.
Synpunkts- och klagomåls-hanteringen är en del i förvaltningens
kvalitetssystem för att ständigt förbättra verksam-heten och
erbjuda den enskilde bästa möjliga stöd och hjälp.
Under 2014 har det kommit in 27 synpunkter/klagomål till
socialförvaltningen, 14 lämnade av kvinnor och 8 lämnade av män
samt 5 anonyma. Detta är 15 fler än året innan.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna rapporten över inkomna synpunkter/klagomål till
socialförvaltningen under 2014
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015.013.042

§ 22
Attestlista
Lill Körling, controller föredrar ärendet
Beslutsattestanter inom förvaltningen utses av socialchefen på
delegation av Socialnämnden. Socialnämnden ska utse
attestant för nämndens egen verksamhet. Enligt Karlskrona
kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad
attestlista som komplement till reglementet. I attestlistan ska
tydligt framgå vem, vilken person, som är kopplad till ett visst
ansvar. Det ska också tydligt framgå vem som är ersättare.
Dessutom är det reglerat i reglementet att minst två attester
ska finnas för varje händelse.
Således ska framgå av attestlistan vem som utför
gransknings-attesten. I den mån en viss person är ansvarig för
ett visst projekt eller aktivitet ska detta tydligt framgå i
attestlistan. Attestlistan ska uppdateras så fort någon
förändring inträffar. Socialchefen tar beslut i ärendet enligt
delegation. Till attestlistan hör också namnteckningsprov för
samtliga attestanter.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad attestlista
Socialnämndens beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015.013.042

§ 23
Uppföljning budget och mål socialnämnden 2015
Lill Körling, controller föredrar ärendet. I dokumentet ”Ekonomioch verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” kapitel 5.2, som
beslutades av kommunfullmäktige i maj 2011, framgår att
uppföljning och utvärdering är centrala delar i styrprocessen.
Resultat ska systematiskt följas upp och vid behov närmare
analyseras och utvärderas. Det är lika viktigt att systematiskt följa
upp hur målen nås för de olika verksamheterna, som att följa upp
det ekonomiska resultatet. Det anges också i dokumentet att
detaljerade anvisningar med tidplan skall utfärdas av
Kommunledningsförvaltningen och beslutas av kommun-styrelsen.
Under budgetåret upprättas två delårsrapporter (april respektive
augusti) och två ekonomiuppföljningar (februari och oktober) som
underlag till prognos av ekonomi och måluppfyllelse. De här
rapporterna och uppföljningarna ska redovisas till
kommunfullmäktige. Nämnd kan besluta om ytterligare
uppföljningar.
De senaste fyra åren har socialnämnden följt upp det ekonomiska
resultatet med prognos för helåret månatligen, förutom januari och
juni. Målen, som är beslutade av kommunfullmäktige, har följts
upp i delårsrapporterna (april och augusti), och målen beslutade
av nämnden, har följts upp årligen (årsbokslut).
Då socialnämndens resultat de senaste 4 åren visat stora
budgetavvikelser, har det varit nödvändigt att följa upp det
ekonomiska resultatet månatligen.
Socialförvaltningen föreslår därför att även fortsättningsvis följa
upp det ekonomiska resultatet jämfört med budget, med prognos
för helåret, månatligen (förutom januari och juni).
Socialförvaltningen föreslår även att måluppfyllelse av, de av
kommunfullmäktige beslutade målen, ska följas upp i
delårsrapporterna (april och augusti) och att socialnämndens egna
mål följs upp årsvis (årsbokslut).
forts.
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§ 23
Uppföljning budget och mål socialnämnden 2015
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna socialförvaltningens förslag till uppföljning av budget
och mål 2015
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

24

26 januari 2015

§ 24
Uppföljning internkontroll 2014
Ärendet utgick
__________
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§ 25
Internkontrollplan 2015
Ärendet utgick
__________
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§ 26
Verksamhetsplan 2015
Ärendet utgick
__________
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§ 27
Uppföljning IHF
Ärendet utgick
__________
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§ 28
Framtida POSOM
Ärendet utgick
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4
Måndagen den 23 februari 2015 kl. 14.30 – 17.45
Ajournering 15.10–15.40, 17.30–17.35
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Björn Olsson (S) §§ 37-44 14.30-16.55
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M) §§ 37-44 14.30-16.55
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP) §§ 37-44 14.30-16.55
Björn Fries (V)

Ersättare

Maja Sandberg (S)
Malin Tingelholm (S)
Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD)

Tjänstgörande ersättare Maja Sandberg (S) § 45 16.55-17.45
Sven Wallfors (M) § 45 16.55-17.45
Marie Klang (FP) § 45 16.55-17.45

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller
HR-specialist
Alkoholhandläggare
Utredare

Sign

Sign

Anette Gladher
Jesper Björnson
Margaretha Jansson
Christine Held
Lill Körling
Eva-Britt Norrman
Lennart Nilsson §§ 37-38
Tore Svensson §§ 38-40
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Selma Björk Matthiasdottir (S)

Justerade paragrafer

§§ 37-45

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Selma Björk Matthiasdottir

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten östra Blekinge
Kunskapsförvaltningen
Äldreförvaltningen
Akten

Dnr. 2015.057.015

§ 37
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (psykosocialt omhändertagande vid kriser och
katastrofer)
I Karlskrona kommun har det, ända sedan 1995, varit de
socialsekreterare som utgjort Socialförvaltningens fältgrupp som också
varit den operativa POSOM-gruppen. Det har varit ett sätt att
organisera arbetet som gett såväl kvalitativa vinster som effektiva
resultat.
En hög ambitionsnivå som man nu inte klarar. I den hårt ansträngda
arbetssituation som socialförvaltning befinner sig i så har de tjänstemän
som tidigare utgjort Fältgruppen blivit omfördelade till utredningsarbetet
och finns därmed inte tillgängliga. I samband med händelser under det
senaste året har det också visat sig att Socialförvaltningen inte själva
kan leverera POSOM-insatser när förvaltningen själva är utsatta för en
kris. I följande utredning avges förslag på framtida organisering av
POSOM.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå
Kommunfullmäktige besluta
1. att det inrättas en styrgrupp för POSOM-samordning enligt förslaget,
2. att det inrättas en operativ POSOM-grupp enligt förslaget,
3. att socialchefen är sammankallande för POSOM-styrgrupp
4. att räddningschefen leder POSOM:s operativa arbete
5. att förslaget sänds på remiss till kunskapsförvaltningen,
äldreförvaltningen och räddningstjänsten i östra Blekinge
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

Dnr. 2015.035.702

§ 38
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Restaurang Landbron
Landbron AB, org.nr.556988–5543 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
allmänheten och cateringverksamhet till slutna sällskap Sökta
serveringstider är året runt mellan klockan 11.00 och 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Restaurang Landbron är beläget vid Kungsplan och kommer att
öppnas i mitten av mars. Serveringsstället består av matsal och
bar med platser för cirka 70 personer. Uteserveringen mot
innergården har platser för cirka 70 personer och är väl
avgränsad. Toaletter finns i nära anslutning till serveringsstället.
Köket är registrerad som anläggningstyp – storhushåll,
produktionsanläggning med tillagning från grunden,
lunchservering och a la carté (kväll), café, bar och catering.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Sökanden uppger att när man som ”karlskronit”, affärsresande
eller mat turist kommer till Karlskrona ska Restaurang Landbron
vara det enda självklara alternativet. Här skapar vi en
välkomnande och familjär miljö. Där målet är att gästen ska välja
restaurangen framför sitt egna köksbord eller hotellet. För oss är
det viktigt, att vår personal är ”enkla” personer. Vi är inte där för
att visa upp oss eller skriva någon på näsan, utan för att se
gästen och dess behov. Detta speglas genom vår trevliga och
opretentiösa personal, men också genom deras klädsel. Genom
att personalen är klädd på samma sätt vill vi att det skall bli tydligt
för gästen vem som är där för vem. Fasta öppettider och mat
serveras alltid när vi har öppet.
forts.
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§ 38 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Restaurang Landbron
Viktigt för oss är att vi ska servera enkel och god mat med
fantastiska drycker till. Mat som är lagad med kärlek och som
smakar mat. Mat som lagas från grunden, där en viktig
beståndsdel är det närproducerade så långt det går och i annat
fall ekologiskt.
Utöver den mat som serveras på restaurangen ska man gäst
kunna ta med sig mat hem från restaurangen. Även catering
kommer att vara våra stora inkomstkällor. Att ”catera” ett helt
bröllop med allt från förrätt till dessert, där vår personal är på
plats under festkvällen eller bara att ”catera” det lilla sällskapet.
Menyn uppfyller kraven enligt alkohollagen. Det är viktigt med
musik. Varje dag spelas det något ur högtalarna. Kanske har vi
ett tema. Ibland anordnas musikkvällar med livemusik inne på
restaurangen.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden, Sofie Karlsson som äger 50 % av Landbron AB har
erfarenhet från restaurangbranschen och varit verksam på
restauranger med serveringstillstånd. Sofie Karlsson har
genomfört ett kunskapsprov, stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten 2014 -12-16 med ett godkänt resultat hos Karlskrona
kommun.
Ägar- och hyresförhållanden
Landbron AB drivs som aktiebolag av Sofie Karlsson och Oskar
Appelqvist. Hyreskontrakt finns mellan Michano Business Center
AB, org.nr. 556693-9178 och Landbron AB. Hyresvärden har
inget att erinra avseende servering av alkoholdrycker på
serveringsstället.
Finansiering
Egen insättning samt rörelsekapital i form av checkkredit har
gjorts i verksamheten i samband med ansökan om
serveringstillstånd.
Budget och omsättning
Första årets omsättning gällande maten 2015 beräknas till 3,3
mkr. Omsättning av alkoholdrycker, starköl 280 tkr. vin 180 tkr.
sprit 85 tkr. och andra jästa alkoholdrycker 80 tkr.
forts.
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§ 38 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Restaurang Landbron
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt,
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget
eller dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos
Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning
är taget av samhällsbyggnads-förvaltningen. Beträffande
eventuellt förekommande bullerstörningar gäller
folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning
•att man arbetar fortlöpande med Systematiskt
brandskyddsarbetet.
•att max antal 70 personer i byggnaden ej överskrids.
•att tillstånd för brandfarlig vara finns om verksamheten skall
använda gasol m.m.
•att slutbevis finns för att bedriva verksamheten i byggnaden.
•att skriftlig redogörelse lämnas till räddningstjänsten.
•att tillsyn av lokalen kommer att göras innan verksamheten tas i
bruk.
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.
Besök kommer att genomföras på serveringsstället.
Slutbesiktning av Restaurang Landbron 2015-03-01.
Öppning till allmänheten 2015-03-19
Alkohollagens krav är således uppfyllda för serveringstillstånd.
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§ 38 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker
vid Restaurang Landbron
Kommunicering
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 §
förvaltningslagen 2015-02-03.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden
besluta enligt 8 kap 2 § alkohollagen
1. att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten och cateringverksamhet till
slutna sällskap alla dagar året runt mellan klockan
11.00 -01.00 under förutsättning.
2. att slutbesked är taget av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag
__________
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Kommunalförbundet Cura
Akten

Dnr. 2015.058.040

§ 39
Curas förslag till kommungemensamma jourhem i Blekinge
Direktion på Kommunalförbundet Cura har väckt en fråga om
kommungemensamma jourhem i Blekinge.
Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges samtliga
kommuner som medlemmar. Curas huvudsakliga uppdrag är att i nära
samarbete med medlemskommunerna, erbjuda olika kvalitativa former
av institutionsvård inom de psykosociala och neuropsykiatriska
områdena.
Curas har tagit fram ett underlag för att kommunerna ska kunna ta
ställning till om de är intresserade av att ingå i en samverkan kring
jourhem som i så fall samordnas av Cura.
Rekrytering och stöd till jourhemmen sköter Cura med befintlig
organisation. Kostnaderna för jourhemmen ska enligt förslaget delas
mellan kommunerna.
Detta första underlag föreslår två jourhem ett i västra Blekinge och ett i
östra regionen. Ett av hemmen ska vara för barn under 13 år och det
andra för barn över 13 år.
Ekonomi
Cura beräknar en fast kostnad för båda hemmen till 450 tkr om året.
Kostnaden för varje kommun som väljer att ingå i samarbetet varierar
med beläggningsgraden och det egna nyttjandet av jourhemmen. Curas
upplägg för finansiering är att varje kommun betalar till Cura enligt
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) rekommendationer för varje
placering man gör. Om intäkterna för placeringarna understiger 450 tkr,
på årsbasis, delas mellanskillnaden mellan de kommuner som ingår i
denna samverkan.
forts.
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§ 39 forts
Curas förslag till kommungemensamma jourhem i Blekinge
Vid ingen beläggning blir kommunens kostnad 450 tkr delat på antalet
medverkande kommuner, vid hög beläggning blir kommunens kostnad
endast dygnskostnad för placeringen enligt med SKL: S
rekommendationer.
Cura har beräknat att en beläggningsgrad på 70 % kommer att täcka
den fasta kostnaden på 450 tkr. En beläggningsgrad på 70 % innebär
att kommunerna enbart kommer att betala dygnskostnaden för de
placeringar man har. Om en kommun inte har någon placering under ett
år men resterande kommuner nyttjar jourhemmen med minst 70 %
kommer den icke placerande kommunen inte att ha någon kostnad.
Det framgår inte i förslaget hur ett eventuellt överskott fördelas som
kommer att uppstå vid en beläggningsgrad över 70 %.
Tillgänglighet
I förslaget finns inte några förslag angivna som reglerar tillgängligheten,
rutiner vid köbildning, max placeringstider etc.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har i sin ”Utredning av förbättringsområden i syfte att
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till vård
med hög kvalité på hemmaplan” från september 2013 och som antogs
av socialnämnden i januari 2014, bland annat föreslagit en utbyggd
familjehemsvård i egen regi.
En utbyggd familjehemsvård, inklusive jourhem om så finnes
nödvändigt, i egen regi säkrar upp tillgången till platser när behovet
uppstår på ett helt annat sätt än om man ska dela på ett begränsat
antal platser med fem andra kommuner. Driften och stödet till
eventuella egna jourhem kommer att hanteras inom befintlig
familjehemsverksamhet. Karlskrona kommun har vidare egna HVB att
tillgå vid akuta situationer.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att till Cura avge ovanstående svar på intresseförfrågan avseende jourhem
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag
__________
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Emmaboda socialförvaltning
Torsås socialförvaltning
Kalmar socialförvaltning
Akten

Dnr. 2015.043.106

§ 40
Förslag att Karlskrona ska ingå i samarbete Sydost-jouren
Utredare Tore Svensson föredrar ärendet. 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 det senaste
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 mycket väl. 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.
Arbetssituationen såväl bland personalen i beredskapsgruppen och för
personalen på Roslunden har diskuterats. Förvaltningsledningen
känner stor oro för arbetsmiljön för personalen i beredskapsgruppen.
De har ett krävande arbete under veckorna. Arbetet under helger då
personalen har beredskap har blivit mer krävande då belastningen har
ökat.
forts.
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§ 40 forts
Sydostjouren
Det bedöms därför inte som rimligt att i längden kräva att personal som
har en besvärlig arbetssituation under veckorna också tjänstgör helger i
den omfattning som personalen i beredskapsgruppen gör.
Personalen vid Roslunden känner ett betydande obehag inför att ta
emot beredskapssamtal. Personalen kan vara osäker på vilka problem
som kan bli aktuella vid beredskapssamtal och om man får tag på
ordinarie handläggare eller arbetsledare.
Det kan vara svårt att planera verksamheten utanför kontorstid eftersom
det finns risk att det kan komma beredskapssamtal. Särskilt stor oro
kan beredskapen innebära på sommaren då Roslunden har många
sommarvikarier. Medverkan i sydostjouren skulle vara positivt för
personalens arbetsmiljö vid Roslunden och för verksamheten.
Arbetsgivaren har ett ansvar att planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till god arbetsmiljö.
Socialförvaltningen menar att det i längden kan vara svårt att leva upp
till kraven på en god arbetsmiljö med nuvarande system för beredskap.
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden beslutar att
medverka i sydostjouren.
Socialtjänsten ska i enlighet med bestämmelserna i socialtjänstlagen
bedrivas med god kvalité. Kvalitetsaspekten förutsätter en god
arbetsmiljö för socialtjänstens personal. Genom att delta sydostjouren
kan socialnämnden tillgodose kraven på god kvalité också utanför
förvaltningens kontorstider.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
1. att Karlskrona kommun ska delta i gemensam socialjour, benämnd
Sydostjouren, enligt upprättat förslag.
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal om medverkan
enligt förutsättningar i förslaget
3. att ge förvaltningen i uppdrag att diskutera frågan om utvärdering
tillsammans med övriga kommuner samt återkomma med förslag
forts.
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§ 40 forts
Sydostjouren
Yrkande
Björn Fries (V) yrkar bifall på förvaltningens förslag med tilläggsyrkande
att processuppföljning ska ske kontinuerligt inom den egna
förvaltningen.
Sammanträdet ajourneras 15.10–15.40
Morgan Kullberg (M) yrkar bordläggning av ärendet till allmänna
utskottets sammanträde den 9 mars 2015 så att utskottet får möjlighet
att se och ta ställning till avtalet i sin helhet och därefter fatta beslut.
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Morgan Kullbergs (M) yrkande om bordläggning och finner
att socialnämnden beslutar enligt Morgan Kullbergs förslag.
Socialnämnden beslutar
att ärendet bordläggs till allmänna utskottets sammanträde den 9 mars
2015 så att utskottet får möjlighet att se och ta ställning till
avtalet i sin helhet och därefter fatta beslut.
__________
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Akten

Dnr. 2015.059.700

§ 41
Uppföljning internkontroll 2014
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar. Av den plan för den interna
kontrollen för 2014 som socialnämnden antagit, framgick att de
särskilda kontrollmomenten handlade om hur efterlevnaden av rutiner
för upphandling och inköp såg ut och efterlevdes, samt
stickprovskontroller av utbetalningen av ekonomiskt bistånd, för kontroll
av att utbetalningarna går till rätt mottagare.
Förvaltningen har under 2014 genomfört intern kontroll enligt den plan
som socialnämnden antagit. Inga fel eller oegentligheter har uppdagats.
Åtgärder för att förbättra och tydliggöra rutiner och processer för
upphandlingsfrågor har vidtagits, och bedöms som tillräckliga, varför
ytterligare uppföljning utifrån planen för intern kontroll 2014 inte bedöms
nödvändig.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta förvaltningens redovisning av den interna kontrollen för 2014.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

Dnr. 2015.059.700

§ 42
Socialnämndens plan för intern kontroll 2015
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar. Den interna kontrollen kan
beskrivas som en process, där såväl politisk och professionell ledning
som all personal samverkar. Syftet är att med rimlig grad kunna uppnå:
– Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
– Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
– Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, m.m.
(Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun)
Varje nämnd i Karlskrona kommun skall årligen fastställa en plan för
den interna kontrollen. Nämnden ska även anta regler och anvisningar
för den interna kontrollen. Förvaltningschefen har därefter ansvaret för
att rapportering av resultaten av den interna kontrollen redovisas för
nämnden.
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona
kommun som mer detaljerat beskriver hur intern kontroll ska bedrivas i
kommunens verksamheter.
Resultatet av den interna kontrollen kommer att redovisas i samband
med årsbokslutet i verksamhetsberättelsen för 2015. Om momentet ska
rapporteras till tjänsteman och åtgärd vidtas pga. uppdagade problem,
ska socialnämnden informeras, om inte annat framgår av tabellen
nedan.
Kort om internkontroll jämfört med egenkontroll enligt SOSFS 2011:9
Socialtjänstområdet omfattas även utan ovanstående riktlinjer av krav
på s.k. egenkontroll enligt SOSFS 2011:9. Dessa innebär i korthet att
socialtjänsten ska ha kontroll över att den verksamhet man bedriver är
av god kvalitet.
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§ 42 forts
Socialnämndens plan för intern kontroll 2015
Ska man förenkla mycket kan det sägas att egenkontrollen avser den
verksamhet man bedriver, och internkontrollen omfattar, utöver detta,
även kontroll utifrån arbetsgivaransvaret. I nu föreliggande
internkontrollplan är tanken att i större grad än tidigare integrera dessa
två kontrollområden i en och samma plan, eftersom en samlad
redovisning underlättar för alla när det gäller att skapa sig en bild av hur
vår verksamhet fungerar och vad som möjligen behöver förbättras.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta förvaltningens förslag till plan för den interna kontrollen 2015.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

Dnr. 2015.013.042

§ 43
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2014
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar.
Socialnämndens nettoanslag för 2014 uppgick till 204,7 mnkr. Det
ekonomiska utfallet för 2014 uppgår till 228,2 mnkr. Detta innebär
att budgetavvikelsen uppgår till – 23,5 mnkr.
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -24,5
mnkr och ekonomiskt bistånd till +1,0 mnkr.
I bilagorna redovisas:
1. Sammanställning verksamhetsberättelser 2014
2. Uppföljningar och utvärderingar
3. Nyckeltal och verksamhetsmått
4. Resultat
5. Miljöredovisning
6. Social beredskap
7. Förkortningar

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för
verksamhetsåret 2014
2. att begära täckning av 2014 års underskott.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

Dnr. 2015.060.700

§ 44
Socialnämndens verksamhetsspecifika mål 2015
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämndens mål
för den egna verksamheten relaterar till de av kommunfullmäktige
beslutade övergripande målen. Socialnämndens målformuleringar är
SMARTA mål, specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och
ansvarsfördelade.
Målen används både för styrning, uppföljning och utveckling av
verksamheten och är ett verktyg för att öka tydligheten. För
medarbetarna ska målen även fungera motiverande samt skapa
förståelse för vilket sammanhang de ingår i.
Målen ska visa på önskat resultat, vad som är prioriterat och ge riktning
för verksamheten under tidsperioden.
Målen ska inspirera och engagera till att förbättra och förstärka det som
är bra, men också utmana för att skapa nya möjligheter och metoder för
att uppnå målen. Målen ska kunna fungera motiverade för
medarbetarna för att de ska kunna tydligt se att arbetet fortskrider mot
det utsatta målet.
Delar av målen har inslag av effektmål och anger vad verksamheten
ska leda till. Målen är i dessa delar operativa och mäts på ett
traditionellt sätt utifrån prestation och resultat. Delar av målen kan
innehålla beteendemål och handlar då om hur medarbetarna behöver
agera för att leverera med hög kvalité.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta ovanstående mål som sina egna
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

Dnr. 2015.013.042

§ 45
Förslag till budget samt planer för 2015-2016
Lill Körling, controller, samt Anette Gladher, förvaltningschef föredrar
ärendet. Kommunstyrelsen har enligt budgetdirektiven föreslagit
kommunfullmäktige att tilldela socialnämnden ekonomisk ram med
225,2 mnkr för år 2015, 220,1 mnkr för år 2016 och 220,1 mnkr för år
2017 (uttryckt i den lönenivå och prisnivå som gäller för år 2014).
Ramen för Individ- och familjeomsorg uppgår till 151,3 mnkr och för
Ekonomiskt bistånd 73,9 mnkr för år 2015.
Socialförvaltningens förslag till budget för år 2015 samt planer för år
2016 - 2017 bifogas.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att anta förvaltningens förslag till budget för år 2015 samt plan för
åren 2016 - 2017.
2. att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudget för 2015.
Yrkande
Björn Fries (V) yrkar att socialnämnden beslutar att tillskriva
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om behovet av en utökad
budgetram redan för år 2015, men också för 2016 och 2017 eftersom
socialnämnden annars inte kan uppfylla lagstiftningen.
Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD) yrkar bifall på Björn
Fries förslag.
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§ 45 forts
Förslag till budget samt planer för 2015-2016
Reservationer
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M) och Sven Wallfors (M)
deltar inte i beslutet och begär att få lägga ett särskilt yttrande till
protokollet.
Bilaga 1
Eva Strömqvist (S) begär ajournering
Sammanträdet ajourneras 17.30–17.35
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Björn Fries (V) yrkande och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
Därefter godkänner socialnämnden att Moderaternas särskilda yttrande
biläggs protokollet.
Votering begärs
Ordförande fastställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Fries yrkande
röstar nej.
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S), Selma Björk
Matthiasdottir (S), Maja Sandberg (S) Walla Carlsson (S) Marie Klang
(FP) och Ingrid Hermansson (C)
Följande röstar nej: Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) och
Björn Fries (V)
Följande avstår från att rösta: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje
(M) och Sven Wallfors (M)
Socialnämnden beslutar med sju ja-röster och 3 nej-röster att bifalla
förvaltningens förslag
Reservationer
Björn Fries (V), Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD)
reserverar sig till förmån för Björn Fries (SD) yrkande.
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4
Måndagen den 23 mars 2015 kl. 14.30 – 17.30
Ajournering 16.45 – 17.20
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V)

Ersättare

Maja Sandberg (S)
Malin Tingelholm (S)
Katarina Nordin (M)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)
Sven Wallfors (M)
Robert Andersson (SD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller
Utvecklingsstrateg
Utredare

Sign

Sign

Anette Gladher
Jesper Björnson §§ 54-59 del av
Margaretha Jansson §§ 57-61 del av
Christine Held
Lill Körling
Lilian Bjerström Lidén § 58
Tore Svensson § 57
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Walla Carlsson (S)

Justerade paragrafer

§§ 54-61

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Walla Carlsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 54
Öppna frågor
Inga frågor fanns att besvara
__________
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Mellanstadens områdes BRÅ
Akten

Dnr. 2014.150.022

§ 55
Svar till representanter i områdes-BRÅ mellanstaden
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Representanter i
områdes-BRÅ i Mellanstaden har i skrivelse daterad den 6 februari
2015 framfört att det är fel att lägga ner fältverksamheten i kommunen,
och skriver följande:
Fältassistenternas roll i området har varit ovärderligt och det kommer att
ta tid att återuppbygga den kontakt de har i området. I det ser vi även
det goda samarbetet med områdes-BRÅ har inneburit. Vi ser risken att
samarbetet mellan förvaltningar, myndigheter och föreningar försämras
väsentligt då fältassistenten haft en betydande roll i detta nätverk.
Framför allt ser vi att den förbättring som har skett de senaste 5-6 åren i
Mellanstaden kan tillskrivas det goda samarbetet över gränserna. Vi ser
också vad det nära samarbetet mellan närpolis och fältassistent har
bidragit med, där snabba, förebyggande, åtgärder har kunnat sätta in.
Sektionschef Christine Held redovisade en skrivelse daterad den 8 maj
2014 för socialnämnden den 9 maj 2014 angående förslag till
omfördelning av personalresurser.
Med anledning av den uppkomna situationen på framför allt familj- och
ungdomssektionen behövdes det omgående förstärkas med extra
personal till Utredningsgruppen och Familjehemsgruppen.
I det akuta läget kunde man inte se någon annan lösning än att man
under en tid upphör med det förebyggande arbetet som idag förs av
fältgruppen och att man flyttade dessa resurser till ovannämnda
arbetsgrupp.
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§ 55 forts
Svar till representanter i områdes-BRÅ mellanstaden
Socialnämnden beslutade den 9 maj 2014
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 beslut översänds till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt till
revisionen
Situationen i dagsläget. I Karlskrona har antalet anmälningar om barn
som far illa ökat lavinartat under 2014 (ökning med 140 % från 2013 till
2014 baserat på helår) Prognosen är att Karlskrona kommer att ligga
kvar på den nya höga nivån avseende anmälningar, som sedan
ökningen är något högre än jämförbara kommuner i landet.
Detta förhållande ger vid handen att resursförstärkning behövs för att
handlägga det ökade antalet anmälningar och därpå följande
utredningar och i flera fall placeringar och andra insatser till barn och
familjer. I dagsläget klarar inte verksamheten av de lagstadgade tider
som finns för handläggning av barnavårdsärenden, vilket är ett
förhållande som måste åtgärdas så snart det är möjligt. Detta görs
enbart genom att tillföra personalresurser och att utökade medel
behöver avsättas till personalkostnader för socialsekreterare inom
myndighetsutövningen.
Detta medför att förvaltningen inte inom överskådlig framtid kommer att
arbeta med förebyggande arbete inom socialtjänsten eller andra
aktiviteter som inte är tvingande. Förvaltningen presenterade för
nämnden i september 2014, en utredning avseende resurser i
förhållande till lagstiftning och politiska mål för verksamheten.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att avge ovanstående svar till lokala BRÅ
Yrkande:
Björn Fries yrkar tillägg i tjänsteskrivelsen ”att vid en situation då
ytterligare resurser tilldelas socialförvaltningen ska även fältgruppen
och andra förebyggande insatser prövas, vilket förutsätter en utökning
av förvaltningens ram”
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§ 55
Svar till representanter i områdes-BRÅ mellanstaden
Proposition och beslut:
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på Björn Fries
tilläggsyrkande mot allmänna utskottets förslag och finner att
socialnämnden bifaller Björn Fries tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslutar således
att efter beslutat tillägg avge ovanstående svar till lokala BRÅ
__________
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Akten

Dnr. 2015.081.750

§ 56
Ersättare för sektionschef
Socialnämnden skall fastställa ersättare för ordinarie befattningshavare
som sektionschefer, i händelse av deras frånvaro.
Socialförvaltningen gör bedömningen att lämplig ersättare för Christine
Held, sektionschef för barn- och ungdomssektionen (BUS), är Helena
Lithander, verksamhetsledare på Utredning och Uppföljning, BUS.
Socialförvaltningen gör bedömningen att lämplig ersättare för
Margaretha Jansson, sektionschef för vuxensektionen, är Annika
Börjesson, projektledare/verksamhetsledare på Vuxenstöd,
Vuxensektionen.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att utse Helena Lithander till ersättare för Christine Held som
sektionschef för barn- och ungdomssektionen, i händelse av
dennes frånvaro.
2. att utse Annika Börjesson till ersättare för Margaretha Jansson
som sektionschef för vuxensektionen, i händelse av dennes
frånvaro.
Socialnämnden beslutar i enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

Dnr. 2014.151.709

§ 57
Återremiss gällande medborgarförslag om tiggeri
Utredare Tore Svensson föredrar ärendet. Tore Svensson, utredare,
föredrar ärendet. Ett medborgarförslag lämnades till kommunfullmäktige
i juni 2014. Förslagsställaren föreslog att Karlskrona ska ta fram en
handlingsplan mot tiggeriet i Karlskrona. Medborgarförslaget
behandlades av socialnämnden i Karlskrona i augusti 2014.
Socialnämnden beslutade att inte tillstyrka förslaget om att en
handlingsplan skulle göras eftersom problemet med tiggare i Karlskrona
ansågs begränsat och då socialtjänstens insatser i första hand bör rikta
sig mot barn och unga.
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige i januari 2015.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till
socialnämnden. Den ledamot i fullmäktige som yrkade på återremiss
önskade att en kartläggning och behovsbedömning skulle göras och att
socialnämnden vid behov skulle återkomma med en åtgärdsstrategi.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden för
egen del besluta
1. att ge socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta att följa situationen
med utsatta EU-medborgare i kommunen och vid behov återkomma
med förslag om åtgärder för att ge stöd till utsatta EU-medborgare
2. att ge socialförvaltningen i uppdrag att ge stöd till den arbetsgrupp
som bildats av religiösa samfund för att diskutera insatser till utsatta
EU-medborgare
forts.
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§ 57 forts
Återremiss gällande medborgarförslag om tiggeri
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
1. att meddela kommunstyrelsen att socialnämnden vid behov kan
komma att begära medel till stöd till utsatta EU-medborgare
2. att föreslå kommunstyrelsen att besluta att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för
samarbete med kommuner i Rumänien
3. att föreslå kommunstyrelsen att lämna förslag till
kommunfullmäktige att godkänna redovisningen
Yrkande:
Björn Fries (V) yrkar tillägg av en fjärde attsats att ansöka om resurser
från kommunstyrelsen för att skyndsamt, i samarbete med kyrko- och
frivilligorganisationer, utveckla trygga boendemöjligheter för utsatta EUmigranter som vistas i Karlskrona.
Proposition och beslut:
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Björn Fries tilläggsyrkande och finner att socialnämnden
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
Votering begärs
Ordförande fastställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Björn Fries yrkande
röstar nej.
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M), Sattar Zad (S),
Selma Björk Matthiasdottir (S), Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M), Göran Eklund (SD), Margareta Rodin (FP),
Lars Brissmalm (S), Sven Wallfors (M), Robert Andersson (SD) och
Ingrid Hermansson (C)
Följande röstar nej: Björn Fries (V)
Socialnämnden beslutar med tolv ja-röster och en nej-röst att bifalla
förvaltningens förslag
Reservationer
Björn Fries (V), reserverar sig till förmån för eget yrkande
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
__________
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Akten

Dnr. 2013.027.751

§ 58
Delrapport avseende Intensiv hemmabaserad familjebehandling
(IHF)
Liliann Bjerström Lidén, utvecklingsstrateg, föredrar ärendet.
Socialnämnden beslutade december 2012 att under två års tid
genomföra ett projekt för att använda och implementera IHF som ett
alternativ till externa placeringar. Socialnämnden beslutade under 2014
att projektet skulle förlängas till att omfatta även 2015 och 2016.
Till detta har socialnämnden antagit en uppföljningsplan, och som ett
led i detta presenteras denna delrapport över hur verksamheten med
IHF fungerat hittills. Nästa större uppföljning är planerad att presenteras
för socialnämnden i början av 2016. Socialnämnden får varje månad
information om hur många familjer som är aktuella för IHF i samband
med sektionschefen för BUS redovisning av de externa placeringarna.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att ta redovisningen av delrapporten till dagens protokoll.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

23 mars 2015

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

Dnr. 2015.013.042

§ 59
Budgetuppföljning februari 2015
Ajournering 16.45 – 17.20
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
28 februari 2015. Lill Körling, controller, föredrar ärendet.
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -10,0 mnkr,
fördelat med – 10,0 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 nämnvärt på grund av ett fortsatt stort behov av
missbruksvård på institution samtidigt som det egna HVB-hemmet
Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till fullo. Dessutom har
förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större
utsträckning.
Antalet placeringar är just nu på en något högre nivå än snittet
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -0,5 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 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -7,0
mnkr.
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 28 placerade (23 i snitt
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad
budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet
Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är -1,0 mnkr. Prognos
gällande övriga kostnader +-0,0.
forts.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år
fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört
med år 2014. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras
och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2014. 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.
Analys och åtgärdsplan
Läget i socialförvaltningen är allvarligt och rör sig i riktning mot haveri,
inte bara ekonomiskt utan även sett till att uppnå målen för
verksamheten såväl de politiska som de lagstadgade målen, samt att
arbetsmiljön för vår personal är alarmerande med hög arbetsbelastning
och uttag av övertid.
I de nyckeltal som förvaltningen redovisar till nämnden månatligen
framgår det med all tydlighet att förmågan att klara den lagstadgade
verksamheten försämras och har idag endast en kapacitet att klara
lagstadgad verksamhet till 50 % avseende anmälningar och utredningar
barn och unga. Läget inom ekonomiskt bistånd och beroendevård rörs
sig också i en oroande riktning. Detta är ett förhållande som inte kan
fortgå, då det utgör en hög risk för den enskilde när rättssäkerheten
sätts ut spel och kan leda till allvarliga missförhållanden om det inte
rättas till omgående.
Förvaltningen har en skyldighet i förhållanden som dessa att göra en
Lex Sarah anmälan. Nuvarande förhållanden utgör också en risk utifrån
ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsbelastningen är övermäktig inom
myndighetsutövningen, vilket lett till högt uttag av övertid, begynnande
ohälsa hos medarbetarna. Det finns en utbredd och stark oro hos
medarbetarna om att göra fel och frustration över att inte kunna utföra
sitt egentliga uppdrag i det sociala arbetet.
Det ökade inflödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen,
främst de som rör barn som far illa har ökat. Detta göra att antalet
barnavårdsutredningar ökar. Antalet barnavårdsutredningar har
ackumulerats på ett sådant sätt att medarbetarna inte hinner ta initiala
kontakter i de utredningar som har öppnats, vilket är mycket
oroväckande. Följaktligen blir också antalet barn i behov av insatser
såväl på hemmaplan som på extern institution och i familjehem en följd
av ett ökat inflöde av anmälningar och utredningar.
forts.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Detta ger vid handen att behovet av insatser inte kommer att minska
under året, detta avspeglas redan nu i denna budgetuppföljning i
redovisade kostnader för externa placeringar och familjehemsplaceringar. I internbudgeten redogörs för att de beslutade och
inledda förändringarna i organisationen, med långsiktiga satsningar på
hemmaplanslösningar, framförallt genom förvaltningens nyinrättade
boendestöd men också vuxenstöd och familjestöd, måste minska i
omfattning för att verksamheten ska överensstämma med de tilldelade
ekonomiska ramarna.
Vi är redan vid denna budgetuppföljning i det läget att kraftiga
minskningar av öppenvården är behövliga om en budget i balans ska
uppnås. Detta innebär att vi framgent inte kommer att kunna bedriva i
princip någon öppenvård alls. Betonas skall också i detta sammanhang
att även tillhandahållande av insatser är lagstadgad verksamhet, om än
inte på vilket sätt och i vilken form. Detta ger vid handen att
förvaltningen om förhållandena är sådana att vi saknar egen
öppenvård, tvingas köpa den av privata aktörer. Detta skulle medföra
en betydligt högre kostnad än den vi har idag, samt att kvalitén kan bli
sämre. Dessutom skulle ett sådant sätt förfaringssätt kunna försätta
förvaltningen i situationer där vitesföreläggande kan bli allt vanligare
både utifrån att medborgare inte får de insatser de har rätt till, men
också utifrån att rättssäkerheten inte upprätthålls.
I internbudgeten 2015 som nämnden fattade beslut om under
föregående månad avsattes merparten av ramtillskott på 25 mnkr till
externa placeringar barn och unga (ca 15 mnkr). Resterande 10 mnkr
avsattes till externa placeringar vuxna, familjehem, teknisk utrustning,
och personalkostnader som också uppvisat ett negativt utfall i bokslut
2014.
Vid 2015 års första budgetuppföljning visar kostnaderna för externa
placeringar på negativt utfall, liksom familjehemsplaceringar och HVB
Roslunden. Med beaktande av det fortsatt höga inflödet av anmälningar
om barn som far illa kan vi med stor säkerhet anta att behovet av
placeringar inte kommer att minska utan snarare öka, även om vår
satsning på boendestöd och IHF-team gör att behovet dämpas något.
Insatser i öppenvård har under 2014 bidragit till att antalet vårddygn har
minskat även om kostnaderna inte har gått i samma riktning.
I samband med denna budgetuppföljning presenteras också prognos
för 2015 för socialnämndens hela verksamhet.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Socialnämndens verksamheter är svårprognostiserade eftersom
behovet av nämndens insatser är starkt styrda av yttre faktorer som
nämnden själv inte råder över.
Externa placeringar barn och unga
Nationellt ser trenden ut som den gör i Karlskrona, d.v.s. med ett ökat
antal anmälningar om barn som far illa, ökat mottagande av
ensamkommande barn, samt ett kraftigt ökat behov av dygnsvård. I
prognosen för externa placeringar barn och unga 2015 har genomgång
av samtliga befintliga placeringar gjorts på individnivå. Behovet av
placeringar de senaste åren och frekvens av nyplaceringar på årsbasis
har analyserats. Volymökningen under 2014 och som fortsätter in i
2015 har beaktats. I prognosen har också omvärldsfaktorer tagits med
såsom problembild hos barnen, andra aktörers förmåga till insatser,
egen öppenvårds kapacitet, nationella trender, förändrad lagstiftning,
föreskrifter och tillsynsbeslut.
Socialnämnden har ett fåtal externa placeringar som är mer kostsamma
än andra och som kommer att vara över längre tid. Något barn är i
fortsatt behov av kostsam vård till följd av komplex problembild med
beteendeproblematik, neuropsykiatrisk diagnos, användning av
narkotika och relationsproblem i familjen, samt kognitiva svårigheter.
Dygnskostnad för en sådan placering är 10 950 kr/dygn. Några barn är
placerade till följd av hedersrelaterad problematik och bedöms utifrån
de komplexa vårdbehov detta genererar att behöva bryta med hela sitt
nätverk och ibland byta identitet till vårdtider som många gånger
överstiger 2 år, exempel på dygnskostnad för dylik placering 4 000
kr/dygn. Även placeringar med stöd av LVU på SiS anvisade platser är
dyra, med dygnskostnader från 4000 kr/dygn upp till 11500 kr/dygn.
Styrmodellen för placeringar av barn och unga har också setts över och
kommer delvis justeras till följd av ny organisation.
Styrmodellen är utformad så att vid varje ny placering är det
sektionschefen som har delegation på externa placeringar. Vid
omhändertaganden (LVU) socialnämndens ordförande (akuta beslut)
eller AU. Vid behov av placering tas detta upp på HVB-gruppen där
berörda verksamhetsledare på BUS deltar. Gruppen har möten en gång
i månaden, men kan också sammankallas vid behov. Syftet är att i
första hand tillsammans hitta andra lösningar än placeringar. Gruppen
arbetar vid möten att gå igenom befintliga placeringar och påskynda
avslut av placeringar och hitta andra lösningar på hemmaplan eller i
billigare vårdformer.
forts.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Gruppens medlemmar är beslutsföra och om man inte är överens är
sektionschefen den som beslutar. Styrmodellen är tydlig, känd och
förankrad i verksamheten. Ytterligare förstärkning av styrmodellen
framgent inkluderar involvering av Vuxensektionens boendestöd och
närmare kopplingar till barnhandläggarna och utredarna i varje enskilt
individärende.
Negativt utfall för externa placeringar barn och unga per siste februari
uppgår till -1,1 mnkr. I bilaga 1 finns prognosunderlag för externa
placeringar barn och unga 2015 och prognostiseras till en summa av 7,0 mnkr.
Familjehemsvård barn och unga
Kostnaderna och antalet familjehemsplaceringar ökar enligt samma
principer som för externa placeringar. Familjehemsvård är att föredra
framför annan dygnsvård. Familjehemsvård ger enligt forskningen ett
bättre utfall för baren än placering på extern institution, att barn mår väl
av familjelika förhållanden, vid längre placeringar behöver barn knyta an
varaktigt till ett fåtal trygga vuxna, samt att familjehemsplaceringar inte
är lika kostnadsdrivande som annan dygnsvård.
I familjehemsvården i Karlskrona gjordes för ett antal år sedan ett digert
kvalitetsarbete för att komma till rätta med ett vid den tiden stort
problem med sammanbrott i vården, d.v.s. vården upphörde utan att
vårdbehovet var tillgodosett. Detta kvalitetsarbete har resulterat i att vi i
dag har betydligt färre sammanbrott i vården till gagn för de placerade
barnens trygghet och möjlighet att få erforderlig vård. Förbättringarna
avsåg främst förbättrade utredningar av blivande familjehem, utbildning,
stöd och handledning till familjehemmen, samt att varje placerat barn
fick en egen socialsekreterare. Samtidigt arbetades också fram ett
evidensbaserat systematiskt system för att följa upp
familjehemsplacerade barn, men detta har inte resurserna medgett att
vi kunnat implementera ännu.
Prognosarbetet med familjehemsplaceringarna bygger på samma
principer som för de externa placeringarna. Underlag för prognosen
återfinns i bilaga 2, samt kommentarer till kostnaderna för familjehem.
Karlskrona har i dagsläget 65 familjehemsplacerade barn och 5 barn
där vårdnadsöverflyttning har skett. Av de 65 barnen bor 52 i
traditionella familjehem och fyra hos släktingar där utredning pågår,
samt 9 barn i konsultstödda familjehem (privat regi).
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Vid jämförelser med liknande kommuner IFO från Kolada framgår att
Karlskrona har låga kostnader för sin familjehemsvård. Se bilaga 2. Vi
har också lägre antal vårddygn än jämförbara kommuner. Se bilaga 2.
Prognosen för varaktigheten i familjehemsplaceringarna är att 39 är
uppväxt-placeringar, sju långvariga och 4 beräknas avslutas inom ett år.
Detta ger vid handen att det inte kommer att ske några dramatiska
minskningar av de befintliga placeringarna. Det framtida behovet
tenderar däremot att öka och verksamheten har redan idag svårighet att
hinna med utredning av nya familjehem.
Antalet placeringar med stöd av LVU (tvångslagstiftningen ökar).
Antalet placeringar med svår problematik ökar, vilket också driver
kostnader för arvoden och omkostnader.
Styrmodellen för familjehemsvård är till stora delar angiven i lagtext och
föreskrifter, beträffande utredning av familjehem och medgivande om
att få ta emot barn. Uppföljningen av barnens vård på individnivå är
även den starkt lagstyrd och ska ske var sjätte månad och rapporteras
till socialnämndens AU. Prioritet avseende familjehem är utredning av
de hem där barn redan vistas tillfälligt under utredningstiden.
Mot bakgrund av detta görs en prognos för 2015 på ett negativt utfall för
familjehemsvården med -2,0 mnkr och för budgetuppföljningen per siste
februari en budgetavvikelse med -0,5 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
Prognosen för ekonomiskt bistånd för 2015 beräknas till +-0. Prognosen
bygger på förra årets utfall, planerade insatser med fortsatta FINSAMprojekt, beredskapsarbeten och ett intensifierat samarbete med
nyinrättade arbetsmarknadsnämnden, samt omvärldsbevakning.
Utmaningarna inom det ekonomiska biståndet är att fokusera på de
med långvarigt behov av bistånd, ungdomar och personer som är
svensksvaga. Handläggningstiden för att få en ansökan om ekonomiskt
bistånd ökar och antalet ärende per handläggare ökar också, vilket
försämrar möjligheten för den enskilde att få aktiva insatser för att
komma i egen försörjning. Utfall i budgetuppföljningen per siste februari
är +0,5 mnkr.
Externa placeringar vuxna
Vuxna med beroendeproblematik har under senare år kommit att ha en
alltmer komplex problembild, där missbruket är en del, men där det
oftast är mer regel än undantag att det också finns en allvarlig psykisk
ohälsa och/eller en neuropsykiatrisk diagnos.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Beroendet utgörs till största del av ett blandmissbruk. Andelen unga (30
år och yngre) är högt. Flera i gruppen tenderar att inte ha bostad, aldrig
haft ett arbete och har ofta en bristfällig skolunderbyggnad. Inte sällan
har missbruket debuterat i tidiga tonår.
Styrmodellen för externa placeringar vuxna är likartad med den som
sker för barn och unga. Förutsättningarna är dock något annorlunda
eftersom vi inte kan erbjuda kvinnor dygnsvård i egen regi, vilket gör att
vi måste köpa den när den är behövlig. Kvinnlig dygnsvård i egen regi
har bedömts att inte vara kostnadseffektiv.
Boendestöd och Vuxenstöd är de insataser som används fullt ut i
öppenvård för vuxna, samt insatser i form av stödboende på Rosenbom
respektive Vilja vid behov. Prognos för 2015 är -0,5 mnkr. Underlag för
prognosen återfinns i bilaga 3. Utfall per sist februari är -0,4 mnkr.
KBH
Karlskrona behandlingshem prognostiserar ett positivt utfall 2015 med
+0,5 mnkr då intäkter förväntas av försäljning av vårddygn till
kriminalvården. Budgetavvikelse per siste februari är +0,3 mnkr.
Åtgärdsplan för att nå en budget i balans
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning
föreslås besparingar genom att:
Ta bort:
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.
forts.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Konsekvensbeskrivning
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare
som medarbetare.
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte
kommer att nå upp till vare sig de lagstadgade eller de politiska målen.
Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas krävs
dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska mål ska
uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar för att
säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare och
medarbetare.
Investeringsredovisning
Enligt fullmäktigebudget uppgår investeringsramen till 200 tkr.
Redovisade investeringar t o m februari uppgår till 0 tkr. Prognos 2015:
Nämnden prognostiseras använda hela ramen.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan vid delårs- samt
årsbokslut.
Måluppföljning
Redovisas vid delårs- samt årsbokslut.
Föregående budgetuppföljning
Socialnämnden godkände 2015-02-23 upprättat årsbokslut, per 31
december 2014, som utvisade en budgetavvikelse om -23,5 Mnkr.
forts.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 28
februari 2015.
2. att anta föreslagna besparingar
3. att uppdra åt förvaltningen att omgående genomföra besparingarna
4. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari till
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och revisionen
Yrkande:
Ordförande Ingrid Hermansson (C) m.fl. yrkar bifall till attsats 1 och 4,
och yrkar avslag på attsats 2 och 3, samt yrkar att begära full täckning
av kommunfullmäktige för att nå en budget i balans enligt förvaltningens
prognos för 2015 samt att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
slå larm om förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera
resursbehovet från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänstlagen och de politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till
socialnämnden i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en
budget i balans i samtligadelar av förvaltningen utan att det medför
personalneddragningar samt kopplat till en risk- och konsekvensanalys.

Proposition och beslut:
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag på attsats 2 och
3 mot ordförandes avslagsyrkande och finner att socialnämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på ordförandes två
tilläggsyrkanden och finner att socialnämnden beslutar enligt
ordförandes förslag.
forts.
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§ 59 forts
Budgetuppföljning februari 2015
Socialnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 28
februari 2015
2. att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att nå en budget i balans
enligt förvaltningens prognos 2015
3. att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige slå larm om
förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera resursbehovet
från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänstlagen och de
politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden
i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i
samtliga delar av förvaltningen utan att det medför personalneddragningar
samt kopplat till en risk- och konsekvensanalys
4. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

Dnr. 2015.057.015

§ 60
Återkallande av beslut
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-02-23, § 37, i
enlighet med förvaltningens förslag i fråga avseende ”Förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona Kommuns POSOM
(psykosocialt omhändertagande vid kriser och katastrofer)”.
Socialförvaltningen har efter att beslutet fattades uppdagat en brist i attsatserna, som Socialnämnden beslutade om, som omöjliggör vidare
handläggning i ärendet. Dels saknas datumgränser för
remissförfarandet, dels framgår det inte tydligt vilken politisk instans
eller förvaltning som ska ta emot remissvaren och bereda frågan vidare
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. För att ärendet ska kunna
handläggas korrekt och utan onödigt dröjsmål, behöver därför beslutet
återkallas i sin helhet.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att återkalla sitt beslut 2015-02-23, § 37, ”Förslag till organisering
och ansvarsfördelning av Karlskrona Kommuns POSOM
(psykosocialt omhändertagande vid kriser och katastrofer)” i dess
helhet,
2. att tillsända beslut om återkallelse till kommunstyrelsen, samt
3. att förklara punkter omedelbart justerad.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kunskapsnämnden
Äldrenämnden
Räddningstjänsten i östra Blekinge
Akten

Dnr. 2015.057.015

§ 61
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM
I Karlskrona kommun har det, ända sedan 1995, varit de
socialsekreterare som utgjort Socialförvaltningens fältgrupp som också
varit den operativa POSOM-gruppen. Det har varit ett sätt att
organisera arbetet som gett såväl kvalitativa vinster som effektiva
resultat.
Detta innebär dock en hög ambitionsnivå som man inte längre klarar. I
den hårt ansträngda arbetssituation som socialförvaltning befinner sig i,
har de tjänstemän som tidigare utgjort Fältgruppen blivit omfördelade till
utredningsarbetet och finns därmed inte tillgängliga. I samband med
händelser under det senaste året har det också visat sig att
Socialförvaltningen inte själva kan leverera POSOM-insatser när
förvaltningen själva är utsatta för en kris.
I följande utredning avges förslag på framtida organisering av POSOM.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att ställa sig bakom utredningen och förslagen i dess helhet,
2. att sända utredningen och dess förslag på remiss till
kunskapsnämnden, äldrenämnden och räddningstjänsten i östra
Blekinge, med anhållan om svar tillställda socialförvaltningen senast
2015-05-30,
3. att ge socialförvaltningen i uppdrag att sammanställa remissvaren
och presentera eventuella justeringar av förslagen utifrån dessa till
nämndssammanträdet i juni 2015, samt
4. att förklara punkten omedelbart justerad.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 20 april
2015
§ 70

Öppna frågor

§ 71

Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9-11 juli 2015

§ 72

Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid gästhamnen
Säljö udde

§ 73

Resursbehov för att uppfylla lagkrav vid arbete med våld i nära relationer

§ 74

Budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2015 samt personalnyckeltal

§ 75

Besparingsförslag

§ 76

Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd vid
socialförvaltningen i Karlskrona kommun

§ 77

Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” riktat till
arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd

§ 78

Ökade hyreskostnader för barn- och ungdomssektionen

§ 79

Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom

§ 80

Beslut i ärende gällande handlingsplan för en trygg och säker
socialtjänst – barn och unga
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4,
måndagen den 20 april 2015 kl. 15.00–17.40
Ajournering 17.15–17.25
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S) §§ 70-77 del av 15.00-17.15
Björn Olsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M) §§ 70-75 15.00-17.00
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V) §§ 70-73 del av 15.00-15.50

Ersättare

Maja Sandberg (S)
Malin Tingelholm (S)
Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Robert Andersson (SD)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD) §§ 70-79 15.00-17.35

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)
Marianne Andersson (MP) § 73 del av -80 15.50-17.40
Sven Wallfors (M) §§ 76-80 15.00-17.00
Maja Sandberg (S) §§ 77 del av – 80 17.15-17.50
Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller
HR-specialist
Alkoholhandläggare

Anette Gladher
Jesper Björnson
Margaretha Jansson
Christine Held
Lill Körling
Eva-Britt Norrman
Lennart Nilsson §§ 70-72

Övriga

Robin Åkerman §§ 71
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Ann-Marie Branje (M)

Justerade paragrafer

§§ 70-80

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Ann-Marie Branje

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 70
Öppna frågor
Inga frågor fanns att besvara
__________
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Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

SN. 2014.292.702

§ 71
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli -11 juli 2015
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare föredrar ärendet.
Gustav Leijon samt Robin Åkerman från Paraply Produktion AB har
begärt företräde till socialnämnden för att presentera sitt upplägg.
Paraplyproduktion AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt
8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622) om att servera
starköl, vin, och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat
serveringsställe. Sökta serveringstider är 2015-07-09 kl.18.00 – 01.00,
2015-07-10 kl.17.00 – 01.00 och 2015-07-11 kl. 12.00 - 01.00.
Utredning
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 musikscener 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.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Hasslöfestivalen är en unik festival mitt i Karlskronas fantastiska
skärgård. I femton år har festivalen lockat tusentals musikintresserade
besökare från hela Sverige. Med rötterna i gammal progg- och
rockmusik har Hasslöfestivalen utvecklats till att bli en festival där
publiken får uppleva en perfekt balans mellan ny fräsch musik och
gammal legendarisk rock. För fem år sedan expanderade festivalen till
att bli en tredagarsfestival, vilket har satt Hasslöfestivalen på kartan och
lockat ännu fler besökare från hela Sverige.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Senaste åren har besöksantalet gått från strax över tretusen besökare
till nästan tiotusen besökare på en helt slutsåld festival 2013. Vi är
stolta, ärade och övertygade om att vi har världens bästa publik.
Genom åren har festivalen gästats av svenska stoltheter så som Hoola
Bandoola Band, The Sounds, Nationalteatern, Magnus Uggla, Amanda
Jensen, Mikael Wiehe, Hardcore Superstar, Atomic Swing, Loreen,
Pugh Rogefeldt, Cookies n Beans, Royal Republic, Hoffmaestro,
Eldkvarn, Mikael Rickfors, September samt internationella superakter
som Status Quo och Kim Larsen. Självklart även en rejäl dos med
fantastiska band från sydöstra Sverige och Hasslö Musikförening.
2015 fyller Hasslö 15 år och vi siktar mot en ännu större, starkare och
bättre festival än någonsin. Menyn består av olika typer av burgare,
pizzor, grillad korv och kroppkakor.
Nyheter och förbättringar under 2015
- Erbjudande om campingplatser i nära anslutning till festivalen
- Bredare matutbud
- Moderna WC-faciliteter
- Utveckling av VIP-området
- Förbättrade och bokningsbara parkeringar
- Utökade kommunikationer med buss, båt och tåganslutning till
festivalen
- Utökat fokus på värdskap runt om på hela Hasslö.
Utveckling
2014 kunde vi erbjuda våra besökare möjligheten att kunna röra sig fritt
inom ett inhägnat område. Resultatet av detta var mycket positivt och
festivalen nådde sitt med noll tillbud. Inför festivalen genomgick
personalen som arbetade på Hasslöfestivalen en förenklad
alkoholutbildning. Detta kommer även att ske 2015.
Effekten av ett öppet område bidrog till en högre matförsäljning mot
tidigare år samt att köerna på området minskade radikalt. Paraply
Produktion AB ansvarar för all servering av mat.
Vi ansöker därför 2015 om ett likvärdigt upplägg som 2014 med
utgångspunkt från de goda referenser och erfarenheter vi tog tillvara på.
forts.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Vår publik
Vår starkaste målgrupp är kvinnor i åldern 35 -44 år. Omkring 60 % av
våra besökare är mellan 35 – 64 år gamla. Endast 4 % av våra
besökare i åldern 13 – 17 år där övriga minderåriga, barn 0 – 12 år
endast har tillträde till festivalen i målsmans sällskap. Vi har, som vi
uttrycker i inledningen, världens bästa publik och tillsammans med våra
besökare har vi skapat en inramning med fantastik stämning vilken är
en förebild för evenemang i hela sydöstra Sverige.
Paketering
För att kunna upprätthålla de föreskrifter som alkohollagen anvisar har
vi tagit del av beprövade metoder från Bråvallafestivalen 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
tillsammans med legitimation.
I entréerna genomförs även kontroll av medhavd alkohol, vilket vi har
god erfarenhet av då medhavd mat och dryck aldrig varit tillåten på
festivalområdet. Inne på området hjälps samtliga publik- och
serveringsvärdar åt att hålla god uppsyn samt kontrollerar armbanden. I
barerna kommer personalen att komplettera armbanden med kontroll av
legitimation i de fall det anses vara nödvändigt. Festivalområdet är ca 5
000 kvm där vi genom den bifogade ritningen beskriver överblickbarheten.
Entrévärdar, publikvärdar samt ordningsvakter är positionerade och rör
sig enligt bifogad ritning för att upprätthålla god ordning och värdskap
på festivalområdet. Hasslöfestivalen har en stark fördel i att området är
en rektangulär, öppen och plan yta utan hinder för god uppsikt.
Totalt arbetar det 150 personer med Hasslöfestivalen, på respektive
festivaldag, genom arrangören Paraply produktion i samarbete med
Hasslö GoIF och Hasslö Musikförening. Tillsammans garanterar vi ett
väl arrangerat, städat samt upplevelserikt serveringsområde.
Inför sommaren kommer Paraply produktions evenemangspersonal få
en utbildning som genomförs i samarbete med Karlskrona kommun,
Securitas, Polismyndigheten och Räddningstjänsten. Detta har
genomförts sedan fyra år tillbaka med goda resultat.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Våra publikvärdar, entrévärdar, plockpersonal m.fl. kommer att
genomföra en webbaserade utbildning som arbetats fram i samarbete
med Sweden Rock Festival, alkoholhandläggare, Sölvesborgs kommun
och Länsstyrelsen i Blekinge Län. Detta legitimerar samtlig personal på
festivalområdet med grundkunskap i alkohollagen, de
säkerhetsåtgärder vi vidtar, samt det värdskap vi vill stå för.
Ovanstående är en bifogad beskrivning från Paraplyproduktion AB.
Menyn utgörs av hamburgare med bröd, stenugnsbakad pizza med
diverse smaker, korv med bröd, kroppkakor, sill m.m. Matservering
kommer att finnas på tre (3) ställen inom området. Servering av
alkoholdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker kommer att
bedrivas från barer som är till antalet två (2) och ett (1) VIP-tält.
Sökanden har ansökt om serveringstid under torsdag den 9 juli
kl. 18.00 – 01.00, fredagen den 10 juli kl.17.00 – 01.00 och lördagen
den 11 juli kl. 12.00 – 01.00.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Paraplyproduktion AB ägs av Gustav Leijon, Robin Åkerman
och Stefan Gustavsson. De har tidigare erfarenhet från liknande
evenemang. Gustav Leijon har hos Karlskrona kommun avlagt
kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt
alkohollagen med godkänt resultat 2011 och ett kunskapsprov,
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 2013-03-11 med ett
godkänt resultat.
Ägar- och hyresförhållanden
Paraplyproduktion AB ägs till lika delar av; Kings Crown AB, 5565695857, (50 %) och Leijon Event AB, 556654-9738 (50 %).
Paraplyproduktion AB hyr Idrottsplatsen/festivalområdet av Hasslö
GoIF. Kontrakt finns med Hasslö GoIF.
Finansiering
Finansiering sker genom intäkter från entrébiljetter och försäljning av
mat och dryck.
Budget och omsättning
Försäljning av mat och dryck beräknas uppgå till cirka 700 000 tkr.
Restaurangrapport kommer att infordras i efterhand.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten svarar i sitt yttrande 2015-03-30 följande.
Ordning och säkerhet
Polismyndigheten kommer vid tillståndsgivningen av den allmänna
sammankomsten villkora arrangören och anlita förordnade
ordningsvakter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.
Särskild risk för människors hälsa
Sökanden har i sin ansökan för 2015 önskat att hela festivalområdet
även denna gång skulle vara ett gemensamt serveringsområde. Det
gemensamma festival- och serveringsområdet skulle även detta år vara
cirka 5 000 kvm. stort, klart avgränsat mot omkringliggande områden
med i underlagt väl förankrat staket. Beträffande detta anser polismyndigheten att området är klart avgränsat och därför fyller dessa krav.
Polismyndigheten anser det är viktigt att alla entrévärdar som finns vid
entrén ges den kunskap om vad som får tas in på området, vågar
avvisa personer som inte skall komma in, har god förmåga att
kommunicera med besökarna. Dessa entrévärdar skall finnas på plats i
god tid alla dagar innan området öppnar.
Inne på området är det viktigt att personal, publik/serveringsvärdar är
tillräckligt många för att kunna ha den tillsyn/överblickbarhet som krävs.
All den personalen bör också vara tydligt utmärkta med västar.
Viktigt också att man fortsätter att utbilda all sin personal i alkohollagen.
Polismyndigheten har konstaterat att festivalen 2014 genomfördes på
ett bra sätt. Arrangörerna tog sitt ansvar fullt ut, gjorde om planeringen
på områden där det inte fungerade. Med anledning av vad som
framkommit efter 2014 års festival tillstyrker polismyndigheten ett
gemensamt serveringsområde även 2015.
Sökt serveringstid
Polismyndigheten tillstyrker sökt serveringstid.
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.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är
taget av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Sortimentet är att
tillhandahålla prefabricerade maträtter samt färdiggjord sallad endast på
engångsmaträtter. Beträffande eventuellt förekommande bullerstörningar gäller folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga
ljudnivåer, FoHMFS 2014:15 samt för buller inomhus i bostäder,
FoHMFS 2014:1§3.
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning
- att man arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete
- arrangören ska se till att entrén till arrangemanget inte hindras för
framkomlighet av räddningsfordon
- räddningsvägarna får inte understiga 3 meters bredd/4 meters höjd
- nödvändig släckutrustning skall finnas tillgänglig vid mat/grillplatser
- räddningsvägarna mellan publiksektionerna får inte understiga 3
meters bredd
- alternativa utrymningsvägar ska finnas för samtliga besökare, om
området stängslas in helt eller delvis. Utmärks med utrymningsskylt
”grön gubbe”
- anmälan om gasol skall göras till Räddningstjänsten
- att 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
tillställningar (t.ex. sport, dans tivoli, marknader).
Utredarens bedömning
Enligt 8 kap. 12 § alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast
den som visar att han eller hon är personligt och ekonomiskt 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 alkohollagstiftning med ett godkänt resultat
under 2012. I den övriga prövningen som gjorts har inte funnits något
som talar emot sökandens vandel eller ekonomiska lämplighet.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Utifrån lagens krav enligt 8 kap 14 § anges att serveringstillstånd ska
omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av
tillståndshavaren. Enligt förarbeten och kommentarer till lagstiftningen
anges att lokalen ska vara utformad så att den kan överblickas på ett
tillfredsställande sätt beträffande ordning och nykterhet.
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 beskrivning, 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 systematiskt
brandskyddsarbete. Arrangören ska tillse att entrén till arrangemanget
inte hindras för framkomligheten av räddningsfordon.
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 helt eller delvis. Utmärks med utrymningsskylt
”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 tillställningar (t.ex. sport,
dans tivoli, marknader ).
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Polismyndigheten bifogar sitt remissvar 2014-03-27 till utredningen.
Särskild risk för människors hälsa
Polismyndigheten kommer vid tillståndsgivningen av den allmänna
sammankomsten villkora arrangören att anlita förordnade
ordningsvakter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.
Sökande Paraply Produktion AB har i sin ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd under Hasslöfestivalen 2014 önskemål att hela
festivalområdet skulle vara ett gemensamt serveringsområde. Det
gemensamma serveringsområdet, 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 armband som
tydligt skiljde sig från vuxenbiljett. Annan personal, publikvärdar och
serveringsvärdar, skulle vara tillräckligt många inne på området för att
hjälpa till med att hålla god tillsyn/uppsyn av området. 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/överblickbarhet 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 anledning 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 polismyndigheten att
tillstyrka ansökan om ett gemensamt serveringsområde.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Skulle utbildningen av någon anledning inte genomföras kommer
polismyndigheten att avslå ansökan. Polismyndigheten anser slutligen
att det är viktigt att uppföljning sker av festivalen med samtliga
inblandade myndigheter samt arrangör.
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 metodiska
policyarbete utifrån utbildning av personal i alkohollagen.
Utbildningarna kommer att genomföras vid tre tillfällen varav en är
webbaserad. Polismyndigheten och alkoholhandläggare, Karlskrona
kommun kommer att vara ansvariga för utbildningarna. 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 olägenheter
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, ordningsvakter
och sökanden har vi träffats vid två tillfällen. Sökanden har beskrivit
innehållet i ansökan, organisation och verksamheten i sin helhet.
Beträffande alkohollagens bestämmelser anges att serveringsstället ska
vara väl Serveringsområdet är inhägnat 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. För att minska
berusningsgraden inne på serveringsområdet rekommenderas att
begränsa antalet sålda enheter per person till fyra stycken.
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§ 71
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
I övrigt ansvarar den serveringsansvarige enligt alkohollagen att
överservering inte inträffar. Utifrån de diskussioner och överväganden
utredaren gjort i samband med ansökan, lagens krav och de
erfarenheter som är insamlade genom kontakter med
socialförvaltningen, polismyndigheten, räddningstjänsten och
ordningsvakter är att sökanden uppfyller de krav som ställs enligt 8 kap.
12 § alkohollagen och att ansökan därmed ska beviljas i sin helhet med
villkor.
I sin rapport från Hasslöfestivalen 2014 under ”synpunkter i övrigt”
bedömer alkoholhandläggarna att publikvärdarna bör erhålla väl synliga
västar. I övrigt finns inget att erinra avseende arrangörens
genomförande av festivalen. Paraply Produktion AB kommer att under
Hasslöfestivalen 2015 att utöka med s.k. miljöbelysning inom området.
Aktivitetsprogram finns framtaget avseende området utanför med bl.a
tivoli för att förebygga eventuella störningar. 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.
I Karlskrona kommuns riktlinjer avseende serveringstillstånd 9.8
musikevenemang framkommer att i varje enskilt ärende måste
bedömning göras och varje beslut motiveras utifrån omständigheter i
det enskilda fallet.
Länsstyrelsen skriver i sin bedömning 2014-12-17 att Karlskrona
kommun tidigare följt gällande lagstiftning då serveringsområdet inne på
festivalområdet har varit väl avgränsat och överblickbarheten har på så
sätt varit mer tillfredsställande. Länsstyrelsen anser att det är beklagligt
att Karlskrona kommun nu valt att göra avsteg från alkohollagen och
kommunen bör därför ges allvarlig kritik.
Alkoholhandläggaren i Karlskrona hade under våren 2014 nära kontakt
med alkoholhandläggaren i Sölvesborg för att delge varandra kunskap
och erfarenheter av tillståndsgivning gällande festivaler. Beslut om
villkor var i stort jämställda i utredningarna 2014. Länsstyrelsen ser i
första hand att Sölvesborgs kommun avstår ifrån att bevilja hela
festivalområdet som en serveringsyta på grund av det trots flera
förbättringsåtgärder är omöjligt för serveringspersonalen att ha
överblickbarhet över den alkohol de serverar.
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§ 71 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
Om kommunen ändå beslutar att bevilja hela festivalområdet som en
serveringsyta bör kommunen besluta om villkor som underlättar
överblickbarheten ytterligare. Dessa villkor som länsstyrelsen uppger
finns till större delen med i beslutet och i utredarens bedömning som
avser Hasslöfestivalen 2015.
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
2015-04-01
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt
alkohollagen 8 kap 2 §
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 9 -11 juli 2015, Fiskaregårdsvägen 62, 370 23 Hasslö.
2. att serveringstiden är 2015-07-09 kl.18.00 – 01.00, 2015-07-10 kl.
17.00 – 01.00 och 2015- 07-11 kl. 12.00 – 01.00,
3. att samtliga besökare av festivalområdet bär ett festivalarmband, där
besökande under 18 år bär en specifik färg,
4. att Paraplyproduktion 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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Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Hasslöfestivalen 9 juli – 11 juli 2015
6. att publikvärdar, plockpersonal, entrévärdar, ordningsvakter och barpersonal skall genomgår en webbutbildning i alkohollagstiftningen,
7. att polismyndigheten i Blekinge läns beslut rörande förordnande av
ordningsvakter skall följas,
8. att samtliga drycker ska serveras i plastglas eller i plastflaskor
9. att särredovisning av mat och dryck ska ske för den del av rörelsen
som avser detta tillfälliga tillstånd under Hasslöfestivalen 2015,
redovisningen ska vara alkoholhandläggare tillhanda senast 29
augusti 2015.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

SN. 2015.066.702

§ 72
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
gästhamnen Säljö udde
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. Cajam AB 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 årligen under perioden 06-01 - 08-31 mellan klockan
11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet:
Säljö Udde är beläget på södra delen av ön Säljö i Karlskrona skärgård.
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beviljades under perioden
2014-06-15 – 2014-08-15 Köket ligger i anslutning serveringsytan och
är registrerat att tillreda och bereda kalla rätter såsom sallader,
sommartallrik m.m. varma rätter så som olika sorters pajer.
Serveringsytan är ett trä-däck på cirka 100 kvm och är tydligt avgränsad
med ett trästaket som är cirka 120 cm högt. Servering av alkoholdrycker
sker vid borden. Toaletter finns i servicebyggnaden.
Sökanden driver Restaurang Säljö Udde som ligger i nära anslutning till
Säljö Udde, Gästhamnen och är en anläggning för tillfälligt boende och
erbjuder övernattning för enskilda såväl som för grupper, konferensoch kursmöjligheter, samt restaurangverksamhet med ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten. Mark och byggnader har tidigare
använts av Flygvapnet. Anläggningen kan nås från sjösidan via en
gjuten ramp och brygga.
Köket ligger i anslutning till matsalarna och uppfyller de allmänna krav
och standard som alkohollagen kräver. Köket som ligger i nära
anslutning till Säljö Udde kommer att användas för att förstärka matutbudet på det nya serveringsstället. Avståndet mellan de olika köken är
cirka 85 meter. Besök har gjorts på plats.
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Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
gästhamnen Säljö udde
Verksamhetens inriktning och omfattning
Menyn kommer framförallt att bestå av sommarmat, såsom hemlagade
pajer av olika slag, olika sorters sallader (räkor, ost/skinka, rostbiff),
kalla och varma huvudrätter, smörgåsar och baguetter, belgiska våfflor
(både huvud-rättsvariant och dessert-variant) samt drycker och glass.
All servering kommer att ske vid borden. Öppettiderna kommer att
variera under perioden som vi har serveringen i gästhamnen öppen.
Senare delen av juni, juli och första dagarna i augusti.
Mycket beroende på väder och gäst-tillströmning. Serveringen är ett
komplement till huvudrestaurangen. Vi kommer att ha öppet under alla
evenemangskvällar. Grundläggande tankar är kl.12.00 – 16.00 samt
19.00 - 23.00 under evenemangskvällarna. Några härliga
sommarkvällar kommer det säkerligen vara så att en trubadur kommer
att spela.
Vi vänder oss till gästerna som besöker ön och vill öka servicen, inte
minst till våra båt- och badgäster. Med erfarenhet av tidigare års
verksamhet är det åldersgruppen 40 år och uppåt, som är den stora
målgruppen. Vi vill skapa en oas vid vattnet. Vi vill att våra gäster skall
kunna äta gott och kunna njuta av världens vackraste skärgård bara
några meter från stolen. Eftersom det i samband med att vi öppnar
Freddies Lounge varje dag, kommer servicefunktionen mot båtfolket att
bli så mycket bättre. Större delen av dagen kommer det att finnas
personal från oss på plats i gästhamnen. Serveringsytan är ett trä-däck
på drygt 100 kvm. stort.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden Cajam AB, består av Christer Ericsson (ägande 80 %) och
Peter Ericsson. Christer och Peter Ericsson äger också företaget Cajam
Äventyr AB som har ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet
sällskap i sitt serveringsställe Boda Borg i Karlskrona och sedan 2011
driver företaget Restaurang Säljö Udde med ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten. Christer Ericsson har lång erfarenhet
av restaurangbranschen. Han har avlagt kunskapsprov hos
socialförvaltningen, 2011-05-12, för stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten med godkänt resultat.
Ägar och hyresförhållanden
Cajam AB hyr serveringslokalerna av Lindeberg Fastigheter och
Sandvikens Fritidstomter AB.
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§ 72 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
gästhamnen Säljö udde
Finansiering
Sökanden arrenderar anläggningen vilket innebär att sökanden inte har
haft några kostnader avseende serveringsstället.

Budget och omsättning
Första året budget för perioden 15 juni – 15 augusti 2015 avseende
maten uppskattas till 1,1 mnkr. sprit 7 tkr., vin 12 tkr., starköl 46 tkr. och
andra jästa alkoholdrycker 5 tkr.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt,
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är
taget av samhällsbyggnads-förvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden
i Karlskrona har i delegationsbeslut registrerat Säljö Udde tillhörande
Cajam AB restaurang och café med tillagning från grunden. Beträffande
eventuellt förekommande bullerstörningar gäller folkhälsomyndighetens
allmänna råd om höga ljudnivåer, FoHMFS 2014:15 samt för buller
inomhus i bostäder, FoHMFS 2014:13.
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning:
•att man arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete.
Utredarens överväganden
Av 8 kap.15 § samt förarbeten framgår att stadigvarande tillstånd för
servering till allmänheten får medges endast om serveringsstället har
ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahålla lagad
eller på annat sett tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat
utbud av maträtter.
Av propositionen 2009/10:125 sidan 104 framgår att det är den
allmänna standarden, såväl på maten som på miljön, som ska vara
avgörande för möjligheten att få serveringstillstånd, inte typen av
köksutrustning eller mat.
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§ 72 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
gästhamnen Säljö udde
Menyn avseende Säljö Udde, Gästhamnen uppfyller alkohollagen krav.
Delar av menyn förbereds i köket på restaurangen Säljö Udde som
ligger i nära anslutning till Gästhamnen. Det är den sammanvägda
bedömningen av utbud, kvalitet och allmän standard som ska vara
avgörande. Större delen av personalen har genomgått utbildning
ansvarsfull alkoholservering.
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
2015-03-31.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 8 kap. 2
§ alkohollagen,
1. att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten årligen under perioden 1 juni – 31 augusti mellan
klockan 11.00 – 01.00.
2. att endast bordsservering får förekomma på den väl avgränsade
serveringsytan
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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§ 73
Resursbehov för att uppfylla lagkrav vid arbete med våld i nära
relationer
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden
skyldigheter inom detta område anges i första hand socialtjänstlagen
och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära
relationer, SOSFS 2014:4. Socialnämndens ansvar har utökats i och
med SOSFS 2014:4 som gäller från 1 oktober 2014.
Som anges i rapporten är våldet omfattande och utbrett och tar sig
uttryck i olika skepnader. Ett arbete för att ge adekvat hjälp till
våldsutsatta i Karlskrona kommun är ett resurskrävande arbete.
Behovet av resurser är helt och hållet avhängigt nämndens
ambitionsnivå.
Det resursbehov som är angett i rapporten bedöms vara det som krävs
för att klara lagstiftningens minimikrav.
1. Alla barn och vuxna som har blivit utsatta för våld i nära relationer
ska få sitt vårdbehov utrett inom lagstadgad tid.
2. Alla barn och vuxna som har blivit utsatta för våld i nära relationer
ska få sitt vårdbehov tillgodosett inom socialförvaltningens
öppenvård.
3. Berörd personal inom socialtjänst, barnomsorg, skola och berörda
delar av landstinget ska kunna få råd, vägledning och eventuell
utbildning i ämnet.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att uppdra åt förvaltningen att nogsamt följa utvecklingen av
anmälningar och utredningar avseende barn och vuxna och redovisa
detta till nämnden
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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§ 74
Budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2015 samt
personalnyckeltal
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist föredrar
ärendet. Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -11,3
mnkr, fördelat med -11,3 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 nämnvärt på grund av
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till
fullo. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i
allt större utsträckning.
Antalet placeringar är just nu på en något högre nivå än snittet
föregående år. Prognostiserad avvikelse är -0,5 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 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -8,5
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är
på en fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 29 placerade (23 i
snitt föregående år).
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse
bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet Roslunden,
prognostiserad budgetavvikelse är -0,8 mnkr. Prognos gällande övriga
kostnader +-0,0.
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Budgetuppföljningsrapport per 31 mars 2015 samt
personalnyckeltal
Ekonomiskt bistånd:
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014.
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras
nämnvärt i år jämfört med 2014. 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 31
mars 2015.
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 mars till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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§ 75
Besparingsförslag
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Förvaltningen
presenterade vid socialnämndens sammanträde den 23 mars en
budgetuppföljning som gav vid handen att förvaltningen redan vid
denna tid på året prognostiserar med en negativ budgetavvikelse om –
10 mnkr. Förvaltningen lade också fram sparförslag som nästan
uteslutande avsåg personalnedskärningar för att uppnå en budget i
balans. Socialnämnden beslutade att avvisade förvaltningens
besparingsförslag.
Förvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden vid sammanträdet den
23 mars att återkomma till socialnämnden att till sammanträdet den 20
april redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i samtliga
delar av förvaltningen utan att det medför personalneddragningar, samt
en risk-och konsekvensanalys av ovanstående.
Förvaltningens bedömning kvarstår att det är omöjligt att spara på
andra kostnader än personal, men att sådana personella besparingar
också leder till allvarliga konsekvenser för rättssäkerhet och arbetsmiljö.
I föregående månads budgetuppföljning och förslag till besparingar
finns ett fåtal förslag som inte resulterar i uppsägning av personal och
de redovisas återigen här nedan:
– Föreningsbidragen 1 mnkr.
– Leasingbilar 50 000 tkr/bil/år
Ovan nämnda besparingar är marginella och gör inte att socialnämnden
kan uppnå en budget i balans. Antalet leasingbilar är redan i dagsläget
snålt tilltagna och täcker understundom inte behovet. En neddragning
av bilar skulle resultera i sämre service till våra medborgare och sämre
möjligheter att akut agera med hembesök vid anmälningar om barn som
far illa eller vuxna som är i fara.
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Besparingsförslag
Beslut om att inte betala ut föreningsbidrag skulle troligen orsaka
svårigheter för föreningarna att klara av sina verksamheter, då bidraget
ofta används till hyror och aktiviteter som föreningarna företar.
Utöver detta förfogar förvaltningen över hyror för lokaler, om dessa
skulle sägas upp skulle det inte få effekt under innevarande år,
eftersom förvaltningen har kontrakt med långa löptider, samt att det
skulle resultera i att personal inte skulle ha arbetsplatser, samt att vår
HVB-verksamhet skulle behöva läggas ner, om lokaler inte skulle finnas
för verksamheten. I övrigt är det vårdkostnader som är kostnadsdrivande och dessa är vi skyldiga enligt lag att tillförsäkra den enskilde.
Förvaltningen har givetvis såväl ett uppdrag som en skyldighet att
arbeta för att minska kostnaderna för detta, men har i dagsläget inte
personella resurser för det. Inflödet av anmälningar och ansökningar är
så stort att vi inte klarar den lagstadgade verksamheten, än mindre
öppenvård och systematiskt arbete med hemmaplanslösningar.
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan för att nå en budget i balans
tidigare presenterad för nämnden den 23 mars 2015
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning
föreslås besparingar genom att:
Ta bort:
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.
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Besparingsförslag
Konsekvensbeskrivning
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare
som medarbetare.
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte
kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade eller politiska målen.
Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas krävs
dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska mål ska
uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar för att
säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare och
medarbetare.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna förvaltningens redovisning av besparingsförslag,
2. att anta föreslagna besparingar,
3. att uppdra åt förvaltningen att omgående genomföra besparingarna,
4. att översända redovisningen till kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och revisionen.
Yrkande:
Göran Eklund (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut
samt yrkar att kommunfullmäktige äger frågan och skall se till att tillföra
socialtjänsten de resurser som behövs för att utföra sin lagstadgade
verksamhet samt att kommunfullmäktige bör tillskriva Migrationsverket
för att de skall ersätta kommunen för de faktiska kostnaderna för
flyktingmottagandet samt att kommunfullmäktige annars måste redovisa
var i kommunens verksamhet det skall skäras för att överföra medel så
vi får en socialtjänst ekonomi i balans samt
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Besparingsförslag
att den föreslagna besparingen inte kommer att lösa problemen inom
socialförvaltningen, då socialtjänsten i dagsläget saknar personal för att
kunna lösa sin lagstadgade verksamhet samt att kommunfullmäktige
borde tillsätta en utredning som belyser varför socialtjänstens kostnader
skenar. Då finns det en möjlighet att åtgärda orsakerna till problemen
med socialförvaltningens skenande kostnader.
Sophia Ahlin (M), Eva Strömqvist (S) samt Marianne Andersson (MP)
yrkar att ärendet bordläggs.
Margaretha Rodin (FP) och Björn Olsson (S) yrkar bifall till Sophia Ahlin
(M), Eva Strömqvist (S) samt Marianne Andersson (MP) yrkande om
bordläggning.
Proposition och beslut:
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska
bordläggas.
Reservation:
Göran Eklund (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Socialnämnden beslutar således
att bordlägga ärendet
__________
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§ 76
Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd
vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. Ekonomiskt
bistånd täcker all ekonomisk hjälp enligt socialtjänstlagen.
Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet och avser de
vanligaste och regelbundet återkommande levnadskostnaderna.
Försörjningsstödet består dels av en norm för livsmedel, kläder och
skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt
dagstidning, telefon och TV-avgift, dels av skäliga kostnader för
boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i
fackförening och arbetslöshetskassa. När det gäller normen beslutar
regeringen varje år om en skälig nivå genom riksnormen.
Huvuduppgiften eller målet är att hjälpa den enskilde så att han eller
hon kan klara sig utan ekonomiskt bistånd – hjälp till självförsörjning. I
väntan på att detta blir möjligt har den enskilde under vissa
förutsättningar och efter en individuell behovsprövning rätt till
ekonomiskt bistånd – hjälp med försörjningen.
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar för handläggning av
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
kompletterar främst Socialstyrelsens författningssamling med lagtexter
och allmänna råd samt handboken Ekonomiskt bistånd.
Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med
fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för
rättstillämpningen.
Socialnämndens riktlinjer och anvisningar ska ses som ett
arbetsredskap och stöd i handläggningen för handläggare inom
funktionen ekonomiskt bistånd vid socialförvaltningens vuxensektion.
Efter översyn av gällande riktlinjer föreslås förändringar och tillägg
avseende 2015 och 2016.
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Riktlinjer och anvisningar för handläggning av ekonomiskt bistånd
vid socialförvaltningen i Karlskrona kommun

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
att godkänna förslag till riktlinjer och anvisningar för handläggning av
ekonomiskt bistånd vid Socialförvaltningen i Karlskrona kommun
avseende 2015-2016
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag
__________
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§ 77
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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
utbildningsbakgrund och har svag eller ingen förankring på
arbetsmarknaden. 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
fortsatt med 40 platser årligen under 2013 och 2014.
Dessa arbetstillfällen har tydligt varit lyckosamma då dessa personer
har fått 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
åtgärder men nivå är fortsatt hög. Fortsatta aktiva åtgärder krävs inom
Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis dämpa utvecklingen av
antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning.
Inrättandet av så kallade ”kommunala beredskapsjobb” är ett sätt bland
flera nu pågående och planerade åtgärder att dämpa och minska
behovet av ekonomiskt bistånd i Karlskrona.
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.
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§ 77 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
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. Detta arbete bedriv även inom ramen
för Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM där Karlskrona
kommuns SF sedan flera år genomför projekt med finansiering från
FINSAM.
I arbetet med de personer som står till arbetsmarknadens förfogande är
utgångspunkten att individen är inskriven som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eventuella insatser från kommunen
sker alltid i samråd med Arbetsförmedlingen.
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. Ungdomar
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Förslag till fortsatt aktiv
kommunal åtgärd ”kommunala beredskapsjobb” Det är
arbetsförmedlingen som har ansvaret för 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 sedan 2012 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.
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§ 77 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
Socialnämnden har i mål för verksamheten formulerat att denna typ av
åtgärd ska användas för att dämpa utvecklingen av behov av
ekonomiskt bistånd. En fortsatt åtgärd enligt denna modell kan enligt
förslaget erbjudas för 20 personer under 2015-2016 med start i maj
månad 2015. Upplägget för dessa personers anställning är arbete på
arbetsplats i kommunal förvaltning med introduktion inom
arbetsmarknads på Bubbetorps gård under de första veckorna.
Vägledare från arbetsmarknadsavdelningen följer gruppen under
anställningsperioden för att vägleda inför anställningens upphörande
efter ett år. 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. 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. Samarbete med
Arbetsförmedlingen är väletablerat enligt denna modell.
Kommunala beredskapsarbeten
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. Personerna kommer 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.
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§ 77 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
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 2015 års arbetsgivar- och sociala avgifter
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 18080 kr
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 beredskapsanställda
med bidrag från Arbetsförmedlingen.
Kostnad 12 månader 20 kommunala beredskapsjobb med bidrag från
personer 2015/2016
Summa 2015/2016 3 281 280 kr
Vid start i maj 2015 fördelar sig kostnaderna under 2015/16 med
2 187 520 kr för 2015 och 1 093 760 kr 2016
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.
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 vilka enligt förslag finansieras från
kontot ekonomiskt bistånd
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§ 77 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten,
2015/2016, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så
kallade nystartsjobb
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med ekonomiskt
stöd från arbetsförmedlingen samt enligt förslag och att kostnaden
finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med
totalt 3 281280 kr för 2015/16 med fördelningen 2 187520 kr för år
2015 och 1 093760 kr för år 2016
3. att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten
om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande
av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen
tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen involveras i
framtagandet 20 arbetsplatser.
Yrkande:
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Reservation:
Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig mot särbehandling och anser att
ordalydelsen ”utländsk bakgrund” i första stycket stryks ur texten.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
__________
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Akten

SN. 2015.115.206

§ 78
Ökade hyreskostnader för barn- och ungdomssektionen
Sammanträdet ajourneras 17.15–17.25. Christine Held,
förvaltningschef, föredrar ärendet. Barn- och ungdomssektionen har
beviljats medel till 16 nya tjänster. De befintliga lokalerna på Ekliden är
beräknade till den personal som fanns 2013. För att kunna ge
kontorsplatser till 16 nya behöver lokalerna utökas. Karlskronahem har
tagit fram ett förslag om en tillbyggnad som skulle ge 16 nya rum och
ett mindre personal/mötes rum. Den utökade hyreskostnaden är
beräknad till 376 000:-/år.
Utöver detta tillskott av fler kontorsrum finns också en plan av byte av
lokaler mellan funktionsstödsförvaltningen och barn- och ungdomssektionen som innebär att vi släpper tidigare Ungbos lokaler och får
istället 8 kontorsrum och kommer att dela sammanträdesrum med
funktionsstödsförvaltningen.
För att utbyggnaden ska påbörjas och bli klar under senare hälften av
2016 behövs ett beslut om att den utökade hyreskostnaden beviljas.
Under 2016 med halva årskostnaden och för 2017 och framöver blir det
hela årskostnaden.
Utöver Ekliden hyr vi idag extra kontorslokaler i Lyckeby till en kostnad
av 176 800:-/år och vi räknar med att kunna ha hela verksamheten på
Ekliden och inte behöva använda lokalen i Lyckeby.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att bevilja en ökad hyreskostnad under 2016 med kronor 188 000:- och
för 2017 och framåt en kostnad med 376 000:-/år.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2009.301.752

§ 79
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden
driver sedan flera år tillbaka ett hemlöshetsboende i lokaler belägna vid
Lindesnäs i Karlskrona. Lokalerna användes tidigare som vägmotell.
Verksamheten som nämnden bedriver riktar sig till personer som av
olika orsaker är i akut hemlöshet och saknar tak över huvudet.
Stödboendet har karaktären akutboende och målsättningen är att man
så snart det är möjligt ska erhålla annan typ av boende och i
förlängningen få hjälp till ett tryggt och stabilt boende.
I dagsläget ansvarar socialförvaltningens boendestöd för verksamheten
på Rosenbom. Under senaste tiden har verksamheten varit fullbelagd,
och tidvis har det varit kö till boendet. Företrädesvis är de boende på
Rosenbom män.
Social problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa är vanligt
förekommande, men även annan problematik, som mer är kopplade till
oförmåga att klara ekonomi och boende, finns.
Under 2014 tog hyresvärden initiativ till en omförhandling av
hyresavtalet. Förhandlingarna resulterade i en förhandling i
hyresnämnden som föll ut enligt följande:
• Nytt avtal skrivs på fem år från och med 1/6 2015
• Index ligger kvar på 75 %
• Hyreshöjningen blir 100 tkr fr.o.m. 1/6

Förvaltningens bedömning är att godta föreslaget om nytt hyresavtal för
stödboendet Rosenbom. Möjligheten att hyra ändamålsenlig ny lokal för
verksamheten bedöms obefintlig, likaså möjligheten att tillgodose
målgruppens behov på annat sätt.
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§ 79
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna hyresavtal enligt
ovanstående förslag
Yrkande: Morgan Kullberg (M) samt Lars Brissmalm (S) yrkar
bordläggning av ärendet till socialnämndens sammanträde den 18 maj
2015 så att nämnden får möjlighet att se och ta ställning till avtalet i sin
helhet och därefter fatta beslut.
Proposition och beslut:
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Morgan Kullberg (M) samt Lars Brissmalm (S) yrkande om
bordläggning och finner att socialnämnden beslutar enligt Morgan
Kullberg (M) samt Lars Brissmalm (S) förslag.
Socialnämnden beslutar således
att ärendet bordläggs till socialnämndens sammanträde den 18 maj
2015 så att nämnden får möjlighet att se och ta ställning till avtalet i
sin helhet och därefter fatta beslut.
__________
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SN. 2015.116.700

§ 80
Beslut i ärende gällande handlingsplan för en trygg och säker
socialtjänst – barn och unga
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. De flesta barn och
unga i Karlskrona kommun lever under trygga och goda förhållanden
tillsammans med sina familjer, föräldrar och syskon. Barns hälsa,
sociala förhållanden och skolgång är i stort sett goda. Samtidigt finns
det barn och unga i vår kommun som behöver stöd och skydd från
kommunens socialtjänst. Under 2014 inkom till socialförvaltningen i
Karlskrona totalt 2006 anmälningar och ansökningar avseende barn
och unga. Här har kommunens socialtjänst ett mycket viktigt arbete att
göra.
Antalet barn och unga som är i behov av kontakt med socialtjänsten till
följd av en anmälan eller ansökan har ökat de senaste åren och under
föregående år med 140 %. Lagstiftningen och kraven på socialtjänstens
barn- och ungdomsvård har ökat under senare år beträffande
ansvarsområden, kvalité, kompetens, dokumentation och
brukarmedverkan.
Socialtjänsten i Karlskrona står i dagsläget inför ett förbättringsarbete
för att kunna uppnå en trygg och säker socialtjänst. Vi har genom och
externa utredningar en god bild av de förbättringar som är nödvändiga
att vidta. För att detta arbete ska säkerställas bedömer förvaltningen att
en handlingsplan för en trygg och säker socialtjänst behöver upprättas.
Handlingsplanen bör innehålla:
–
–
–
–
–

Sign

Socialtjänstens förbättringsområden inom barn- och unga området
Förutsättningar för förändringsarbete
Mål med förändringsarbetet
Genomförandeplan med ansvarsfördelning och tidsåtgång
Plan för systematisk uppföljning
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§ 80 forts.
Beslut i ärende gällande handlingsplan för en trygg och säker
socialtjänst – barn och unga
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för en trygg och
säker socialtjänst inom barn- och unga området,
2. att förvaltningen redovisar handlingsplanen till socialnämnden senast
december 2015.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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2015
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4,
måndagen den 25 maj 2015 kl. 14.00 - 14.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Ann-Marie Branje (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V)

Ersättare

Robert Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)
Katarina Nordin (M)
Marie Klang (FP)

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingschef
Sektionschef
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Anette Gladher
Jesper Björnson
Margaretha Jansson
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Göran Eklund (SD)

Justerade paragrafer

§ 97

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Göran Eklund

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Akten

SN. 2009.301.752

§ 97
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom

Socialnämnden driver sedan flera år tillbaka ett hemlöshetsboende i
lokaler belägna vid Lindesnäs i Karlskrona. Lokalerna användes tidigare
som vägmotell. Verksamheten som nämnden bedriver riktar sig till
personer som av olika orsaker är i akut hemlöshet och saknar tak över
huvudet.
Stödboendet har karaktären akutboende och målsättningen är att man
så snart det är möjligt ska erhålla annan typ av boende och i
förlängningen få hjälp till ett tryggt och stabilt boende. I dagsläget
ansvarar Socialförvaltningens boendestöd för verksamheten på
Rosenbom.
Under senaste tiden har verksamheten varit fullbelagd, och tidvis har
det varit kö till boendet. Företrädesvis är de boende på Rosenbom män.
Social problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa är vanligt
förekommande, men även annan problematik, som mer är kopplade till
oförmåga att klara ekonomi och boende, finns.
Under 2014 tog hyresvärden initiativ till en omförhandling av
hyresavtalet. Förhandlingarna resulterade i en förhandling i
hyresnämnden som föll ut enligt följande:
• Nytt avtal skrivs på fem år från och med 1/6 2015
• Index ligger kvar på 75 %
• Hyreshöjningen blir 100 tkr from 1/6
Förvaltningens bedömning är att godta föreslaget om nytt hyresavtal för
stödboendet Rosenbom. Möjligheten att hyra ändamålsenlig ny lokal för
verksamheten bedöms obefintlig, likaså möjligheten att tillgodose
målgruppens behov på annat sätt.
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§ 97 forts
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom
Socialnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag, med omedelbar
justering, på sitt sammanträde den 18 maj 2015, dock med ett
tilläggsbeslut till förvaltnings förslag att till hyresavtalet infoga under
särskilda bestämmelser rätt för hyresgästen att ensidigt ha rätt att säga
upp avtalet (enbart för avflyttning) efter 18 månader. I övrigt
oförändrade villkor.
Hyresvärden svarade den 20 maj 2015 på nämndens begäran:
Jag har mottagit Socialnämndens förslag. Jag konstaterar följande:
1. Vi har i Hyresnämnden förlikats och efter långa och dryga
förhandlingar enats om hyresvillkor i enlighet med översänt
hyresavtal. Hyresnämnden har protokollfört samtliga förändrade
villkor och detta fanns självfallet inte med.
2. Den texten som Ni önskar införa i hyresavtalet är såklart helt
oacceptabel från vår sida, vi reducerade våra hyreskrav mot en
längre löptid.
3. Med denna senaste vändning är min fråga om kommunen
respekterar hyresnämndens roll som medlare? Men också om vi
kommer att ha ett hyresavtal per den 31/5?
Förvaltningen kan utifrån hyresvärdens svar inte se annat val än att
nämnden upphäver sitt beslut från 18 maj 2015 och i stället beslutar att
godta hyresavtalet i dess framförhandlade lydelse.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att upphäva socialnämndens beslut § 96 av den 18 maj 2015, i
dess helhet,
2. att uppdra åt förvaltningschefen att teckna hyresavtal enligt
ovanstående förslag,
3. att förklara punkten omedelbart justerad.
Yrkande:
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till attsats 1-3 samt tillägg av tre
attsatser där det framgår att socialnämnden ger kommunjuristen i
uppdrag att utreda om verksamheten som bedrivs i lokalen Rosenbom
är momspliktig, att om moms felaktigt debiterats kommunen för lokalen
Rosenbom utreda möjligheten att återfå densamma, samt att under
förutsättning att i lokalen ej bedrivs momspliktig verksamhet uppdraga
forts.
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§ 97 forts
Hyresavtal avseende stödboendet Rosenbom
åt fastighetsavdelningen att i efterhand göra nödvändiga förändringar i
hyresavtalet.
Björn Fries (V), Eva Strömqvist (S), Göran Eklund (SD) samt Lars
Brissmalm (S) yrkar bifall till Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt Morgan Kullbergs (M) förslag.
Socialnämnden beslutar
1. att upphäva socialnämndens beslut § 96 av den 18 maj 2015, i
dess helhet,
2. att uppdra åt förvaltningschefen att teckna hyresavtal enligt
ovanstående förslag,
3. att förklara punkten omedelbart justerad
4. att socialnämnden ger kommunjuristen i uppdrag att utreda om
verksamheten som bedrivs i lokalen Rosenbom är momspliktig
5. att om moms felaktigt debiterats kommunen för lokalen Rosenbom
utreda möjligheten att återfå densamma
6. att under förutsättning att i lokalen ej bedrivs momspliktig
verksamhet uppdraga åt fastighetsavdelningen att i efterhand göra
nödvändiga förändringar i hyresavtalet.
__________
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Sign

Sign
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SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 1 juni 2015
§ 98 Yttrande från Socialnämnden avseende revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen för år 2014
§ 99 Hyreskostnader Ekliden

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

1 juni 2015

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4,
måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 – 15.55
Ajournering 15.30 – 15.35
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)

Ersättare

Robert Andersson (SD)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Pelle Nordensson (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) § 99 15.25 – 15.40
Maja Sandberg (S)
Katarina Nordin (M)
Sture Nilsson (C) § 98 15.10 – 15.25

Tjänstemän Förvaltningschef
Sektionschef
Sektionschef

Anette Gladher
Margaretha Jansson
Christine Held

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Margareta Rodin (FP)

Justerade paragrafer

§ 98-99

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Margareta Rodin

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 juni

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign

2015 intygar
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1 juni 2015

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

KS. 2013.223.041
SN. 2015.150.007

§ 98
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen för år 2014
Revisorerna riktar anmärkning mot socialnämnden då man anser att
nämnden brustit i styrning, ledning och kontroll. Revisorerna menar att
nämnden tagit för få beslut, inte varit tillräckligt aktiva för att reducera
årets negativa budgetavvikelser. Vidare menar revisorerna att
nämndens interna kontroll varit bristfällig, samt att man anser att det
funnits brister i nämndens processer avseende verksamhet som rör
vård av barn, ungdomar och familjer.
Socialnämnden avger ovanstående yttrande och föreslås besluta
1. att anta härvid redovisad förklaring till anmärkningar i
revisionsberättelsen för 2014
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad
Lars Brissmalm (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen
15.10 – 15.25
Eva Strömqvist (S) begär ajournering 15.30 – 15.35
Selma Björk Matthiasdottir (S) avstår sin rösträtt

Socialnämnden beslutar
1. att anta härvid redovisad förklaring till anmärkningar i
revisionsberättelsen för 2014
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad
__________
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Sign

Sign
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Akten

SN. 2015.115.206

§ 99
Hyreskostnader Ekliden
Christine Held, sektionschef, föredrar ärendet. I december 2013 flyttade
vi in i nyrenoverade lokaler på Ekliden. Lokalerna var redan vid
inflyttningen lite för små och vi fick prioritera bort bland annat
sammanträdesrum, dela några rum och sitta två i några rum. Efter
händelsen valborgsmässoaftonen 2014 ökade inkomna anmälningar,
ordinarie personal blev sjukskriven och en del slutade. Detta gjorde att
vi fick ta in konsulter och extrapersonal och det innebar att vi under
hösten hamnade i en situation där det inte fanns plats för alla utan en
arbetsgrupp på 10 personer flyttade till tillfälliga lokaler i Lyckeby.
Under 2014 pågick också en planering för att
Funktionsstödsförvaltningen skulle flytta ut i lokaler bredvid oss. Ett byte
av lokaler har gjorts som innebär att FSF kommer att ta över den delen
av våra lokaler som tidigare tillhörde Ungbo där vi idag har fyra
kontorsplatser och vi får sju kontorsrum i deras del och vi kommer att
ha gemensamma sammanträdesrum.
Diskussioner om våra lokaler påbörjades innan vi visste om vi skulle få
någon förstärkning och ett förslag togs fram som skulle ge fler
kontorsrum om ett beslut skulle tas om personalförstärkning. Förslaget
är att man bygger in en takterrass som idag finns mellan ”vårt hus” och
det hus där Funktionsstödsförvaltningen kommer att flytta in.
Frågan har ställts flera gånger till FSF om det vore möjligt att få
ytterligare några rum i deras lokaler men de har svarat att de lokalerna
som görs iordning till FSF precis täcker deras behov.
Det vi står inför idag är att vår personal kommer att utökas med 20
personer (16+4) och att arbetsgruppen i Lyckeby ska flytta tillbaka och
de 4 som sitter f.d. Ungbos lokaler ska beredas plats i nya rum.
forts.
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§ 99
Hyreskostnader Ekliden
Vid de första byggmötena tillsammans med de fackliga
skyddsombuden, Karlskronhem och kommunens fastighetsavdelning
framfördes att rummen inte skulle räcka och att det nuvarande
personalrummet skulle bli för litet. En lösning för att få fler kontorsrum
och ett större personalrum är att utöka den redan beslutade
tillbyggnaden och det innebär en större ökad hyreskostnad.
I grundförslaget finns 17 nya rum och 7 rum som vi byter med
Funktionsstödsförvaltningen. Sammanträdesrum som vi delar med FSF
men ingen utökning av personalutrymme.
Vårt behov är 34 nya kontorsrum och ett större personalrum
10 personer som finns i Lyckeby idag ska flytta tillbaka
4 personer som idag sitter i den del som ingår i bytet med
Funktionsstödsförvaltningen
20 nya personer som ska tillsättas och behöver kontorsrum
Det nuvarande personalrummet är inte tillräckligt för ytterligare 20
personer.
I det nya utökade förslaget, finns förutom de ovan nämnda 24
kontorsrummen ytterligare 10 kontorsrum och ett större personalrum.
På socialnämnden i april togs beslut om en ökad hyreskostnad på
kronor 376 000 för det första förslaget på en tillbyggnad på nuvarande
lokaler. Efter att detta beslut togs har det framkommit att denna
tillbyggnad inte skulle vara tillräcklig för våra behov och ytterligare ett
förslag har tagits fram där man utökar tillbyggnaden. Denna utökade
tillbyggnad skulle ge en ytterligare utökad hyra med ca 180 000/år.
Den totala hyresökningen för hela tillbyggnaden skulle bli en ökning
med 556 000:/år (376 000 + 180 000).
Att ha verksamheten samlad i gemensamma lokaler har varit ett mål för
att uppnå effektivitet och det gynnar samarbetet mellan
arbetsgrupperna.
Konsekvenserna av att inte göra den större tillbyggnaden blir att vi får
en dålig arbetsmiljö med för lite personalutrymme och för få kontorsrum.
Trånga lokaler kan medverka till stress.
forts.
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§ 99
Hyreskostnader Ekliden
I ett rum som delas av flera personer finns en särskild risk för störning
och koncentrationssvårigheter, vilket kan vara en stressfaktor och kan
även göra att arbetet blir mindre effektivt. En dålig arbetsmiljö i form att
trånga lokaler kan vara en faktor som gör att man väljer att sluta.
Att som idag ha en arbetsgrupp i andra lokaler är inte heller en bra
lösning varken ekonomiskt eller arbetsmiljömässigt. Samarbetet
försvåras när man inte sitter tillsammans och det tar tid att förflytta sig
och den arbetsgrupp som sitter i andra lokaler känner sig ofta utanför
den större gemenskapen.
Den ökade hyreskostnaden kommer först 2017 att gälla per helår.
Förhoppningen är att tillbyggnaden ska vara klar innan sommaren
2016, vilket innebär att kostnaden för 2016 blir lite mer än halv
årskostnaden.
Ett snabbt beslut är nödvändigt för att inte stoppa byggprocessen och
därmed inte göra det möjligt att tillbyggnaden blir klar innan sommaren
2016.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att upphäva socialnämndens beslut från 2015-04-20 § 78 om att
bevilja en ökad hyreskostnad med 376 000:-/år

2. att bevilja en ökad hyreskostnad med kronor 556 000:-/år
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 15 juni
2015
§ 109

Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Yame Sushi

§ 110

Svar på remiss angående förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
– Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun

§ 111

Remissvar angående bidrag till glasögon för barn och unga

§ 112

Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism

§ 113

Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM

§ 114

Reviderad uppföljningsplan

§ 115

Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal

§ 116

Besparingsförslag
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Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

15 juni 2015

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4,
måndagen den 11 juni 2015 kl. 15.15–17.00
Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Selma Björk Matthiasdottir (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V)

Ersättare

Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Marie Klang (FP)
Pelle Nordensson (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) §§ 109-115 del av 13.00-16.15
Malin Tingelholm (S)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP) § 116 16.15-17.00

Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingschef
T.f. sektionschef
T.f. sektionschef
Controller
HR-specialist
Utredare
Utredare

Sign

Sign

Anette Gladher
Jesper Björnson
Annika Börjesson
Helena Lithander
Lill Körling
Eva-Britt Norrman
Tore Svensson §§ 109-112
Katarina Lindell §§ 109-111

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Björn Fries (V)

Justerade paragrafer

§§ 109-116

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Björn Fries

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare

Sign

Sign

Sign
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SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

SN. 2015.154.702

§ 109
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Yame Sushi
Katarina Lindell, utredare, föredrar ärendet. Minh Hai Trinh 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 till allmänheten vid ovan rubricerat
serveringsställe. Sökta serveringstider är klockan 11.00 – 01.00, året
runt.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Restaurang Yame Sushi är belägen centralt på Ronnebygatan 21 i
Karlskrona. Lokalen har tidigare använts till kioskverksamhet
(Frelsens). Serveringslokalen består av matsal för cirka 28 personer
och uteservering för cirka 20 platser. Uteserveringen skall vara väl
avgränsad och följa Karlskrona kommuns riktlinjer. Toalett finns på
serveringsstället.
Menyn består av framförallt av olika sorter av sushi men även av andra
varmrätter. Förrätter och efterrätter erbjuds även gästerna.
Kopia av anmälan om livsmedelsanläggning är gjord och beslut om
registrering har lämnats till socialförvaltningen. Köket uppfyller kraven
för tillagning av beredning och bearbetning av råa livsmedel. Besök har
gjorts på serveringsstället.
Lokalerna uppfyller alkohollagens krav om ändamålsenlighet
Verksamhetens inriktning och omfattning
Yame Sushi är en sushi restaurang som finns i stan. Vi serverar sushi,
men vi har också tillgång till andra varmrätter till de som inte tycker om
(rå) fisk och andra havsdjur. Man kan antingen sitta med familjen eller
köpa som take-away. Vi har tillgång till olika sorter dryck som passar
bra till sushi.
forts.
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§ 109 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Yame Sushi
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden har praktiserat och arbetat inom restaurangbranschen sedan
2012. Minh Hai Minh har genomfört ett kunskapsprov hos Karlskrona
kommun 2015-03-13 avseende, ”stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten” med ett godkänt resultat. Sökande driver sedan 27 april
2015 även Yame Garden med ett stadigvarande tillstånd till
allmänheten.
Ägar- och hyresförhållanden
Arrendeavtal finns mellan sökande, Minh Hai Trinh, 930513-3671 och
arrendegivare Hanna Dinh, 710312-2847. Detta avtal är godkänt av
fastighetsbolaget Gallionen KB. Hyreskontrakt och arrendeavtal finns
bifogat utredningen.
Finansiering
Kostnaden för sökande är endast hyreskostnad till arrendegivaren
Hanna Dinh, 710312-2847.
BEDÖMNING
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt,
momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare. Mot bolaget eller
dess företrädare finns inga anmärkningar registrerade hos Skatteverket.
Anläggningen är med inkommen anmälan registrerad enligt
förordningen och beslut om registrering av livsmedelsanläggning är
taget av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhetens
ändamål är Sushi restaurang. Beträffande eventuellt förekommande
bullerstörningar gäller folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga
ljudnivåer.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägger företaget (Fashion
Nails, hyresgäst Hanna Dinh, 710312-2847) om brister i underhåll,
utbildning samt rengöringsrutiner på restaurang Yame Sushi.
I samband med registrering av livsmedelsanläggning som inkommit den
10 juni 2015 framkommer att anmälningsplikten är uppfylld och
verksamheten får därmed påbörjas.
forts.
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§ 109 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid
Yame Sushi
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning
Att man arbetar fortlöpande med systematiskt brandskyddsarbete
Att man ej överstiger max antal personer i lokalen 50 personer
Att bristerna i tjänsteanteckningarna med Dnr 2015000700 följs.
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
den 10 juni 2015.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 8 kap 2
§ alkohollagen
1. 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.
2. att paragrafen justeras omedelbart

Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Sign

Sign
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

SN. 2015.141.219

§ 110
Svar på remiss angående förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjningen– Bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun
Katarina Lindell, utredare, föredrar ärendet
Syfte
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att underlätta kommande
beslut om investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut
för att samordna kommunens fysiska utveckling och befolkningstillväxt i
enlighet med översiktsplanens inriktning. Riktlinjerna i
bostadsförsörjningsprogrammet anger inriktningen för Karlskrona
kommuns bostadsförsörjning och ställningstagande för att uppnå
målen.
Bakgrund
En bostadsmarknad i balans innebär att hushåll ska kunna välja boende
och att det ska finnas vissa frihetsgrader i beståndet för omflyttning. En
uttalad politik kring kommunens visioner, mål, planer och policy
underlättar för aktörerna på marknaden och även internt i kommunen.
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör första delen av
bostadsförsörjnings-programmet. Arbetet fortsätter med en
handlingsplan med åtgärder för varje fördjupningsområde enligt
översiktsplanen. Riktlinjerna och handlingsplanen kommer tillsammans
att utgöra Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun.
Riktlinjerna, som nu är på remiss, ska antas av kommunfullmäktige
varje mandat-period och handlingsplanen antas av kommunstyrelsen
årligen. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska följas upp i
kommunens budget för att kunna realiseras. Hela
bostadsförsörjningsprogrammet kommer att lämnas till
kommunfullmäktige för beslut om antagande under hösten 2015.
forts.
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§ 110 forts
Svar på remiss angående förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjningen– Bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun
Socialnämnden ser positivt på förslaget till riktlinjer för
bostadsförsörjningen – Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun som helhet, men vill framhålla följande:
att åtgärder bör göras för att möjliggöra för betalningssvaga grupper att
kunna hitta en bostad,
att få till stånd en flyttkedja
att kommunen bör styra inriktningen på bostadsbyggandet genom att
ställa särskilda villkor för att motverka segregationen när kommunal
mark planläggs och tilldelas exploatör.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att med ovanstående synpunkter tillsyrka förslag till riktlinjer för
Bostadsförsörjningen – Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun.
2. att avge ovanstående svar på remiss till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Socialdepartementet
Akten

SN. 2015.166.754

§ 111
Remissvar angående bidrag till glasögon för barn och unga
Vi instämmer i förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) med ny lydelse: Landstinget ska lämna bidrag för kostnad
för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och
19 år. Regeringen får meddela föreskrifter om bidragens storlek och
övriga villkor för bidraget.
Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller
funktions-förmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin
potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden.
Idag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för
glasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern
0-7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting som ger bidrag för
standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraden
varierar.
För att ge barn bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden,
föreslås att barn och unga i åldern 8-19 år ska få bidrag för glasögon
eller kontaktlinser. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att till socialdepartementet avge ovanstående remissyttrande.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

SN. 2015.104.180

§ 112
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism
Tore Svensson, utredare, föredrar ärendet. Göran Eklund och
Christoffer Larsson från Sverigedemokraterna har lämnat motion om
åtgärder mot våldsbejakande extremism. Motionärerna yrkar att
kommunen ska redovisa vilka preventiva åtgärder som vidtas eller
planeras för att hindra att kommuninnevånare rekryteras till olika
”våldsbejakande islamistiska organisationer”, att kommunen tar
ställning mot islamism och jihadism samt att socialförvaltningen får i
uppdrag att upprätta en handlingsplan som stöd i det förebyggande
arbetet mot ”radikalisering och våldsam extremism”.
I rubriken till motionen talas om åtgärder för att skydda
kommuninnevånarna mot islamistisk radikalisering och mot ”därpå
följande terrorhot”. Det kan konstateras att motionen så gott som
uteslutande talar om hotet från islamistisk extremism. Först i det
avslutande yrkandet nämns ”våldsam extremism” i mer allmänna
ordalag.
Utredaren menar att kommunen, vid planerandet av åtgärder, måste ha
en bred syn på våldsbejakande extremism från olika håll. Det kan
handla om svenska högerextremister som rekryteras till Ukraina eller
återvänder från kriget, islamister som rekryteras till Syrien eller
återvänder därifrån eller extremister som attackerar
meningsmotståndare i Sverige.
Islamism är ett brett begrepp som vanligtvis betecknar rörelser och
ideologier som menar att islam borde genomsyra hela samhället, även
politiken. Jihadism är en term som är sammankopplat med ”jihad”, som
ofta översätts med ”heligt krig”.
EU har en förteckning över personer, grupper eller enheter som är
föremål för särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism.
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§ 112 forts
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism
Det finns enligt utredarens uppfattning ingen anledning för kommunen
att därutöver särskilt uttala sig om islamism och jihadism på det sätt
som motionärerna föreslår.
Regeringen har inrättat en nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism. Den nationella samordnaren har till sin hjälp ett kansli. På
den nationella samordnarens hemsida sägs följande om den nationella
samordnarens uppdrag: ” Nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter,
kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska
även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt
främja utvecklingen av förebyggande metoder”
Representanter för den nationella samordnarens kansli besökte
Karlskrona i maj och lämnade information om sitt arbete. Vid mötet
bestämdes att en arbetsgrupp ska bildadas i Karlskrona kommun med
representanter för berörda förvaltningar i kommunen. Arbetsgruppen
kommer att inleda sitt arbete snarast efter sommaren. Arbetsgruppens
uppgift kommer att vara att följa upp arbetet i kommunen mot
våldsbejakande extremism.
Mötet med representanter från nationella samordnaren kan ses som
startpunkten för arbetet i Karlskrona mot våldsbejakande extremism.
Vid mötet framkom att det är av särskilt stor betydelse att personalen
vid kommunens skolor får kunskap om våldsbejakande extremism.
Utredaren förutsätter att den arbetsgrupp som bildas kommer att
planera hur berörd personal i kommunen ska få kunskap om
våldsbejakande extremism.
Utredaren har förhört sig med arbetsledarna på socialförvaltningen om
förvaltningen har kommit i kontakt med personer som kan förmodas haft
kontakt med någon organisation som kopplas till våldsbejakande
extremism. Emellertid har ingen arbetsledare på förvaltningen fått
rapporter om personer som på något sätt kan antas ha kopplingar till
sådana organisationer.
Kommunen har ett gott samarbete med olika delar av polisen. Om
misstankar uppkommer mot att en person bedriver olaglig verksamet
knutet till våldsbejakande extremism tas kontakter med polisen.
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§ 112 forts
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism
Grunden i arbetet mot den våldsbejakande extremismen som kopplas
till islam måste vara ett framgångsrikt integrationsarbete. Den nationelle
samordnaren konstaterar på hemsidan att ”ingen föds till extremism”.
Det är utanförskap och bristande delaktighet som gör att enskilda
människor blir intresserade av organisationer som kopplas samman
med våldsbejakande extremism. Det mest verkningsfulla förebyggande
arbetet mot våldsbejakande extremism är ett förbättrat arbete med
integration.
De erfarenheter som gjorde i Karlskrona gjorde för omkring 15 år sedan
i arbetet mot högerextremism visade att utanförskap och arbetslöshet i
många fall var en gemensam bakgrund hos personer som sökte sig till
högerextrema organisationer.
De erfarenheter som kommunen gjorde i kampen mot högerextremism
kan komma till användning i arbetet mot våldsbejakande extremism.
Kommunfullmäktige har beslutat att ge socialnämnden medel bland
annat till tjänster för förebyggande barnavård.
Det kan finnas förutsättningar för personal vid socialförvaltningen att
inom ramen för ett förebyggande arbete nå kontakt med ungdomar som
annars skulle attraheras av våldsbejakande extremism.
Motionärerna föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att upprätta
en handlingsplan som stöd i förebyggande arbete mot radikalisering
och extremism. Utredaren ställer sig bakom förslaget om handlingsplan.
En handlingsplan bör omfatta olika delar av kommunen. Särskilt viktigt
är det att personal vid olika förvaltningar får kunskap om
våldsbejakande extremism.
Utredaren föreslår därför att uppdraget att utarbeta en handlingsplan
ges till kommunledningsförvaltningen som i arbetet med handlingsplan
förutsätts samarbeta med andra förvaltningar i kommunen.
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§ 112 forts
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism
När det gäller arbetet mot den våldsbejakande extremism som kopplas
till islam är det viktigt att kommunen etablerar och utveckla kontakter
med moskéer och organisationer med många medlemmar som
bekänner sig till Islam. Utredaren förutsätter att detta kommer att ske
inom ramen för den handlingsplan som ska utarbetas.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
motionen ska anses besvarad
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till att bilda
en arbetsgrupp i kommunen för att följa upp arbetet mot
våldsbejakande extremism
3. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan
för arbetet mot våldsbejakande extremism
Yrkande
Lars Brissmalm (S) yrkar ändring i attsats 2 med följande lydelse: att
följa upp arbetet mot all våldsbejakande extremism som kan uppkomma
och i attsats 3 att utforma en handlingsplan för arbetet mot all
våldsbejakande extremism som kan uppkomma
Göran Eklund (SD) yrkar bifall till motionen

Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om motionen
ska anses vara besvarad eller bifallas och finner att motionen ska
anses vara besvarad
Därefter ställer Ingrid Hermansson (C) proposition på förvaltningens
förslag mot Lars Brissmalms (S) ändringsyrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt Lars Brissmalms förslag
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§ 112 forts
Motion om åtgärder mot våldsbejakande extremism
Socialnämnden beslutar
1. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
motionen ska anses besvarad
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till att bilda
en arbetsgrupp i kommunen för att följa upp arbetet mot all
våldsbejakande extremism som kan uppkomma
3. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utforma en handlingsplan
för arbetet mot all våldsbejakande extremism som kan uppkomma
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

SN. 2015.057.015

§ 113
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialnämnden
antog 2015-03-23 ett förslag till organisering och ansvarsfördelning av
Karlskrona kommuns POSOM och skickade förslaget på remiss till
kunskapsnämnden, äldrenämnden samt räddningstjänsten.
Socialförvaltningen fick i uppdrag att presentera en sammanställning av
remissvaren med eventuella förslag till revidering i det av
socialnämnden antagna förslaget på nämndens junisammanträde.
I följande utredning med bilagor avges därför reviderat förslag på
framtida organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM-arbete.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att ställa sig bakom den reviderade utredningen, och förslagen till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona Kommuns
POSOM i dess helhet,
2. att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom den reviderade
utredningen, och förslagen till organisering och ansvarsfördelning av
Karlskrona Kommuns POSOM i dess helhet.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015.170.709

§ 114
Reviderad uppföljningsplan
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet.
Sammanfattning
Socialnämnden föreslås anta en ny, reviderad plan för hur den nya
organisationen ska följas upp framgent, som är bättre anpassad till den
rådande situationen, utan att för den sakens skull ge avkall på
grundtanken med den nya organisationen.
Bakgrund
Socialnämnden antog 2014-03-24 en plan för hur arbetet med att
sjösätta socialförvaltningens nya organisation skulle följas upp. I
månadsskiftet april/maj 2014 inträffade en händelse som alltsedan dess
påverkat hur arbetet på förvaltningen kunnat utföras.
Arbetsbelastningen har för vissa delar mer än fördubblats och i
dagsläget lever socialförvaltningen inte upp till de mest grundläggande
lagkraven på handläggningstider inom fr. a barn- och ungdomsvården.
Socialnämndens beslut om en ny organisation från årsskiftet 2014/2015
ansågs dock ligga i linje med den utveckling som organisationen
behövde, även med beaktande av den plötsliga förändringen i
arbetssituation. Den påbörjades därför i enlighet med antagna planer.
Förvaltningen har efterhand dock noterat orimligheten i flera av
punkterna som finns i nu gällande uppföljningsplan, och har därför
funnit lämpligt att lägga fram ett förslag till reviderad uppföljningsplan,
utifrån den situation som varit det senaste året.
Kommentarer kring läsningen av den reviderade uppföljningsplanen
I föreliggande förslag har de punkter som genomförts i form av
engångsuppföljningar av exempelvis själva tillskapandet av den nya
organisationen, samt sådant som inte längre med säkerhet går att
mäta, tagits bort.
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§ 114 forts
Reviderad uppföljningsplan
Exempel på det sistnämnda är arbetsmiljöaspekter under
omorganisationen - det har utifrån utvecklingen sedan förra våren inte
varit möjligt att särskilja vad som eventuellt beror på den nya
organisationen alternativt arbetssituationen som sådan.
Dessutom har dessa frågor följts upp med minst samma intensitet som i
uppföljningsplanen, såväl på förvaltningsövergripande
samverkansgrupp som i redovisningar till socialnämnden.
En sista grupp förändringar som gjorts är att frekvensen och
uppföljningstillfällena justerats på ett flertal punkter, från datumsatta
kontrollpunkter till uppföljningsintervall.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta föreliggande förslag till reviderad Plan för uppföljning av
Socialförvaltningens nya organisation att från beslutsdatum ersätta
av socialnämnden 2014-03-24 antagen ’Uppföljningsplan för
Socialförvaltningens nya organisation’.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015.042.013

§ 115
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar
ärendet. Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -11,3
mnkr, fördelat med -11,3 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 0,9 mnkr. De
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska nämnvärt på grund av
ett fortsatt stort behov av missbruksvård på institution samtidigt som det
egna HVB-hemmet Karlskrona behandlingshem förväntas nyttjas till
fullo.
Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt
större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en något högre
nivå än snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -0,7 mnkr.
För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en budgetavvikelse om
+0,7 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -8,5
mnkr.
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 28 placerade (23 i snitt
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad
budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet
Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är -0,8 mnkr. Prognos
gällande övriga kostnader: +-0,0.
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§ 115 forts
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal
Ekonomiskt bistånd
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014.
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras
nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos visar på en
ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som står
närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de
arbetstillfällen som skapas.
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i
sysselsättning. 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.
Analys och åtgärdsplan
Läget i socialförvaltningen är allvarligt. Förvaltningen redovisade i
februari månad en initial prognos för 2015 som visade på negativ
budgetavvikelse. Prognosarbetet har fördjupats avseende
familjehemsplaceringar och externa placeringar barn och unga där det
största prognostiserade underskottet finns. Prognosen för 2015
beräknas till en negativ budgetavvikelse om -11,3 mnkr.
I de nyckeltal som förvaltningen redovisar till nämnden månatligen
framgår det med all tydlighet att socialförvaltningen inte har förmågan
att klara den lagstadgade verksamheten avseende anmälningar och
utredningar barn och unga. Situationen har inte förvärrats men är
fortfarande på en mycket allvarlig nivå. När det gäller det lagstadgade
arbetet inom våld i nära relationer klarar förvaltningen inte heller
lagstiftningens krav och när det gäller insatser för gruppen har
förvaltningen ingen riktad insats alls för målgruppen.
Läget inom ekonomiskt bistånd och beroendevård rör sig också i en
oroande riktning. Detta är ett förhållande som inte kan fortgå, då det
utgör en hög risk för den enskilde när rättssäkerheten sätts ur spel och
kan leda till allvarliga missförhållanden om det inte rättas till omgående.
Förvaltningen har en skyldighet i förhållanden som dessa att göra en
Lex Sarah anmälan, vilken upprättades 2015-03-24.
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§ 115 forts
Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal
Nuvarande förhållanden utgör också en risk utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv. Arbetsbelastningen är övermäktig inom
myndighetsutövningen, vilket lett till högt uttag av övertid, begynnande
ohälsa hos medarbetarna. Det finns en utbredd och stark oro hos
medarbetarna om att göra fel och frustration över att inte kunna utföra
sitt egentliga uppdrag i det sociala arbetet.
Det ökade inflödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen,
främst de som rör barn som far illa har ökat. Detta gör att antalet
barnavårdsutredningar ökar. Antalet barnavårdsutredningar har
ackumulerats på ett sådant sätt att medarbetarna inte hinner ta initiala
kontakter i de utredningar som har öppnats, vilket är mycket
oroväckande. Följaktligen blir också antalet barn i behov av insatser
såväl på hemmaplan som på extern institution och i familjehem, en följd
av ett ökat inflöde av anmälningar och utredningar. Detta resulterar i att
behovet av insatser inte kommer att minska under året, detta avspeglas
i budgetuppföljningarna, i redovisade kostnader för externa placeringar
och familjehemsplaceringar.
I internbudgeten redogjordes för att de beslutade och inledda
förändringarna i organisationen, med långsiktiga satsningar på
hemmaplanslösningar, framförallt genom förvaltningens nyinrättade
boendestöd men också vuxenstöd och familjestöd, måste minska i
omfattning för att verksamheten ska överensstämma med de tilldelade
ekonomiska ramarna.
Förvaltningen är i det läget att kraftiga minskningar av öppenvården är
behövliga om en budget i balans ska uppnås. Detta innebär att vi
framgent inte kommer att kunna bedriva i princip någon öppenvård alls.
Betonas skall också i detta sammanhang att även tillhandahållande av
insatser är lagstadgad verksamhet, om än inte på vilket sätt och i vilken
form. Detta resulterar i att förvaltningen, om förhållandena är sådana att
vi saknar egen öppenvård, tvingas köpa den av privata aktörer.
Detta skulle medföra en betydligt högre kostnad än den vi har idag,
samt att kvaliteten kan bli sämre. Dessutom skulle ett sådant sätt
förfaringssätt kunna försätta förvaltningen i situationer där
vitesföreläggande kan bli allt vanligare, både utifrån att medborgare inte
får de insatser de har rätt till, men också utifrån att rättssäkerheten inte
upprätthålls.
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Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal
I internbudgeten 2015, som nämnden fattade beslut om i januari 2015,
avsattes merparten av ramtillskottet på 25 mnkr till externa placeringar
barn och unga (ca 15 mnkr). Resterande 10 mnkr avsattes till externa
placeringar vuxna, familjehem, teknisk utrustning, och
personalkostnader som också uppvisat ett negativt utfall i bokslut 2014.
Förvaltningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse för externa
placeringar, liksom för familjehemsplaceringar och HVB Roslunden.
Med beaktande av det fortsatt höga inflödet av anmälningar om barn
som far illa kan förvaltningen med stor säkerhet anta att behovet av
placeringar inte kommer att minska utan snarare öka, även om
förvaltningens satsning på boendestöd och IHF-team gör att behovet
dämpas något. Insatser i öppenvård har under 2014 bidragit till att
antalet vårddygn har minskat även om kostnaderna inte har gått i
samma riktning.
I samband med denna budgetuppföljning presenteras också prognos
för 2015 för socialnämndens hela verksamhet. Socialnämndens
verksamheter är svårprognostiserade eftersom behovet av nämndens
insatser är starkt styrda av yttre faktorer som nämnden själv inte råder
över.
Externa placeringar barn och unga
Nationellt ser trenden ut som den gör i Karlskrona, dvs. med ett ökat
antal anmälningar om barn som far illa, ökat mottagande av
ensamkommande barn, samt ett kraftigt ökat behov av dygnsvård. I
prognosen för externa placeringar barn och unga 2015, har genomgång
av samtliga befintliga placeringar gjorts på individnivå. Behovet av
placeringar de senaste åren och frekvens av nyplaceringar på årsbasis
har analyserats. Volymökningen under 2014, som fortsätter in i 2015,
har beaktats. I prognosen har också omvärldsfaktorer tagits med såsom
problembild hos barnen, andra aktörers förmåga till insatser, egen
öppenvårds kapacitet, nationella trender, förändrad lagstiftning,
föreskrifter och tillsynsbeslut.
Socialnämnden har ett fåtal externa placeringar som är mer kostsamma
än andra och som kommer att vara över längre tid. Något barn är i
fortsatt behov av kostsam vård till följd av komplex problembild med
beteendeproblematik, neuropsykiatrisk diagnos, användning av
narkotika och relationsproblem i familjen, samt kognitiva svårigheter.
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Budgetuppföljningsrapport per 31 maj samt personalnyckeltal
Dygnskostnad för en sådan placering är 10 950 kr/dygn. Några barn är
placerade till följd av hedersrelaterad problematik och bedöms utifrån
de komplexa vårdbehov detta genererar, att behöva bryta med hela sitt
nätverk och ibland byta identitet, till vårdtider som många gånger
överstiger 2 år, exempel på dygnskostnad för en sådan placering är 4
000 kr/dygn. Även placeringar med stöd av LVU, på SiS anvisade
platser är dyra, med dygnskostnader från 4000 kr/dygn upp till 11500
kr/dygn.
Styrmodellen för placeringar av barn och unga har också setts över och
kommer delvis justeras till följd av ny organisation. Styrmodellen är
utformad så att vid varje ny placering är det sektionschefen som har
delegation på externa placeringar. Vid omhändertaganden (LVU)
socialnämndens ordförande (akuta beslut) eller AU. Vid behov av
placering tas detta upp på HVB-gruppen där berörda
verksamhetsledare på BUS deltar.
Gruppen har möten en gång i månaden, men kan också sammankallas
vid behov. Syftet är att i första hand tillsammans hitta andra lösningar
än placeringar. Gruppen arbetar vid möten att gå igenom befintliga
placeringar och påskynda avslut av placeringar och hitta andra
lösningar på hemmaplan eller i billigare vårdformer. Gruppens
medlemmar är beslutsföra och om man inte är överens är
sektionschefen den som beslutar.
Styrmodellen är tydlig, känd och förankrad i verksamheten. Ytterligare
förstärkning av styrmodellen framgent inkluderar involvering av
Vuxensektionens boendestöd och närmare kopplingar till
barnhandläggarna och utredarna i varje enskilt individärende.
Negativ budgetavvikelse för externa placeringar barn och unga per siste
maj uppgår till -2,5 mnkr. I bilaga 1 finns prognosunderlag för externa
placeringar barn och unga 2015, prognostiserad budgetavvikelse är 8,5 mnkr.
Familjehemsvård barn och unga
Kostnaderna och antalet familjehemsplaceringar ökar enligt samma
principer som för externa placeringar. Familjehemsvård är att föredra
framför annan dygnsvård. Familjehemsvård ger enligt forskningen ett
bättre utfall för baren än placering på extern institution, att barn mår väl
av familjelika förhållanden. Vid längre placeringar behöver barn knyta
an varaktigt till ett fåtal trygga vuxna, samt att familjehemsplaceringar
inte är lika kostnadsdrivande som annan dygnsvård.
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I familjehemsvården i Karlskrona gjordes för ett antal år sedan ett digert
kvalitetsarbete för att komma till rätta med ett vid den tiden stort
problem med sammanbrott i vården, dvs. vården upphörde utan att
vårdbehovet var tillgodosett. Detta kvalitetsarbete har resulterat i att
förvaltningen idag har betydligt färre sammanbrott i vården till gagn för
de placerade barnens trygghet och möjlighet att få erforderlig vård.
Förbättringarna avsåg främst förbättrade utredningar av blivande
familjehem, utbildning, stöd och handledning till familjehemmen, samt
att varje placerat barn fick en egen socialsekreterare. Samtidigt
arbetades också fram ett evidensbaserat systematiskt system för att
följa upp familjehemsplacerade barn, men detta har inte resurserna
medgett att förvaltningen kunnat implementera ännu.
Prognosarbetet med familjehemsplaceringarna bygger på samma
principer som för de externa placeringarna. Underlag för prognosen
återfinns i bilaga 2, samt kommentarer till kostnaderna för familjehem.
Karlskrona har i dagsläget ca 65 familjehemsplacerade barn och 5 barn
där vårdnadsöverflyttning har skett. Av de 65 barnen bor 52 i
traditionella familjehem och fyra hos släktingar där utredning pågår,
samt 9 barn i konsultstödda familjehem (privat regi). Vid jämförelser
med liknande kommuner (IFO från Kolada) framgår att Karlskrona har
låga kostnader för sin familjehemsvård, se bilaga 2. Förvaltningen har
också lägre antal vårddygn än jämförbara kommuner, se bilaga 2.
Prognosen för varaktigheten i familjehemsplaceringarna är att 39 är
uppväxtplaceringar, sju långvariga och 4 beräknas avslutas inom ett år.
Detta resulterar i att det inte kommer att ske några dramatiska
minskningar av de befintliga placeringarna. Det framtida behovet
tenderar däremot att öka och verksamheten har redan idag svårighet att
hinna med utredning av nya familjehem. Antalet placeringar med stöd
av LVU (tvångslagstiftningen) ökar. Antalet placeringar med svår
problematik ökar, vilket också driver kostnader för arvoden och
omkostnader.
Styrmodellen för familjehemsvård är till stora delar angiven i lagtext och
föreskrifter, beträffande utredning av familjehem och medgivande om
att få ta emot barn. Uppföljningen av barnens vård på individnivå är
även den starkt lagstyrd och ska ske var sjätte månad och rapporteras
till socialnämndens AU. Prioritet avseende familjehem är utredning av
de hem där barn redan vistas tillfälligt under utredningstiden.
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Nämnden kommer att arbeta aktivt med att denna typ av placeringar
ska användas sparsamt, samt minimeras i tid. Vidare kommer
förvaltningen genom omorganisationen också att se över antalet barn
som får stöd i form av kontaktfamilj/kontaktperson och undersöka om
det finns möjlighet att kostnadseffektivisera utan att göra avkall på
kvalitet.
Mot bakgrund av detta görs en prognos för 2015, på en negativ
budgetavvikelse gällande familjehemsvården med -2,0 mnkr.
Ekonomiskt bistånd
Prognosen för ekonomiskt bistånd för 2015 beräknas till +-0. Prognosen
bygger på förra årets utfall, planerade insatser med fortsatta FINSAMprojekt, beredskapsarbeten och ett intensifierat samarbete med
nyinrättade arbetsmarknadsnämnden, samt omvärldsbevakning.
Utmaningarna inom det ekonomiska biståndet är att fokusera på de
med långvarigt behov av bistånd, ungdomar och personer som är
svensksvaga. Handläggningstiden för att få en ansökan om ekonomiskt
bistånd ökar och antalet ärende per handläggare ökar också, vilket
försämrar möjligheten för den enskilde att få aktiva insatser för att
komma i egen försörjning.
Redovisad budgetavvikelse per siste maj är -0,1 mnkr.
Externa placeringar vuxna
Vuxna med beroendeproblematik har under senare år kommit att ha en
alltmer komplex problembild, där missbruket är en del, men där det
oftast är mer regel än undantag att det också finns en allvarlig psykisk
ohälsa och/eller en neuropsykiatrisk diagnos. Beroendet utgörs till
största del av ett blandmissbruk. Andelen unga (30 år och yngre) är
hög. Flera i gruppen tenderar att inte ha bostad, aldrig ha haft ett arbete
och har ofta en bristfällig skolunderbyggnad. Inte sällan har missbruket
debuterat i tidiga tonåren.
Styrmodellen för externa placeringar vuxna är likartad den som sker för
barn och unga. Förutsättningarna är dock något annorlunda eftersom
förvaltningen inte kan erbjuda kvinnor dygnsvård i egen regi, vilket gör
att förvaltningen måste köpa den när den är behövlig. Kvinnlig
dygnsvård i egen regi har bedömts inte vara kostnadseffektiv.
Boendestöd och Vuxenstöd är de insatser som används fullt ut i
öppenvård för vuxna, samt insatser i form av stödboende på Rosenbom
respektive Vilja vid behov.
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Prognos för 2015 är en negativ budgetavvikelse om -0,7 mnkr.
Underlag för prognosen återfinns i bilaga 3. Redovisad budgetavvikelse
per siste maj är -1,6 mnkr.
KBH
Karlskrona behandlingshem prognostiseras en positiv budgetavvikelse
2015 med +0,7 mnkr, då intäkter förväntas av försäljning av vårddygn
till kriminalvården. Redovisad budgetavvikelse per siste maj är +0,5
mnkr.
Åtgärder för att nå en budget i balans
Vid socialnämndens sammanträde 2015-03-23 presenterade
förvaltningen förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans enligt
nedan:
”För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera
socionomer till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund
av det underskott som redovisas i härvid presenterade
budgetuppföljning föreslås besparingar genom att:
Ta bort
• 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr
• Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr
• Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr
• Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr
• Boendestöd, 5 medarbetare 2,5 mnkr
• Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr
• Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr
• 2 leasingbilar, 100 000 tkr
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.
Konsekvensbeskrivning
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.
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Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare
som medarbetare.
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte
kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade eller de politiska målen.
Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas krävs
dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska mål ska
uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar för att
säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare och
medarbetare.”
Merparten av förslagen rörde neddragning av personal. Socialnämnden
avvisade förvaltningens förslag och uppdrog åt förvaltningen att ge
förslag på besparingsåtgärder som inte medförde neddragning av
personal. Förvaltningen presenterade detta på sammanträdet 2015-0420, i vilket förvaltningen redovisade att det inte finns några andra
möjligheter till besparingar än på personal och några mindre
besparingar avseende exempelvis föreningsbidrag, leasingbilar och
liknande som endast genererar mindre summor. Förvaltningens förslag
bordlades. Besparingsförslaget utgick från socialnämndens
majsammanträde. Ärendet tas upp i socialnämnden den 15 juni 2015.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2015-05-05 att
föreslå kommunfullmäktige besluta att för verksamhetsåret 2015 utöka
socialnämndens nettoram med 8,7 mnkr. Kommunfullmäktige antog
detta förslag 2015-06-03. Nämnden kommer att tillföras dessa medel,
för att kunna rekrytera personal till myndighetsutövningen barn och
unga, för att på så sätt kunna leva upp till de i lagen stipulerade tiderna
för anmälningar och utredningar, samt förbättra arbetsmiljön för
personalen och för att i förlängningen kunna genomföra fler insatser på
hemmaplan och i öppenvård än tidigare, samt återuppta det
förebyggande arbetet inom barn och unga.
Satsningen på detta innebär dock inte att en budget i balans är möjlig
att uppnå 2015 med dessa insatser, då detta är ett långsiktigt arbete,
och resterande del av 2015 kommer att vara en rekryterings- och
utbildningsperiod av nyanställda. Rekryteringen av ny personal
startades upp under april.
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Kommunstyrelsen föreslår vidare att socialnämnden inte i det här
skedet behöver vidta några åtgärder för att balansera ökade kostnader
för externa placeringar. Socialnämnden föreslås få ett godkännande att
överskrida anvisade ramar med ca11 mnkr. Nämnden föreslås få ett
särskilt uppdrag att månatligen till kommunstyrelsen rapportera
utvecklingen inom verksamheten, lämpligen i samband med den
rapportering som nämnden ska göra med anledning av utökningen av
nämndens ramar.
Socialnämnden kommer även fortsättningsvis i de månatliga
budgetuppföljningsrapporterna att noggrant följa utvecklingen gällande
de externa placeringarna.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31
maj 2015.
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 maj till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015.042.013

§ 116
Besparingsförslag
Förvaltningen presenterade vid socialnämndens sammanträde den 23
mars en budgetuppföljning som gav vid handen att förvaltningen redan
vid denna tid på året prognostiserar med en negativ budgetavvikelse
om – 10 mnkr. Förvaltningen lade också fram sparförslag som nästan
uteslutande avsåg personalnedskärningar för att uppnå en budget i
balans. Socialnämnden beslutade att avvisade förvaltningens
besparingsförslag.
Förvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden vid sammanträdet den
23 mars att återkomma till socialnämnden att till sammanträdet den 20
april redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i samtliga
delar av förvaltningen utan att det medför personalneddragningar, samt
en risk-och konsekvensanalys av ovanstående.
Förvaltningens bedömning kvarstår att det är omöjligt att spara på
andra kostnader än personal, men att sådana personella besparingar
också leder till allvarliga konsekvenser för rättssäkerhet och arbetsmiljö.
I föregående månads budgetuppföljning och förslag till besparingar
finns ett fåtal förslag som inte resulterar i uppsägning av personal och
de redovisas återigen här nedan:
– Föreningsbidragen 1 mnkr.
– Leasingbilar 50 000 tkr/bil/år
Ovan nämnda besparingar är marginella och gör inte att socialnämnden
kan uppnå en budget i balans. Antalet leasingbilar är redan i dagsläget
snålt tilltagna och täcker understundom inte behovet. En neddragning
av bilar skulle resultera i sämre service till våra medborgare och sämre
möjligheter att akut agera med hembesök vid anmälningar om barn som
far illa eller vuxna som är i fara.
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Beslut om att inte betala ut föreningsbidrag skulle troligen orsaka
svårigheter för föreningarna att klara av sina verksamheter, då bidraget
ofta används till hyror och aktiviteter som föreningarna företar.
Utöver detta förfogar förvaltningen över hyror för lokaler, om dessa
skulle sägas upp skulle det inte få effekt under innevarande år,
eftersom förvaltningen har kontrakt med långa löptider, samt att det
skulle resultera i att personal inte skulle ha arbetsplatser, samt att vår
HVB-verksamhet skulle behöva läggas ner, om lokaler inte skulle finnas
för verksamheten. I övrigt är det vårdkostnader som är kostnadsdrivande och dessa är vi skyldiga enligt lag att tillförsäkra den enskilde.
Förvaltningen har givetvis såväl ett uppdrag som en skyldighet att
arbeta för att minska kostnaderna för detta, men har i dagsläget inte
personella resurser för det. Inflödet av anmälningar och ansökningar är
så stort att vi inte klarar den lagstadgade verksamheten, än mindre
öppenvård och systematiskt arbete med hemmaplanslösningar.
Förvaltningens förslag till åtgärdsplan för att nå en budget i balans
tidigare presenterad för nämnden den 23 mars 2015
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning
föreslås besparingar genom att:
Ta bort:
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.
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Konsekvensbeskrivning
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare
som medarbetare. Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett
genomförande av ovan föreslagna besparingar får konsekvenser som
gör att nämnden inte kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade
eller politiska målen. Förvaltningens bedömning är att för att nå en
budget i balans krävs dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag
och politiska mål ska uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och
investeringar för att säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra
medborgare och medarbetare.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna förvaltningens redovisning av besparingsförslag,
2. att anta föreslagna besparingar,
3. att uppdra åt förvaltningen att omgående genomföra besparingarna,
4. att översända redovisningen till kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och revisionen.
Yrkande
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar avslag på attsats 1-3 och bifall
till attsats 4.
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Ingrid Hermanssons (C) yrkande om avslag i attsats 1-3 och
finner att socialnämnden beslutar enligt Ingrid Hermanssons (C) förslag.
Socialnämnden beslutar
att översända redovisningen till kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och revisionen.
__________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 24 augusti
2015
§ 128

Öppna frågor

§ 129

Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för Red Light

§ 130

Beslut i ärende gällande rapport icke verkställda beslut, rapportperiod 2015
kvartal 2

§ 131

Beslut i ärende gällande delegationsordning

§ 132

Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning av
integrationsansvaret

§ 133

Beslut i ärende gällande budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 2015

§ 134

Beslut i ärende gällande reviderad krisberedskapsplan

§ 135

Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns död
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4
måndagen den 24 augusti 2015 kl. 15.10 – 16.35
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Selma Björk Matthiasdottir (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V) §§ 128-132 15.10-16.00

Ersättare

Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Robert Andersson (SD)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) §§ 128-133 del av 15.10-16.05
Malin Tingelholm (S)
Marianne Andersson (MP) §§ 133-135 15.10-16.00

Tjänstemän Förvaltningschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller
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Utredare
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Tore Svensson §§ 128-132
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Morgan Kullberg (M)

Justerade paragrafer

§§ 128-135

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Morgan Kullberg

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 128
Öppna frågor
Eva Strömqvist (S) ställer frågorna
Om huruvida rehabiliteringsstöd räknas som inkomst när en person har
försörjningsstöd.
Margaretha Jansson, sektionschef, svarar
……………………………………..
Om ensamkommande flyktingbarn på den privata marknaden och
socialnämndens roll i detta.
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar
…………………………………….
Hur sommaren sett ut vad gäller feriejobben.
Margaretha Jansson, sektionschef, svarar
……………………………………
Morgan Kullberg (M) frågar hur flyktingsituationen ser ut i kommunen
och vilket ansvar socialnämnden har.
Anette Gladher, förvaltningschef, och Christine Held, sektionschef och
Margaretha Jansson, sektionschef svarar
__________
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Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

SN. 2015.207.702

§ 129
Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för
Red Light
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet.
Ärendet
Damir Besic 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 till allmänheten vid ovan
rubricerat serveringsställe. Sökta serveringstider är året runt mellan
klockan 11.00 – 01.00.
Utredning
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet
Restaurang Red Light är belägen centralt på Ronnebygatan 21 i
Karlskrona. Lokalen har tidigare använts till försäljning av pizzeria och
kebab. Serveringstillstånd har inte funnits tidigare i lokalen
serveringslokalen består av matsal för cirka 36 personer och
uteservering för cirka 20 platser. Uteserveringen skall vara väl
avgränsad och följa Karlskrona kommuns riktlinjer. Toalett finns på
serveringsstället.
Köket ligger i anslutning till matsal. Menyn uppfyller kraven och maten
tillreds/bereds i köket. Restaurangen är registrerad som
livsmedelsanläggning för beredning av pizza och kebab samt
uppvärmning av halvfabrikat för servering och försäljning
Besök har gjorts på serveringsstället.
Verksamhetens inriktning och omfattning
Med en renovering satsar jag mer på familjefolk som ska komma och
njuta av med en pizza eller a lá carté. Luncherna kommer vi att satsa
mer på husmanskost och komplettera med pizza och kebab. Rättigheter
kommer att komplettera hela pizzarestaurangen.
forts.
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§ 129 forts
Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för
Red Light
Jag tror att vi kommer omsätta dubbelt så mycket än vad vi gör nu. Med
en ny fräsch lokal och ny miljö kommer vi att sälja mer mat. Jag tror på
en ökning av omsättningen kommer att bero på min nysatsning.
Sökandens personliga lämplighet
Sökanden har arbetat inom restaurangbranschen och drivit
affärsverksamhet (jourbutiker). Kunskapsprovet har genomförts av
sökanden 2015-08-03 med ett godkänt resultat i Karlskrona kommun.
Ägar- och hyresförhållanden
Damir Besic driver en enskild firma. Köpeavtal som upprättades 201507-01 finns mellan säljaren Rosna AB och köparen Damir Besic.
Gällande hyresavtal finns en överlåtelse mellan Rosna AB och
sökanden fram till 2015-09-30. Damir Besic kommer från 2015-10-01
erhålla ett eget hyreskontrakt mot Heimstaden.
Finansiering
Köp av inkråm och ombyggnad av serveringsstället är finansierad till
fullo med lån från Almi och privatlån.
Budget och omsättning
Första årets budget avseende mat beräknas till 300 tkr. och
alkoholdrycker 48 tkr.
Bedömning
Remissyttranden
Polismyndigheten har inget att erinra i ärendet.
Skattemyndigheten meddelar att bolaget är registrerat för F-skatt och
momsregistrerat. Mot den enskilda firman 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 2015-03-31 som avser
beredning och behandling av pizza och kebab samt uppvärmning av
halvfabrikat för servering och försäljning.
Miljö/samhällsbyggnadsförvaltningen besökte anläggningen 2015-08-20
och sökanden uppmanas att göra en anmälan om registrering om
livsmedelsanläggning utifrån den meny som ska tillredas och beredas
på stället.
forts.
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§ 129 forts
Beslut i ärende gällande tillstånd att servera alkoholdrycker för
Red Light
Beträffande eventuellt förekommande bullerstörningar gäller
folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning
• Att man arbetar fortlöpande med systematiska brandskyddsarbetet
• Att personantal i byggnaden begränsas till 49 personer
• Att tjänsteanteckningarna med dnr. 2015000891 efterlevs.
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 har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen
2015-08-21
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt 8 kap 2
§ alkohollagen
1. 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 under förutsättning
2. att anläggningen uppfyller miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens
krav enligt anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015.249.759

§ 130
Beslut i ärende gällande rapport icke verkställda beslut,
rapportperiod 2015 kvartal 2
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Icke verkställda beslut
Verksamheten har tre pågående ärenden med icke verkställda beslut.
Det är ärende:
- 74454, avser kontaktperson med beslutsdatum 2014-09-26
- 77964, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-03-10
- 77099, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-02-23
Beslut som verkställts under rapportperioden.
Verksamheten har tre ärenden med icke verkställda beslut som
verkställts under rapportperioden.
Det är ärende:
- 77389, insatsen avser öppenvårdsinstas.
- 49566, insatsen avsåg kontaktperson.
- 78162, insatsen avser kontaktperson
Särskild avgift enligt 16 kap. 6 a-b §§ SoL
Ärende 70197, Förvaltningsrätten i Växjö har ålagt Karlskrona kommun
att betala en särskild avgift om 17 500: -.
Ärende 49566, IVO har ansökt hos förvaltningsrätten om utdömande av
särskild avgift med 3 625: -/månad från den 1 juli 2014 till dess
verkställighet sker. Beslutet verkställdes 2015-06-23.
forts.
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§ 130 forts
Beslut i ärende gällande rapport icke verkställda beslut,
rapportperiod 2015 kvartal 2
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att översända rapporten till kommunfullmäktige
3. att översända rapporten till kommunens revisorer
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015.242.002

§ 131
Beslut i ärende gällande delegationsordning
Tore Svensson, utredare, föredrar ärendet.
Socialnämnden föreslås besluta att anta förslag om delegation.
Förslaget innehåller följande avdelningar:
1.
2.
3.
4.

Allmän administration
Personal
Upphandling
Nämndspecifik delegation

Vad gäller den nämndspecifika delegationen gäller att samtliga beslut
som kan delegeras till tjänstemän delegeras av socialnämnden till
socialchefen. I förteckningen har antecknats socialchefens beslut om
vidaredelegation.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna förslag till delegationsordning vad gäller allmän
administration, personal och upphandling
2. att vad gäller nämndspecifik delegation delegera till socialchefen
samtliga beslut som enligt delegationsordningen ligger på tjänstemän
med rätt att vidaredelegera till lämplig nivå
3. att till protokollet anteckna socialchefens beslut om
delegationsnivåer enligt bifogad delegeringsordning
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Arbetsmarknadsnämnden
Akten

SN. 2015.243.130

§ 132
Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning av
integrationsansvaret
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade i direktiv för budget 2016 (nr 74) att
Integrationsansvaret flyttas från socialnämnden till
arbetsmarknadsnämnden.
Föreliggande ärende är en viktig utgångspunkt för den handlingsplan
som arbetsmarknadsnämnden ska besluta om för genomförande av
direktivet.
Kommunstyrelsen beslutade redan i januari 2014 att en förstudie skulle
genomföras i syfte att identifiera förbättringsåtgärder för mottagande av
nyanlända till Karlskrona. Förstudiens slutsatser sammanfattas enligt
följande:
– Det bör utvecklas en kommunövergripande samordning där
erfarenheter från den funktion som fanns innan etableringsreformen
tillvaratas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
– Det behövs ett processorienterat arbetssätt som fokuserar på
brukarnas behov i stället för nuvarande organisationsstruktur som
utgår från funktioner.
Förstudien utgör ett gott förarbete inför verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut som innebär att en övergripande
samordning för mottagande av nyanlända realiseras. Det återstår att
genomföra en processkartläggning som omfattar alla aktörer som är
inblandade i arbetet på olika sätt.
Med en överflyttning av ansvaret till arbetsmarknadsförvaltningen krävs
också ett tydligare formulerat förslag på hur arbetssättet för
mottagandet av nyanlända ska se ut från och med år 2016.
forts.
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§ 132 forts
Beslut i ärende gällande projektledning för överflyttning av
integrationsansvaret
För att göra de uppgifter som återstår i form av processkartläggning och
ta fram förslag på arbetssätt föreslås tillsättning av en projektledare. En
projektledare ska under hösten 2015 genomföra det beskrivna
uppdraget och efter beslut vara den som leder det operativa arbetet
med att få flödet att fungera enligt plan.
En kravspecifikation på uppdrag som projektledare i form av en allmän
visstidsanställning redovisas som bilaga till detta ärende.
Finansieringen av projektledartjänsten sker enligt förslag med den
schablonersättning som kommunen får från migrationsverket för
överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända
invandrare.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
1. att inrätta en tjänst som projektledare (enligt kravspecifikation) inför
överflyttning av integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden
2. att projekttjänsten finansieras med den schablonersättning som
kommunen får från migrationsverket för överenskommelse om
mottagning och bosättning av nyanlända invandrare
Yrkande
Sophia Ahlin (M) yrkar tillägg i attsats 1att inrätta en tjänst som
projektledare (enligt kravspecifikation) inför överflyttning av
integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden under förutsättning att
personaldelegationen fattar erforderliga beslut.
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut mot Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt Sophia Ahlins (M) förslag.
Socialnämnden beslutar
1. att inrätta en tjänst som projektledare (enligt kravspecifikation) inför
överflyttning av integrationsansvaret till arbetsmarknadsnämnden
under förutsättning att personaldelegationen fattar erforderliga beslut.
2. att projekttjänsten finansieras med den schablonersättning som
kommunen får från migrationsverket för överenskommelse om
mottagning och bosättning av nyanlända invandrare
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015.013.042

§ 133
Beslut i ärende gällande budgetuppföljningsrapport per den 31 juli
2015
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -11,3 mnkr,
fördelat med -11,3 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 0,9 mnkr. De
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt
stort behov av missbruksvård på institution. Dessutom har förvaltningen
fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet
placeringar är just nu på en högre nivå än snittet föregående år.
Prognostiserad avvikelse är -0,7 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem
prognostiseras en budgetavvikelse om +0,7 mnkr.
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att
överskridas med ca 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -8,5
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är
på en fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 28
placerade (23 i snitt föregående år). Avseende familjehemskontot
beräknas prognostiserad budgetavvikelse bli -2,0 mnkr. Detsamma
gäller för HVB-hemmet Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är 0,8 mnkr. Prognos gällande övriga kostnader: +-0,0.
Ekonomiskt bistånd
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014.
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras
nämnvärt i år jämfört med 2014.
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§ 133 forts
Beslut i ärende gällande budgetuppföljningsrapport per den 31 juli
2015
En försiktig prognos visar på en ljusning på arbetsmarknaden i
Blekinge. Det är dock de som står närmast arbetsmarknaden som
kommer att stå först i tur till de arbetstillfällen som skapas. Personer i
det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i
sysselsättning. 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 31 juli 2015.
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 juli till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015.45.163

§ 134
Beslut i ärende gällande reviderad krisberedskapsplan
Utifrån att omordningar gjorts kring socialförvaltningens administrativa
personalresurser, framförallt registrator och nämndsekreterare som inte
längre tillhör förvaltningen, finns behov av att göra vissa ändringar i
ansvarsfördelningen i förvaltningens krisberedskapsplan.
I samband med detta har även vissa andra, smärre redaktionella,
ändringar gjorts. Inriktningen, prioriteringen och arbetsmetoderna i
beredskapsplanen är dock de samma som i föregående version.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till reviderad krisberedskapsplan
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015.250.759

§ 135
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Förvaltningschef, Anette Gladher, föredrar ärendet

-

Vidtagna utredningar:
Lex Sarah (Jesper Björnsson, utvecklingschef, socialförvaltningen)
2014-06-03
Utredning med anledning av ett barns dödsfall i april 2014 (ACP
konsult, extern utredare) 2014-06-30
En granskning av hur Karlskrona kommun agerat som arbetsgivare 1
maj till 31 december 2014 (EMP law, extern utredare) 2015-03-05
Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlskrona (IVOinspektionen för vård och omsorg, tillsynsmyndighet) 2015-02-10
Lex Sarah
Förbättringsförslag i utredningen och vidtagna åtgärder, samt status
måluppfyllelse:
- Genomföra en dialog och rutingenomgång med polismyndigheten.
Ansvariga för detta är socialtjänstens förvaltningschef. Dialogen
behöver inledas skyndsamt, lämpligen inom ramen för de
möten som redan inplanerats mellan ledningarna för
Polismyndigheten och kommunledningen. Här är även de
slutsatser som dras i den kommunen upphandlade externa
utredningen kring den nu aktuella händelsen viktiga att få
med. Resultatet av dialogen ska presenteras till socialnämndens
oktobersammanträde.
Dialog genomförd och redovisad på socialnämndens sammanträde 25
augusti 2014. Karlskrona kommun har ett gällande samverkansavtal
med polismyndigheten. Socialförvaltningen samverkar kontinuerligt med
polisen i olika konstellationer utöver detta.
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§ 135
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
- En ny förvaltningsövergripande posthanteringsrutin behöver
upprättas, som ett komplement till de övergripande kommunala
riktlinjerna, för att innan 1 september kunna tas i bruk.
Upprättandet av rutinen bör ske av socialförvaltningens
stödfunktion, i samråd med sektionschefer och
verksamhetsledare, så att rutinen för en tydlig förankring.
Förvaltningschefen är ytterst ansvarig.
Förtydligad posthanteringsrutin upprättad och redovisad på
Socialnämndens sammanträde 25 augusti 2014. Därtill har extra
insatser operativt gjorts för att förbättra posthanteringen exempelvis
genom att minska antalet postväskor, ta bort brevlådor som kan
generera missförstånd, inköp av nytt postskåp, inrättande av
mottagningsteam på BUS, samt omorganisering av
registratorsfunktionen.
- Inrätta nyckeltal kring lagstadgade tidsramar inom barn- och
ungdomsvården, som månatligen följs upp på förvaltningens
övergripandesamverkansgrupp och socialnämndens
sammanträden. Upprättandet av relevanta nyckeltal bör åläggas
sektionschef i samråd med stödfunktionen, men
förvaltningschefen som ytterst ansvarig. Uppföljningen av
dessa nyckeltal läggs till socialförvaltningens uppföljningsplan.
Sker månatligen.
- Introduktionsplanen för nyanställda behöver kompletteras med
hänvisningar till gällande riktlinjer och rutiner under varje rubrik. En
årlig uppdatering behöver därefter göras löpande och läggas in
som rutin i socialförvaltningens kvalitets- och ledningssystem.
Ansvarig för detta föreslås HR-specialist tillsammans med
stödfunktionen. Åtgärden ska vara slutförd 1 oktober 2014.
Genomfört. Det digitala stödet fungerar dock inte fullt ut ännu, så
uppgiften genomförs manuellt i vissa delar. Utveckling pågår
beträffande digitalt stöd.
forts.
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§ 135
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
- Socialförvaltningen behöver försäkra sig om att de rutiner och
riktlinjer som finns är kända hos samtliga medarbetare. Jag
rekommenderar därför att förvaltningen snarast köper in ett
lättillgängligt och användarvänligt datastöd för ditt kvalitetsoch ledningssystem. Ansvarig för att frågan tas om han är
förvaltningschefen. Frågan bör vara löst innan 2014 års slut.

Socialförvaltningens rutiner och riktlinjer görs kända hos medarbetarna
via ledaforum och APT, samt förvaltningens samarbetsyta, där alla
dokument finns samlade. Kvalitets- och ledningssystem är inköpt.
Upprättande av digitalt datastöd pågår och beräknas slutfört under
2016.
- Förvaltningen behöver återigen informera om gällande Lex
Sarahrutiner till verksamhetsledarna, utöver den årliga
informationen till medarbetarna som planeras i höst. Detta
behöver göras snarast. Ansvaret åläggs utvecklingschefen.
Extra information till verksamhetsledarna gavs på Ledarforum den 3 juni
2014, samt till hela förvaltningens personal vid ordinarie
utbildningstillfälle på Förvaltningskonferens 24 september 2014. Den
årliga informationen 2015 gavs på förvaltningskonferensen den 22april.
Utvecklingschefen ansvarar för detta. För de medarbetare som av
någon anledning inte kan närvara på informationen har närmsta chef
ansvar för att denne får informationen, samt vid nyanställning.
Utredning med anledning av ett barns dödsfall i april 2014
Förbättringsförslag i utredningen och vidtagna åtgärder, samt status
måluppfyllelse:
- När ensamkommande barn bor i släktinghem ska vårdbehovet
prövas utifrån vad det i sig innebär att vara ensamkommande
barn
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§ 135
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Alla ensamkommande barn placeras i familjehem eller HVB, då de har
ett vårdbehov per definition genom att komma till Sverige utan
vårdnadshavare. Ovanstående finns med i socialnämndens reviderade
handläggningsrutiner för barn och unga, beslutat av Socialnämnden
den 17 november 2014.
Handläggningsrutinerna finns lättillgängliga på sektionens
samarbetsyta. Alla nyanställda får information om rutinerna och
kunskap om var de kan hitta dem. Socialförvaltningens stödfunktion
ansvarar för att rutinerna revideras. Nästa revision ska ske under 2017.
- Antalet handläggare för ensamkommande barn i släktinghem
ska minimeras och organiseringen ske på motsvarande sätt
som för de barn som placeras på Gyllenstierna
Socialförvaltningen har inrättat ett speciellt team som handlägger alla
ensamkommande barn från utredning till uppföljning av placering
oavsett placeringsställe. Detta i syfte att ha specialistkunskapen samlad
i ett team och för att minimera antalet handläggare som barnet ska ha
kontakt med.
- En rutin ska implementeras för att under utredningar av barn om
möjligt kontrollera pärmen för anmälningar som inte föranlett
någon utredning.
Denna åtgärd anser förvaltningen är omöjlig att genomföra i praktiken,
då det är en orimlig arbetsuppgift att vid varje inledning av en
barnavårdsutredning kontrollera någonstans mellan 1000 och 1500
anmälningar. Förvaltningen har heller inte rätt att sortera anmälningar
efter namn eller personnummer, vilket gör att alla måste gås igenom för
hand.
- Vid ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare ska särskilt
beaktas vilka konsekvenser det får då socialnämndens och god
mans tillsyn över barnet helt upphör.
Socialförvaltningen genomför utredning av särskilt förordnad
vårdnadshavare i samband med att barnet får uppehållstillstånd. Detta
är en juridisk skyldighet socialförvaltningen har.
forts.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
I utredningen ska framgå barnets behov och barnets egen inställning till
saken, samt den föreslagne vårdnadshavarens lämplighet och de
biologiska föräldrarnas inställning om den är möjlig att inhämta. Detta
handläggs av teamet för ensamkommande barn. I socialnämndens
riktlinjer framgår hur en ansökan och utredning avseende särskilt
förordnad vårdnadshavare ska handläggas, samt att det också framgår
att efter att ett familjehem utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare
har socialnämnden skyldighet att tillhandahålla stöd om det behövs.

- Samverkan med skolan avseende anmälningar och utredningar
ska utvecklas. En plan för hur detta ska ske bör tas fram
gemensamt av de båda verksamheterna och kontinuerligt följas
upp.
Samverkansmöten har skett och sker mellan skola och socialtjänst och
nya gemensamma rutiner och blanketter för anmälan om misstanke om
att ett barn far illa har tagits fram i samverkan. Socialförvaltningens
stödfunktion ansvarar för att initiera översyn och revidering av
materialet en gång per år. Socialstyrelsen har också gett ut nytt
utbildningsmaterial och stöddokument i frågan. Utökade
samverkansformer har utarbetats som innebär att rektorer från förskola
och grundskola kontinuerligt träffar socialtjänsten. Den nya
samverkansformen kommer att påbörjas under hösten 2015. Det har
inte varit möjligt att genomföra tidigare på grund av omorganisering av
skolans nämnds- och organisationsstruktur. Kunskapsförvaltningen
kommer att bjudas in till samverkansforum en gång per termin med stort
hösten 2015. Ansvarig för inbjudan och ledare för dessa forum är
verksamhetsledaren på BUS mottagningsgrupp. Samverkansforumet
ska innehålla frågor som rör faktisk praktisk samverkan, processfrågor,
kunskapsförmedling samt förtroendefrågor.
- Socialtjänsten ska särskilt uppmärksamma verksamheter med
icke kommunal huvudman inom skola och förskola om deras
anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen.
Privata aktörer inom förskola och skola bjuds in till två
utbildningstillfällen per år som vänder sig till kommunal förskola och
grundskola avseende anmälningsplikten.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Under 2015 har inget sådant utbildningstillfälle genomförts, men det
kommer att ske under höstterminen 2015 i samarbete med KKC.
Ansvarig för att anordna och genomföra detta är verksamhetsledaren
på BUS mottagningsgrupp tillsammans med en verksamhetsledare på
BUS utredning- och uppföljningsgrupp. Framgent ska denna utbildning
ges en gång per termin under en halvdag till självkostnadspris för
kunskaps-förvaltningens personal och kommunens fristående förskolor
och skolor.
- Jag föreslår vidare att verksamhetsledarna ges i uppdrag att ha
en kontinuerlig dialog med sina medarbetare om vad uppdraget
att vara socialsekreterare innebär.
Samtliga verksamhetsledare får i uppdrag att minst två gånger per
termin i samband med APT ha övningar och diskussioner kring temat
vad uppdraget som socialsekreterare innebär, detta dokumenteras i
protokoll. För nyanställda ingår detta som en del av introduktionen där
detta sker i dialog mellan medarbetare och närmsta arbetsledare.
- Samverkan med överförmyndarnämndens verksamhet behöver
utvecklas att även omfatta barn i familjehem/annat enskilt hem.
Verksamhetsledare för uppföljning av placerade ensamkommande barn
har ansvaret för att samverkan med överförmyndaren fungerar optimalt
enligt gällande lagstiftning för målgruppen. Överförmyndarnämndens
förordnade gode män erbjuds under sin utbildning information om
socialförvaltningens arbete och ansvar för ensamkommande barn.
- Ansvaret för bevakning av ändringar i lagar och föreskifter och
revidering av rutiner och riktlinjer med anledning av detta måste
tydliggöras.
Förvaltningens stödfunktion ansvarar för bevakning av lagar och
föreskrifter, samt upprättande av rutinbank. Under 2015-2016 upprättas
och implementeras datastöd för socialförvaltningens kvalité- och
ledningssystem. Personal utbildas för att kunna använda detsamma.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
En granskning av hur Karlskrona kommun agerat som arbetsgivare 1
maj till 31 december 2014
Förbättringsförslag i utredningen och vidtagna åtgärder, samt status
måluppfyllelse:
Utredarna föreslår följande förändringar i krisberedskapsdokumenten
och inte minst i implementeringen av dem.
- Alla möten, kontakter och sammanträden ska dokumenteras.
- HR-perspektivet ska införlivas på så sätt att HR-chefen ingår i
både kommunens och förvaltningarnas krisledningsgrupper och
därigenom få operativa uppgifter.
- Krisledningsprogrammen måste tränas regelbundet, exempelvis
varje år inom ramen för APT.
- Dokumenten bör ses över för att fungera även i förtroendekriser
såsom den nu aktuella.
Socialnämnden beslutar på sammanträde 24 augusti 2015 om
förtydliganden i planen som innebär att HR-specialisten ingår som
ordinarie i förvaltningens krisledningsgrupp, att utredaren på
socialförvaltningens stödfunktion ansvarar för dokumentation i samband
med krisledningsmöten och annan nödvändig dokumentation.
Kris- och beredskapsplanen ska tränas en gång per år i samband med
APT, stöddokument för att göra detta håller på att arbetas fram av
stödfunktionen, ska vara i gång under hösten 2015. Information om krisoch beredskapsplanen har getts till all personal på förvaltningskonferens den 22 april 2015. Information om kris- och
beredskapsplanen ges vid nyanställning, samt till all personal när den
revideras.
Utredarna rekommendera kommunen att standardiserar
delegationsordningarna avseende vissa personalärenden. Även om
varje facknämnd har olika förutsättningar för sina respektive
verksamheter och självständigt antar sin delegationsordning, borde
kommunen i egenskap av arbetsgivare hantera personalfrågor på ett
likvärdigt sätt.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Mall för en standardiserad delegationsordning har arbetats fram av
kommunledningsförvaltningen. Socialnämnden föreslås besluta om ny
delegationsordning för nämnden utifrån den framtagna mallen på
sammanträde den 24 augusti 2015. Delegationen blir därmed
sammanhållen och standardiserad och inkluderar verksamhetsspecifik-,
ekonomisk- och personaldelegation.
På SF har utredarna fått uppgifter om att APT inte alltid har fungerat väl
på grund av gruppsammansättningen. SF har numera gått in i en ny
organisation, vilket förmodligen har inneburit förändringar just avseende
APT. Utredarna har därför svårt att ge några konkreta förslag i den här
delen utan rekommenderar att SF noga följer upp hur
samverkanssystemet fungerar i den nya organisationen.
Socialförvaltningen följer på förvaltningsövergripande samverkansgrupp
upp samverkanssystemet vid två tillfällen per år, juni och december.
Denna uppföljning påbörjas med start juni 2015. Uppföljningen
dokumenteras i samverkansprotokoll.
Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlskrona
Nämnden har vidtagit åtgärder sin IVO bedömer adekvata för att
förbättra kvaliteten på utredningar och placering av ensamkommande
barn. IVO ställer därför inga krav på åtgärder med anledning av
bristerna.
Nedan följer nämndens analys och planerade förändringar, samt status
och måluppfyllelse:
- En ny organisation ska gälla från den 1 januari 2015. I denna ska
en mottagningsgrupp ta emot alla anmälningar. Vidare ska alla
ensamkommande barn som kommer för att bo hos sina släktingar
hädanefter utredas och släktingarnas hem utredas som andra
familjehem.
Mottagningsteamet är aktivt sedan januari 2015 och hanterar alla
anmälningar avseende misstanke om barn som far illa. Teamet
ansvarar för skyddsbedömning, handläggning av förhandsbedömning
och fattar beslut om att inleda eller inte inleda utredning.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Avseende handläggning av ensamkommande barn och
släktingplaceringar är socialnämndens rutiner reviderade 17 november
2014. Nästa revidering ska ske senast 2017. Socialförvaltningens
stödfunktion är ansvarig för att revidering sker. I rutinen framgår att alla
ensamkommande barn ska placeras i familjehem eller HVB.
Privatplaceringar förekommer inte längre.
- Nämnden har efter, en analys av kvaliteten på utredningen av
familjen, kommit fram till att personer som gjort sig skyldiga till
brottsliga handlingar inte kan godkännas som familjehem.
I socialnämndens reviderade riktlinjer framgår att familjer som varit
föremål för polisutredning om våldsbrott eller annan grövre brottslighet
inte kan godkännas som familjehem. I riktlinjerna nu som tidigare
framgår också att man alltid ska göra ett utdrag ur polisens misstanke
och brottsregister vid familjehemsutredning.
- Antalet handläggare i det granskade ärendet har varit alltför
stort. Nämnden har därför beslutat att antalet handläggare med
ansvar för arbete med barn ska minska. För placerade barn ska
det finnas en kontinuitet i uppföljningen av barnen under hela
placeringen.
Socialförvaltningen har inrättat ett speciellt team inom Utredning och
Uppföljning Barn och Unga som enbart handlägger ensamkommande
flyktingbarn. Socialförvaltningen har så kallade barnhandläggare som
utgör placerade barns egna socialsekreterare, med fokus på uppföljning
av det placerade barnet.
- I nämndens utredningar bedömdes flickan inte ha något ytterligare
vårdbehov. De intervjuade är nu överens om att alla barn som
kommer till Sverige utan vårdnadshavare har ett vårdbehov.
I socialnämndens reviderade rutiner framgår att förhållandet att vara ett
ensamkommande flyktingbarn i sig är ett vårdbehov, samt att
hänvisning finns i riktlinjerna till de nationella riktlinjer som finns för
ensamkommande flyktingbarn.
- Nya rutiner, som ska garantera att anmälningar om barn som far
illa inte glöms bort, har upprättats. Förvaltningen har fått hjälp
att göra ett kvalitetsledningssystem.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Förtydligande av de kommunala postrutinerna har genomförts, andra
åtgärder förenade med posthantering har förbättrats (postväskor,
postskåp, namnskyltar mm), registratorsfunktionen har centraliserats
och är inte längre lika sårbar som innan.
Mottagningsteamet har ansvar för alla inkommande anmälningar
avseende barn och unga, tidigare var ingångarna fler och otydligare för
de som anmäler. Förvaltningens stödfunktion arbetar aktivt med att
förbättra kvalitetsledningssystemet och att digitaliserad detsamma,
digitaliseringen beräknas slutföras under 2016.
Datastöd för detta är inköpt. I avvaktan på att detta arbete slutförs finns
alla rutiner, riktlinjer och annan nödvändig information att hämta på
förvaltningens samarbetsyta. Information om var man hittar riktlinjer och
dylikt, lämnas till alla nyanställda.
Nödvändig information finns idag samlad på ett bättre sätt än tidigare
och är överskådlig, men kommer ytterligare att förbättras och bli mer
användarvänligt när systemet är implementerat.
- Samverkan med andra myndigheter stärks upp, man har bland
annat påbörjat nya möten om anmälningsplikten för andra
myndigheter enligt 14 kap. 1 § SoL. Enskilda lärares ansvar att
anmäla barn som far illa är i fokus.
Samverkansmöten har skett och sker mellan skola och socialtjänst och
nya gemensamma rutiner och blanketter för anmälan om misstanke om
att ett barn far illa har tagits fram i samverkan. Socialförvaltningens
stödfunktion ansvarar för att initiera översyn och revidering av
materialet en gång per år. Socialstyrelsen har också gett ut nytt
utbildningsmaterial och stöddokument i frågan.
Utökade samverkansformer har utarbetats som innebär att rektorer från
förskola och grundskola kontinuerligt träffar socialtjänsten. Den nya
samverkansformen kommer att påbörjas under hösten 2015. Det har
inte varit möjligt att genomföra tidigare på grund av omorganisering av
skolans nämnds- och organisationsstruktur. Kunskapsförvaltningen
kommer att bjudas in till samverkansforum en gång per termin med stort
hösten 2015.
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§ 135 forts
Beslut i ärende gällande sammanställning och uppföljning av
förbättringsåtgärder föreslagna i utredningar och tillsyn avseende
socialnämnden föranledda av ett ensamkommande flyktingbarns
död
Ansvarig för inbjudan och ledare för dessa forum är
verksamhetsledaren på BUS mottagningsgrupp. Samverkansforumet
ska innehålla frågor som rör faktisk praktisk samverkan, processfrågor,
kunskapsförmedling samt förtroendefrågor.
Kommunal förskola och grundskola, samt privata aktörer inom förskola
och grundskola bjuds in till två utbildningstillfällen per år avseende
anmälningsplikten. Under 2015 har inget sådant utbildningstillfälle
genomförts, men det kommer att ske under höstterminen 2015 i
samarbete med KKC. Ansvarig för att anordna och genomföra detta är
verksamhetsledaren på BUS mottagningsgrupp tillsammans med en
verksamhetsledare på BUS utredning- och uppföljningsgrupp. Framgent
ska denna utbildning ges en gång per termin under en halvdag till
självkostnadspris för kunskapsförvaltningens personal och kommunens
fristående förskolor och grundskolor.
Socialstyrelsen har också gett ut nytt utbildningsmaterial och
stöddokument i frågan.
Kommunfullmäktige i Karlskona har den 3 juni 2015 fattat beslut om att
inrätta ett förebyggande-team på socialförvaltningen. Teamet kommer
att ha till uppgift att ha ett nära samarbete med bland annat skolan för
att förebygga anmälningar och sociala problem. Teamet håller på att
rekryteras och beräknas att komma i tjänst under hösten 2015.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna förvaltningens vidtagna åtgärder och uppföljning av
dessa
2. att översända sammanställningen och uppföljningen till
kommunstyrelsen och revisionen
Socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag
__________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 21
september 2015
§ 142

Remissvar gällande förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde

§ 143

Attesträtt fr.o.m. den 1 september 2015

§ 144

Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” riktat till
arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd

§ 145

Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med integration”
riktat till arbetslösa personer om omfattas/omfattats av
etableringsuppdragen i Karlskona kommun, omgång 3

§ 146

Angående motion ”Kvinnor har ett behov av utslussningsboende”.

§ 147

Attraktiv arbetsgivare – Åtgärdsförslag och kostnader

§ 148

Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med personalnyckeltal
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4
måndagen den 21 september 2015 kl. 15.10 – 17.00
Ajournering 16.15-16.35
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V)

Ersättare

Maja Sandberg (S)
Daniel Håkansson (S)
Malin Tingelholm (S)
Katarina Nordin (M)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)
Sven Wallfors (M)
Robert Andersson (SD)
Tjänstemän Förvaltningschef
Utvecklingschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller
HR-specialist

Sign

Sign

Anette Gladher
Jesper Björnson
Christine Held
Margaretha Jansson
Lill Körling
Eva-Britt Norrman
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Sattar Zad (S)

Justerade paragrafer

§§ 142-148

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Sattar Zad

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

SN. 2015/259.1.9.1

§ 142
Remissvar gällande förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. På uppdrag av
kommunstyrelsen har en utredning genomförts under våren 2015 för att
visa om det är möjligt att skapa ett kulturhus/kulturkvarter i kvarteret
Bonde.
Utredningen visar att det går att skapa moderna och ändamålsenliga
lokaler för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum på en yta av
cirka 5 000 kvm i kvarteret Bonde.
Kommunstyrelsen godkände utredningen vid sitt möte den 2 juni 2015
och beslutade samtidigt att sända utredningen på remiss till samtliga
nämnder och bolag. Socialnämnden har inget att invända mot förslaget
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att tillstyrka gällande förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015/275.1.2.3

§ 143
Attesträtt fr.o.m. den 1 september 2015
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Beslutsattestanter inom
förvaltningen utses av socialchefen på delegation av socialnämnden.
Socialnämnden ska utse attestant för nämndens egen verksamhet.
Enligt Karlskrona kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad
attestlista som komplement till reglementet. I attestlistan ska tydligt
framgå vem, vilken person, som är kopplad till ett visst ansvar. Det ska
också tydligt framgå vem som är ersättare.
Dessutom är det reglerat i reglementet att minst två attester ska finnas
för varje händelse. Således ska framgå av attestlistan vem som utför
granskningsattesten. I den mån en viss person är ansvarig för ett visst
projekt eller aktivitet ska detta tydligt framgå i attestlistan.
Attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar.
Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör
också namnteckningsprov för samtliga attestanter.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad attestlista
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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§ 144
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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 huvud-anledning
till denna utveckling. Grupper som är särskilt utsatta är ungdomar
mellan 18-25 år och personer med utländsk bakgrund som saknar
utbildningsbakgrund och har svag eller ingen förankring på
arbetsmarknaden. 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
fortsatt med 40 platser årligen under 2013 och 2014.
Dessa arbetstillfällen har tydligt varit lyckosamma då dessa personer
har fått 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
åtgärder men nivå är fortsatt hög. Fortsatta aktiva åtgärder krävs inom
Karlskrona kommun för att även fortsättningsvis dämpa utvecklingen av
antal hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning.
Inrättandet av så kallade ”kommunala beredskapsjobb” är ett sätt bland
flera nu pågående och planerade åtgärder att dämpa och minska
behovet av ekonomiskt bistånd i Karlskrona.
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.
forts.
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§ 144 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
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. Detta arbete bedriv även inom ramen för
Samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM där Karlskrona kommuns
SF sedan flera år genomför projekt med finansiering från FINSAM.
I arbetet med de personer som står till arbetsmarknadens förfogande är
utgångspunkten att individen är inskriven som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Eventuella insatser från kommunen
sker alltid i samråd med Arbetsförmedlingen.
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. Ungdomar
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”kommunala beredskapsjobb”
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för 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 sedan 2012 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.
Socialnämnden har i mål för verksamheten formulerat att denna typ av
åtgärd ska användas för att dämpa utvecklingen av behov av
ekonomiskt bistånd.
forts.
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§ 144 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
20 personer har efter ett beslut i SN tidigare i år erbjudits arbete enligt
denna nu väletablerade modell. Samtliga är nu igång i jobb i de
kommunala verksamheterna. Dessa anställningar till maj 2016. En
fortsatt åtgärd enligt denna modell kan enligt förslaget erbjudas för 20
personer under 2015-2016 med start i oktober månad 2015.
Upplägget för dessa personers anställning är arbete på arbetsplats i
kommunal förvaltning med introduktion inom arbetsmarknads på
Bubbetorps gård under de första veckorna.
Vägledare från arbetsmarknadsförvaltningen följer gruppen under
anställningsperioden för att vägleda inför anställningens upphörande
efter ett år. 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. 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 arbetsmarknadsförvaltningen har redan
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genomföra
åtgärden med hög kvalitet och gott resultat. Samarbete med
Arbetsförmedlingen är väletablerat enligt denna modell.
Kommunala beredskapsarbeten
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/Arbetsmarknadsförvaltningen gör tillsammans med
Arbetsförmedlingen urvalet av vilka som kan komma ifråga för
åtgärden. Personerna kommer att anställas på arbetsmarknadsförvaltningen som i sin tur placerar dessa på olika arbetsplatser inom
Karlskrona kommun. Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har god erfarenhet av vilket upplägg som krävs för att med
kvalitet erbjuda dessa personer anställning och uppföljning på bästa
sätt.
forts.
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§ 144 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
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 2015 års arbetsgivar- och sociala avgifter
Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 18080 kr
Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20 beredskapsanställda
med bidrag från Arbetsförmedlingen.
Kostnad 12 månader 20 kommunala beredskapsjobb med bidrag från
Arbetsförmedlingen 2015/2016
Summa 2015/2016
3 281 280 kr
Vid start i oktober 2015 fördelar sig kostnaderna under 2015/16 med
820 320 kr för 2015 och
2 460 960 kr 2016
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.
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 vilka enligt förslag finansieras från
kontot ekonomiskt bistånd
forts.
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§ 144 forts
Förslag till aktiva åtgärder, så kallade ”kommunala
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt
bistånd
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
1. att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten,
2015/2016, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så
kallade nystartsjobb
2. att tillstyrka finansiering för 20 beredskapsarbeten med ekonomiskt
stöd från arbetsförmedlingen samt enligt förslag och att kostnaden
finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med
totalt 3 281280 kr för 2015/16 med fördelningen 2015/16 med 820
320 kr för 2015 och 2 460 960 kr 2016
3. att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten
om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande
av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen
tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen involveras i
framtagandet 20 arbetsplatser.
Yrkande
Göran Eklund (SD) yrkar ändring i tjänsteskrivelsen på sidan 1 i andra stycket
att texten ”personer med utländsk bakgrund som saknar utbildningsbakgrund”
stryks ur dokumentet och ersätts med ”personer i långvarig eller som är på
väg in i ett långvarigt bidragsberoende”
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Göran Eklunds (SD) förslag
Eva Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Göran Eklunds (SD)
ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag till beslut och finner att
socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag
Socialnämnden beslutar således enligt allmänna utskottets förslag
__________
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§ 145
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration” riktat till arbetslösa personer om omfattas/omfattats
av etableringsuppdragen i Karlskona kommun, omgång 3
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 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
utbildningsbakgrund och har svag eller ingen förankring på
arbetsmarknaden.
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 2013-2015. Hösten 2014
inrättades en första omgång med 20 kommunala beredskapsjobb med
inriktning på arbetslösa som omfattas eller har omfattats av
etableringsuppdraget.
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.
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§ 145
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3
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.
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 arbetsmarknadens 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. Ungdomar
och personer med utländsk bakgrund är extra utsatta för att hänvisas till
ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
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§ 145 forts
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3
Förslag till fortsatt aktiv kommunal åtgärd ”beredskapsjobb integration”
Det är arbetsförmedlingen som har ansvaret för etableringsuppdraget
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 2015 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. 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 arbetsmarknadsförvaltningen har redan
välfungerande rutiner och erfarenheter som krävs för att genomföra
åtgärden med hög kvalitet och gott resultat.
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§ 145 forts
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3
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 och arbetsmarknadsförvaltningens
arbetsmarknadsavdelning gör tillsammans med Arbetsförmedlingen
urvalet av vilka som kan komma ifråga för åtgärden.
Arbetsmarknadsförvaltningen har beviljats projektmedel inför 2016 till
ett projekt kallat ”SKAPA” Aktuella beredskapsjobb blir här ett verktyg
för projektet att erbjuda utvalda personer. Personerna kommer som
tidigare att anställas inom arbetsmarknadsförvaltningen som i sin tur
placerar dessa på olika arbetsplatser inom Karlskrona kommun.
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen 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. Kostnaderna är baserade på 2015 års arbetsgivar- och
sociala avgifter. Bruttolön per beredskapsanställd är beräknad till 18
080 kr Kostnadsberäkningarna visar nettokostnad vid 20
beredskapsanställda med bidrag från arbetsförmedlingen.
Kostnad 12 månader 20
kommunala
beredskapsjobb med
bidrag från personer
2015/2016
Summa 2015/2016

3 282000 kr

3 282 000
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§ 145 forts
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3
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.
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.
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
1. att medge inrättandet av 20 kommunala beredskapsarbeten,
2015/2016, 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 3 282 000
3. att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om nödvändigheten
om samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för genomförande
av åtgärden samt att de kommunala förvaltningarna och bolagen
tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen involveras i
framtagandet 20 arbetsplatser.
Yrkande
Göran Eklund (SD) yrkar ändring i tjänsteskrivelsen på sidan 1 i andra stycket
att texten ”personer med utländsk bakgrund som saknar utbildningsbakgrund”
stryks ur dokumentet och ersätts med ”personer i långvarig eller som är på
väg in i ett långvarigt bidragsberoende”
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Göran Eklunds (SD) förslag
Eva Strömqvist (S) samt Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag
forts.
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§ 145 forts
Förslag till aktiva åtgärder, ”kommunala beredskapsjobb med
integration” riktat till arbetslösa personer som omfattas/omfattats
av etableringsuppdraget i Karlskrona kommun, omgång 3
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Göran Eklunds
(SD) ändringsyrkande mot allmänna utskottets förslag till beslut och
finner att socialnämnden beslutar enligt allmänna utskottets förslag
Socialnämnden beslutar således enligt allmänna utskottets förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

SN.2015/270.1.2.6

§ 146
Angående motion ”Kvinnor har ett behov av utslussningsboende”.
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet, Anne-Sophie
Lainesdotter Emilsson, Billy Åkerström (KD) och Ingrid Hermansson (C)
yrkar i motionen till kommunfullmäktige att en samverkan mellan
kvinnojouren, socialförvaltningen och Karlskronahem skapas för ett
framtida utslussningsboende, samt att det utreds om Karlskronahem
kan reservera bostäder som kan användas som utslussningsboende.
Motionärerna anför att kvinnojouren Frideborg har ett stort tryck på sitt
skyddade akutboende och att jouren p.g.a. det tvingats säga nej till
kvinnor i behov av plats hos dem.
Som en orsak till detta lyfter motionärerna fram att många av kvinnorna
på kvinnojouren, och särskilt de ekonomiskt misshandlade, har svårt att
efter att det akuta skyddsbehovet upphört, få tag på en bostad, vilket
gör att de inte kan flytta från kvinnojourens boende.
Motionärerna påpekar även det ansvar samhället har att stödja dessa
kvinnor, förslagsvis genom att arbeta fram en boendestrategi för kvinnor
som hamnat i denna situation.
Beskrivning av socialförvaltningens arbete med våldsutsatta kvinnors
boendesituation
Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka ett samverkansavtal med
kvinnojouren Frideborg, som reglerar hur kvinnor som behöver stöd i en
våldssituation ska hanteras.
Kvinnojouren tar inte enbart emot kvinnor från Karlskrona, utan det är
tvärtom ganska vanligt förekommande att kvinnojourer på olika platser i
landet ’byter platser’ med varandra eftersom det är ganska vanligt att en
kvinna inte kan bo på sin ordinarie hemort när skyddsbehovet är akut.
forts.
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§ 146 forts
Angående motion ”Kvinnor har ett behov av utslussningsboende”.
Precis som det hos Kvinnojouren Frideborg således finns en ganska
stor andel kvinnor som inte vanligtvis bor i Karlskrona, förekommer det
att kvinnor från Karlskrona bor på kvinnojourer på andra orter i landet
under det akuta skyddsbehovet. Om en kvinna i samband med en
vistelse på en kvinnojour uttrycker att hon vill ha hjälp med att ’starta
om’, är det socialtjänsten i kvinnans hemkommun som ska bistå med
den hjälpen.
Socialnämnden i Karlskrona har i sitt arbete med våldsutsatta kvinnor,
utöver samarbetet med kvinnojouren, även ett eget skyddat boende,
”Vilja”. Det finns även ett samarbete med Karlskronahem, såväl som
andra hyresvärdar, kring olika boendelösningar för enskilda som har
svårt att få en egen bostad i första hand.
Arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor är prioriterat på
socialförvaltningen. De kvinnor som förvaltningen får kännedom om är i
behov av stöd, på så sätt som beskrivs i motionen eller på annat sätt,
erbjuds också detta. Socialnämnden menar därför att lagens krav på
stöd till de kvinnor som motionärerna beskriver är uppfyllt.
De kvinnor som bor på kvinnojouren Frideborg och som inte får bostad
eller som det uppfattats bristande stöd i att skaffa en bostad, är således
inte de som kommer från Karlskrona. Kvinnor från andra kommuner, är
det de kommunernas ansvar att stödja, på samma sätt som Karlskrona
kommun stödjer sina våldsutsatta.
Socialförvaltningen har även på annat sätt än genom denna motion fått
kunskap om kvinnojouren Frideborgs svårigheter och då deltagit i
möten och fört en dialog kring detta, som vi uppfattat som konstruktiv.
Detta svar har presenterats för Per Myrbeck, VD för Karlskronahem,
som inte önskade tillägga eller ändra något.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om
utslussningsboende för kvinnor så som sitt eget, samt
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
därmed anse motionen om utslussningsboende för kvinnor som
besvarad.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015/385.2.7.6

§ 147
Attraktiv arbetsgivare – Åtgärdsförslag och kostnader
Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar ärendet. Socialförvaltningen
har med skrivelse den 21 september 2015 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
När de mest attraktiva arbetsgivarna ska utses brukar ofta storföretag
hamna i topp. Hur kan då statliga arbetsgivare konkurrera om
kvalificerade medarbetare när starka varumärken lockar? Genom att
fokusera på fortsatt utveckling av verksamheten och på samhällsnyttan.
I en undersökning som gjordes för Arbetsgivarverkets räkning om
nyanställda i staten, visar den på att 52 % av de svarande valde att gå
till staten från privat sektor och 22 % från kommunal sektor. Det var inte
främst tryggheten som lockade till statlig anställning, den kom först på
fjärde plats. Utvecklande arbetsuppgifter var istället överlägset den
viktigaste faktorn, därefter kom samhällsnyttan och på tredje plats ett
arbete på en attraktiv ort.
I undersökningen som Företagsbarometern 2015 gjorde som är en
återkommande studentundersökning om karriär, arbetsliv och framtid
som syftar till att hjälpa arbetsgivare i Sverige att förstå och
kommunicera med potentiell framtida arbetskraft framkom att studenter
inom alla inriktningar rankar kommunerna betydligt högre i år, än vid
tidigare år. Man skriver att kommunerna har en stor fördel i att hela
deras verksamhet har som syfte att förbättra invånarnas vardag, viket
lockar de unga som i betydligt större grad än för några år sedan väljer
arbetsgivare där de kan vara med och bidra till ett bättre samhälle. Det
framkom också i undersökningen att studenternas förväntade
månadslön på deras första jobb var 29 350 kr.
Sveriges välfärd bottnar i en god socialtjänst. Då socialtjänsten arbetar
med samhällsmedborgare som ofta är mycket utsatta, behöver
ambitionsnivån vara lika omfattande som i övriga välfärdssystem, om
inte högre.
forts.
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§ 147 forts
Attraktiv arbetsgivare – Åtgärdsförslag och kostnader
Socialförvaltningarna runt om i landet har en utmaning i att försöka
rekrytera socionomer till sina vakanta tjänster.
En ännu större utmaning är att hitta socionomer som har
yrkeserfarenhet, speciellt då inom barn och ungdomsvården. Detta
gäller också för Socialförvaltningen i Karlskrona.
Förvaltningen har redan tidigare beskrivit vad som måste till för att bli
en attraktiv arbetsgivare utifrån en yrkesprocess, där man genom
introduktion, yrkesfördjupande fas, erfaren handläggare och
specialisthandläggare gör en resa i yrket under anställningsåren. Men
de måste också till andra incitament för att vi ska upplevas som en
attraktiv arbetsgivare.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att ta ovanstående information till protokollet
Yrkande
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

20

Sammanträdesdatum

21 september 2015

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015/267.1.4.1

§ 148
Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med
personalnyckeltal
Lill Körling, controller, samt Eva-Britt Norrman, HR-specialist, föredrar
ärendet. Socialförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport
per 31 augusti 2015.
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -6,0 mnkr, fördelat
med -6,0 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 0,9 mnkr. De
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt
stort behov av missbruksvård på institution. Dessutom har förvaltningen
fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet
placeringar är just nu på en högre nivå än snittet föregående år.
Prognostiserad avvikelse är -2,0 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 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -4,5
mnkr.
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en
fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 18 placerade
+ 36 placerade ensamkommande barn (23 i snitt föregående år + 1-2
ensamkommande barn).
forts.
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§ 148 forts
Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med
personalnyckeltal
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse
bli -4,0 mnkr. Prognosen för HVB-hemmet Roslunden, beräknas till +0,0 mnkr. Förvaltningen klarar inte av att rekrytera personal, just nu
finns det 22 vakanta tjänster. Inflödet av ensamkommande flyktingbarn
har eskalerat under sommaren.
Kostnaden för dessa utredningar och placeringar får förvaltningen
återsöka hos Migrationsverket. Detta innebär att intäkterna från
Migrationsverket ökat. Sammantaget innebär detta att vht 752 på Barnoch ungdomssektionen prognostiseras en positiv budgetavvikelse om
+3,0 mnkr.
Socialnämndens egen verksamhet prognostiseras till -0,5 mnkr, bland
annat på grund av ett stort antal extra sammanträden i år samt förhöjda
arvoden. Socialnämndens reserv påverkar positivt om +1,5 mnkr på
helåret. Prognos gällande övriga kostnader: +-0,0.
Ekonomiskt bistånd:
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014.
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras
nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos visar på en
ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som står
närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de
arbetstillfällen som skapas.
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i
sysselsättning.
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.
forts.
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§ 148 forts
Delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med
personalnyckeltal
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31
augusti 2015
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 augusti till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
Yrkande
Lars Brissmalm (S) yrkar att ge socialförvaltningen i uppdrag att till
socialnämndens sammanträde den 19 oktober 2015 presentera möjliga
åtgärder för att nå budget i balans
Björn Fries (V) yrkar att meddela kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att socialnämnden inte behöver utnyttja
kommunfullmäktiges beslut om att nämnden ges rätt att överskrida
tilldelade ramar med 11 Mnkr. Som prognosen ser ut så stannar
överskridandet vid cirka 6 Mnkr för år 2015
Eva Strömqvist (S) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras 16.15-16.35
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Lars
Brissmalms (S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller
densamma
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på Björn
Fries (V) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden avslår
densamma.
Socialnämnden beslutar således
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31
augusti 2015
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 augusti till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
3. att ge socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämndens
sammanträde den 19 oktober 2015 presentera möjliga åtgärder för
att nå budget i balans
__________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 19 oktober
2015
§ 158

Öppna frågor

§ 159

Handlingsplan BoU Trygg och säker vård – Ärendet utgick

§ 160

Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till
förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten

§ 161

Budgetuppföljningsrapport per september 2015

§ 162

Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående mottagande av
nyanlända

§ 163

Personliga förordnanden för tjänstemän vid sydostjouren

§ 164

Hyreskostnad Ekliden

§ 165

Angående motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 166

Angående motion om upprättande av migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen

§ 167

Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2016 för socialnämnden
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4
måndagen den 19 oktober 2015 kl. 16.00- 17.15
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Pernilla Cederholm (SD) §§ 158-164 16.00-16.55
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)

Ersättare

Malin Tingelholm (S)
Robert Andersson (SD)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Pelle Nordensson (KD) §§ 158-163 16.00-16.45

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)
Daniel Håkansson (S)
Katarina Nordin (M) §§ 158-163 16.00-16.45
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD) §§ 164-167 16.45-17.15
Robert Andersson (SD) §§ 165-167 16.55-17.15

Tjänstemän Förvaltningschef
t.f. Förvaltningschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller

Sign

Sign

Anette Gladher §§ 158-162
Jesper Björnson
Christine Held
Margaretha Jansson
Lill Körling
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Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Selma Björk Matthiasdottir

Justerade paragrafer

§§ 158-167

Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Selma Björk Matthiasdottir

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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§ 158
Öppna frågor

Nämndsekreterare Martin Håkansson informerar om den nya
servicedesken på löneavdelningen. Informationen finns på
Netpublicator under mötesdatumet 19 oktober 2015.
Nämndsekreterare sekreterare Martin Håkansson informerar om
socialförvaltningens julfest. Inbjudan bifogas i Netpublicator under
mötesdatumet 19 oktober 2015.
__________
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§ 159
Handlingsplan BoU Trygg och säker vård
Ordförande Ingrid Hermansson beslutar
att ärendet utgår
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015/1268.1.4.1

§ 160
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till
förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar. Läget i socialförvaltningen är
allvarligt och har varit under lång tid. Förvaltningen redovisade i februari
månad en initial prognos för 2015 som visade på negativ
prognostiserad budgetavvikelse om -11,3 mnkr. Prognosarbetet har
fördjupats avseende familjehemsplaceringar och externa placeringar
barn och unga och vuxna där det största prognostiserade underskottet
finns. Prognosen för 2015 beräknas nu vid delårsbokslutet till en
negativ budgetavvikelse om -6,0 mnkr. Den förbättrande prognosen
baseras på svårigheter att rekrytera personal och därpå följande
ofrivilliga vakanser, samt ökade intäkter från Migrationsverket, vilket var
okända faktorer i februari 2015.
Rekryteringssvårigheterna är i sig en försvårande omständighet för
förvaltningen, så också det ökande inflödet av ensamkommande barn i
behov av stöd och skydd. Vid socialnämndens sammanträde den 23
mars 2015 presenterade förvaltningen förslag på åtgärder för att uppnå
en budget i balans enligt nedan:
För att uppnå en budget i balans och möjlighet att rekrytera socionomer
till myndighetsutövningen barn och unga och mot bakgrund av det
underskott som redovisas i härvid presenterade budgetuppföljning
föreslås besparingar genom att
Ta bort:
– 2 IHF-team, 6 medarbetare 3 mnkr
– Boendestöd, 12 medarbetare 6 mnkr
– Stopp för kompetensutveckling, 200 000 tkr
– Slopa föreningsbidragen, 1 mnkr
– Boendestöd, 5 medarbetare 2,5 mnkr
– Stödfunktion, 3,5 medarbetare 2 mnkr
– Vuxenstöd beroende, 6 medarbetare 3 mnkr
– 2 leasingbilar, 100 000 tkr
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§ 160 forts
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september
2015 till förvaltningen att utreda möjliga besparingar i
verksamheten
Ovan förslag är beräknade i årskostnad, men för 2015 skulle de först få
utfall för november och december utifrån att uppsägningstider för
personal är 6 månader och täcker därmed inte det i dag
prognostiserade underskottet fullt ut, utan får full effekt 2016. Effekt av
besparingarna i år skulle få effekt först tidigast i november.
Konsekvensbeskrivning
Socialnämndens verksamhet är i dagsläget hårt ansträngd och klarar
inte av lagstadgad verksamhet, samt att arbetsmiljö är hårt ansträngd
och klarar inte i dagsläget av lagstadgad verksamhet, samt att
arbetsmiljön är hårt ansträngd inom stora delar av verksamheten.
Ovan redogjorda sparförslag innebär att större delen av verksamhetens
öppenvård upphör, att tillgängligheten försämras, samt att arbetsmiljön
ytterligare försvåras. Detta får konsekvenser för såväl våra medborgare
som medarbetare.
Det är ställt utom allt rimligt tvivel att ett genomförande av ovan
föreslagna besparingar får konsekvenser som gör att nämnden inte
kommer att nå upp vare sig till de lagstadgade eller också de politiska
målen. Förvaltningens bedömning är att för att nå en budget i balas
krävs dessa besparingar, men om uppdraget utifrån lag och politiska
mål ska uppnås krävs andra långsiktiga interventioner och investeringar
för att säkerställa en trygg och säker socialtjänst för våra medborgare
och medarbetare.”
Merparten av förslagen rörde neddragning av personal. Socialnämnden
avvisade förvaltningens förslag och uppdrog åt förvaltningen att ge
förslag på besparingsåtgärder som inte medförde neddragning av
personal. Socialnämnden beslutade vid samma sammanträde den 23
mars 2015 att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att
nå en budget i balans enligt förvaltningens dåvarande prognos för 2015.
Förvaltningen presenterade nytt besparingsförslag på sammanträdet
den 20 april 2015, i vilket förvaltningen redovisade att det inte fanns
några andra möjligheter till besparingar än på personal och några
mindre besparingar avseende exempelvis föreningsbidrag, leasingbilar
och liknande som endast genererar mindre summor. Förvaltningens
förslag bordlades.
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§ 160 forts
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september
2015 till förvaltningen att utreda möjliga besparingar i
verksamheten
Besparingsförslaget utgick från socialnämndens majsammanträde.
Ärendet togs upp i socialnämnden den 15 juni 2015. Socialnämnden
valde att avvisa förvaltningens besparingsförslag i sin helhet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 5 maj 2015 att
föreslå kommunfullmäktige besluta att för verksamhetsåret 2015 utöka
socialnämndens nettoram med 8,7 mnkr. Kommunfullmäktige antog
detta förslag den 3 juni 2015.
Nämnden har tillförts dessa medel, för att kunna rekrytera personal till
myndighetsutövningen barn och unga, för att på så sätt kunna leva upp
till de i lagen stipulerade tiderna för anmälningar och utredningar, samt
förbättra arbetsmiljön för personalen och för att i förlängningen kunna
genomföra fler insatser på hemmaplan och i öppenvård än tidigare,
samt återuppta det förebyggande arbetet inom barn och unga.
Satsningen på detta innebär dock inte att en budget i balans är möjlig
att uppnå 2015 med dessa insatser, då detta är ett långsiktigt arbete,
och resterande del av 2015 kommer att vara en rekryterings- och
utbildningsperiod av nyanställda, samt att det under hösten visat sig att
rekryteringsplanen inte går att fullfölja då det råder brist på sökande
socionomer.
Kommunstyrelsen föreslog vidare att socialnämnden inte i det här
skedet behövde vidta några åtgärder för att balansera ökade kostnader
för externa placeringar. Socialnämnden föreslogs få ett godkännande
att överskrida anvisade ramar med 11,3 mnkr, motsvarande dåvarande
prognostiserade negativa avvikelse.
Nämnden föreslogs få ett särskilt uppdrag att månatligen till
kommunstyrelsen rapportera utvecklingen inom verksamheten,
lämpligen i samband med den rapportering som nämnden ska göra
med anledning av utökningen av nämndens ramar. Kommunfullmäktige
fattade den 3 juni 2015 beslut enligt kommunstyrelsens förslag att för
socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot
budget med 11,3 mnkr.
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§ 160 forts
Uppdrag från socialnämndens sammanträde den 21 september
2015 till förvaltningen att utreda möjliga besparingar i
verksamheten
Analys och bedömning
Mot bakgrund av ovanstående och förvaltningens tidigare framlagda
besparingsförslag som avvisats av nämnden, ser förvaltningen inga
ytterligare besparingsmöjligheter, än de som tidigare presenterats med
vidhängande konsekvensbeskrivning.
Förvaltningen konstaterar vidare att kommunfullmäktige har hörsammat
socialnämndens framställan om att få ekonomiskt täckning för
prognostiserad negativ avvikelse mot budget den 3 juni 2015, då
nämnden ansåg det omöjligt att göra besparingar i förvaltningens
verksamhet, då man redan vid det tillfället inte klarade av den
lagstadgade verksamheten.
Socialnämndens allmänna utskott beslutar föreslå socialnämnden
besluta
1. att godkänna förvaltningens redovisning av besparingsförslag
2. att översända redovisningen till kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige och revisionen.
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN. 2015/1266.1.4.1

§ 161
Budgetuppföljningsrapport per september 2015
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen avlämnar
härmed följande budgetuppföljningsrapport per 30 september 2015.
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -6,0 mnkr, fördelat
med -6,0 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 0,9 mnkr. De externa vårdkostnaderna förväntas
inte minska på grund av ett fortsatt stort behov av missbruksvård på
institution. Dessutom har förvaltningen fortsatt tvingats placera enligt
LVM i allt större utsträckning. Antalet placeringar är just nu på en högre
nivå än snittet föregående år. Prognostiserad avvikelse är -2,0 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 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -4,5
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är
på en fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 16
placerade + 36 placerade ensamkommande barn (23 i snitt föregående
år + 1-2 ensamkommande barn).
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse
bli -4,0 mnkr. Prognosen för HVB-hemmet Roslunden, beräknas till +0,0 mnkr. Förvaltningen klarar inte av att rekrytera personal, just nu
finns det 20 vakanta tjänster. Inflödet av ensamkommande flyktingbarn
har eskalerat under sommaren.
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§ 161 forts
Budgetuppföljningsrapport per september 2015
Kostnaden för dessa utredningar och placeringar får förvaltningen
återsöka hos Migrationsverket. Detta innebär att intäkterna från
Migrationsverket ökat. Sammantaget innebär detta att vht 752 på Barnoch ungdomssektionen prognostiseras en positiv budgetavvikelse om
+3,0 mnkr. Socialnämndens egen verksamhet prognostiseras till -0,5
mnkr, bland annat på grund av ett stort antal extra sammanträden i år
samt förhöjda arvoden. Socialnämndens reserv påverkar positivt om
+1,5 mnkr på helåret. Prognos gällande övriga kostnader: +-0,0.
Ekonomiskt bistånd: Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år
fått en minskad budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr.
Prognosen baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört
med år 2014. Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras
och förbättras nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos
visar på en ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som
står närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de
arbetstillfällen som skapas.
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i
sysselsättning. 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 2015.
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 september till
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden
Akten

SN.2015/379.3.3.2

§ 162
Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående
mottagande av nyanlända
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet.
Socialförvaltningen har med skrivelse den 4 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utifrån den stora mängd nyanlända som kommit och kommer till
Sverige, samt den bostadssituation som råder i kommunen, föreslår
utredningen att kommunfullmäktige tecknar en ny tillfällig
överenskommelse för 2016 och 2017 om mottagande av nyanlända för
sammanlagt 400 personer per år, varav 30 anvisningsbara.
Därtill föreslås kommunfullmäktige ge arbetsmarknadsnämnden i
uppdrag att nogsamt och aktivt arbeta för att kunna tillhandahålla fler
anvisningsbara platser för nyanlända, i nära samarbete med de
övergripande insatser för bostadsförsörjning i stort som kommunen
bedriver.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige hemställa
att kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om tillfällig utökning av
mottagande och bosättning av vissa nyanlända invandrare 20162017, med totalt 400 platser per år, varav 30 anvisningsbara, med
Länsstyrelsen i Blekinge
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ge
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att nogsamt och aktivt arbeta för
att kunna tillhandahålla fler anvisningsbara platser för nyanlända, i
nära samarbete med de övergripande insatser för bostadsförsörjning
i stort som kommunen bedriver, genom kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
fastighetskontoret
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§ 162 forts
Förfrågan om tecknande av ny överenskommelse angående
mottagande av nyanlända
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad
Yrkande
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Reservation
Göran Eklund (SD) samt Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig mot
beslutet
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Torsås kommun
Akten

SN. 2015/1270.1.6.3

§ 163
Personliga förordnanden för tjänstemän vid sydostjouren
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. Från och med 2
november 2015 övertas funktionerna social jour och beredskap inom
socialnämnden i Karlskrona kommuns ansvarsområde av Sydostjouren
- en samägd socialjoursverksamhet där, utöver Karlskrona och Torsås
kommuner, även Emmaboda och Kalmar kommuner ingår.
Torsås kommun är säte för Sydostjouren och den kommun som har
personalansvar för jourens medarbetare. Alla myndighetsbeslut, som
skulle ha handlagts av social beredskap vid socialförvaltningen i
Karlskrona, kommer från ovan angivet datum att utföras av anställda
tjänstemän inom Sydostjouren.
Utförandet av dessa uppgifter förutsätter att samtliga medarbetare
personligen har förordnats att utföra uppgifter för socialnämndens i
Kalmar kommun räkning.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att enhetschef Martin Pettersson samt socialsekreterarna
Ana de Oliveira, Karolina Magnusson, Olga Lund och
Mikael Bolmgren, anställda vid Sydostjouren, Torsås kommun,
förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i Karlskrona
kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser samt i övrigt
utföra arbetsuppgifter för socialnämnden i Karlskrona kommuns
räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter som
verksamhetsledare respektive socialsekreterare på
mottagningsteamen och utrednings- och uppföljningsteamen, för
anställda hos socialförvaltningen i Karlskrona kommun, samt den
delegation som de tjänstepersoner som hittills skött socialnämndens
beredskap haft i aktiv tjänst.
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§ 163 forts
Personliga förordnanden för tjänstemän vid sydostjouren
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra behövliga
ändringar i socialnämndens delegationsförteckning
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015/1274.1.4.1

§ 164
Hyreskostnad Ekliden
Christine Held, sektionschef, föredrar ärendet. I december 2013 flyttade
vi in i nyrenoverade lokaler på Ekliden. Lokalerna var redan vid
inflyttningen lite för små och vi fick prioritera bort bland annat
sammanträdesrum, dela några rum och sitta två i några rum. Efter
händelsen valborgsmässoaftonen 2014 ökade inkomna anmälningar
dramatiskt och vi fick ta in konsulter och extrapersonal för att klara
situationen. Hösten 2014 fanns det inte plats för alla på Ekliden och
därför fick en arbetsgrupp på10 personer flytta till tillfälliga lokaler i
Lyckeby.
Det vi står inför idag är att kontorsrum måste finnas för de
nyanställningar som ska göras och att arbetsgruppen i Lyckeby ska
flytta tillbaka och de 4 som sitter f.d. Ungbos lokaler ska beredas plats i
nya rum.
För närvarande pågår arbetet med lokaler till Funktionsstödsförvaltningen som kommet att flytta in i lokalerna bredvid våra. Ett litet
byte av lokaler har gjorts som innebär att FSF kommer att ta över den
delen av våra lokaler som tidigare tillhörde Ungbo där vi idag har fyra
kontorsplatser och vi får sju kontorsrum i deras del. Socialförvaltningen
och Funktionsstödsförvaltningen kommer att ha gemensamma
sammanträdesrum.
Aktuell situation
I juni månad 2015 tog socialnämnden beslut om ökade hyreskostnader
med kronor 556 000:-/år för en tillbyggnad av lokalerna på Ekliden. I
detta beslut fanns inte med att hyreskostnaden för lokalerna i Lyckeby
upphör i samband med att lokalerna på Ekliden blir större.
Ovanståenden summa var från uträkningar som Karlskronahem hade
gjort. Karlskronahem har nu förhandlat med PEAB och kommit fram till
ett pris som ger en ökad hyresindikation på 650 000:-/år.
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§ 164 forts
Hyreskostnad Ekliden
Nuvarande hyreskostnad för våra lokaler på Ekliden är 1 443 541:-/år +
lokalen i Lyckeby för 176 000/år sammanlagt 1 619 541:-/år.
Den nya hyreskostnaden blir enligt den nya beräkningen 2 093 541:-/år
(1 443 541 + 650 000).
Den ökade hyreskostnaden, för vår del, blir då 474 000:-/år mer än den
hyreskostnad som vi har idag. Den ökade hyreskostnaden för 2016
kommer att gälla tidigast från maj 2016 och blir per helår från 2017.
Beslutet från socialnämndens sammanträde i juni 2015 är en ökad
hyreskostnad på kronor 556 000:/år eftersom det beslutet inte hade
med att kostnaden för lokalen i Lyckeby försvinner. Den faktiska
ökningen skulle med första förslaget blivit 380 000:-/år.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut från socialnämndens sammanträde den 1
juni 2015 att bevilja en hyresökning med kronor 556 000:-/år
2. att bevilja en ökad hyreskostnad med kronor 474 000:-/år
Yrkande
Pelle Nordensson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

SN. 2015/1283.1.2.6

§ 165
Angående motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Göran Eklund och Christopher Larsson (Sverigedemokraterna) har i
motion den 3 juni 2015 föreslagit kommunfullmäktige att
kommunstyrelsen ur sin reserv ska tillföra Socialförvaltningen de
resurser som behövs för införskaffande av nödvändiga tekniska
hjälpmedel.
Motionärerna anför att det inom socialförvaltningen råder brist på
tekniska hjälpmedel, som hade kunnat underlätta och effektivisera
personalens arbete, främst kring dokumentation och planering. Som
exempel lyfts fram att med läsplattor och smarta telefoner skulle vissa
dokumentationsmoment, framförallt vid resor kunna göras på plats eller
i bil i direkt anslutning till klientbesök, så att dokumentationen sker
direkt, och restiden kan användas effektivare. Även möjligheten till läsa
och skriva e-post utan att behöva vara på kontoret skulle underlätta och
effektivisera arbetet.
Socialförvaltningens bedömning
Motionärernas ambition är synnerligen lovvärd. Användande av andra
tekniska lösningar än de som finns tillgängliga idag skulle sannolikt
kunna öka effektiviteten i handläggningen i flera avseenden, särskilt vid
hembesök och längre resor, precis som motionärerna beskriver.
Samtidigt förutsätter detta att förvaltningen har tillgång till system som
stöder denna typ av lösningar. Just nu görs en planering för hur
upphandling av nytt verksamhetssystem ska genomföras, och att
verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med bibehållen säkerhet
är en förutsättning för att den förbättring som motionärerna beskriver
ska kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör av
verksamhetssystem ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få
köpas till separat.
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§ 165 forts
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
I det preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget
ett antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är
alltså inte startad. Medel för denna sorts lösningar blir användbara först
när de kan bli en realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan
internt genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudgeten tas. Sådana
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid
handen när den är slutförd.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att anta ovanstående svar som sitt eget
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
därmed anse motionen besvarad
Yrkande
Göran Eklund (SD) yrkar att socialnämnden ska bifalla motionen
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till motionen
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut mot Göran Eklunds ändringsyrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Göran Eklund (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig till
förmån för Göran Eklunds (SD) yrkande
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

SN. 2015/1284.1.2.6

§ 166
Angående motion om upprättande av migrationsbokslut över
asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen
Göran Eklund och Christopher Larsson (Sverigedemokraterna) har i
motion den 3 juni 2015 yrkat att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppgift att upprätta ett migrationsbokslut för alla
kommunala verksamheter som påverkas av asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen.
Motionärerna anför att det i kommunens budget och därtill
underliggande dokument går att få fram detaljerade redovisningar av de
kommunala verksamheternas kostnader för olika grupper och därtill
hörande kostnadsposter, exempelvis skolpeng, datorer i skolan,
vårdplatser, tekniska hjälpmedel samt föreningsbidrag.
Motionärerna menar att det däremot är mycket svårt att uttyda
någonting alls kring kostnader för budgetområdena migration och
integration. Motionärerna framför att den statliga ersättningen enbart
täcker en mindre del av kommunernas faktiska kostnader för
invandringen.
Motionärerna menar att det utifrån dessa premisser är rimligt att
Karlskrona kommun upprättar ett migrationsbokslut, för att få överblick
över vilka kostnader och intäkter kommunen har för den migrations- och
integrationspolitik som regering och riksdag fattat beslut om.
Genom upprättandet av ett sådant skulle Karlskrona kommun, enligt
motionärerna, få möjlighet till samma transparens för samtliga
budgetområden i kommunens budget, vilket de menar skulle förbättra
möjligheterna till en god ekonomisk hushållning.
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§ 166 forts
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbeslut över asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen
Yttrande
Motionärerna anför att samtliga kommunala verksamheter som
påverkas av asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och
intäkter utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis
äldrevård och skola, där motionärerna menar att kostnader går att ta
fram för dessa grupper.
Det bör i det sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa
kostnader går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är
områdesindelade i den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens
samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är uppenbart att det är
äldre det avser. Det samma gäller skola och barnomsorg, eftersom det
finns en särskild förvaltning för dessa verksamheter.
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person
beviljats asyl i Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT).
Enligt lag ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och
skyldigheter som de som har svenskt medborgarskap, och ska
behandlas av myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk
medborgare har hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i
myndighetsregister utifrån sexuell läggning, etnicitet,
funktionssvårigheter, sjukdomar, o s v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk
bakgrund ”’registrerades”. Även om en sådan registrering tilläts, skulle
flera av de bedömningar som efterfrågas kräva att godtyckliga
bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra
kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning En del av de kostnadsredovisningar som
motionärerna efterfrågar av nämnderna, går redan idag att utläsa i
respektive nämnds bokslut. Andra kostnadsberäkningar är inte möjliga
att göra utan godtyckliga bedömningar.
forts.
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§ 166 forts
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbeslut över asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut.
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen
styrs av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala
verksamheten. Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om
migrationsbokslut så som sitt eget, samt
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen
Yrkande
Göran Eklund (SD) yrkar att socialnämnden ska bifalla motionen
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till motionen
Lars Brissmalm (S), Eva Strömqvist (S) och Morgan Kullberg (M) yrkar
bifall till förvaltningens förslag
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut mot Göran Eklunds ändringsyrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Göran Eklund (SD) och Robert Andersson (SD) reserverar sig till
förmån för Göran Eklunds (SD) yrkande
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN. 2015/1285.2.1.1

§ 167
Förslag till beslut gällande sammanträdesplan 2016 för
socialnämnden
Kanslienhetens nämndsekreterare har tagit fram ett förslag till
sammanträdestider för socialnämnden under 2016.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för allmänna utskottet.

Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan 2016
__________
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 14
december 2015
§ 192

Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd att servera
alkoholdrycker Tre G, Karlskrona

§ 193

Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid ABB arena

§ 194

Rapport ej verkställda beslut 2015 kvartal 3

§ 195

Samverkansavtal mellan Kvinnojouren Frideborg och socialnämnden

§ 196

Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter

§ 197

Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare

§ 198

Fördelning av socialnämndens reserv

§ 199

Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden

§ 200

Förslag till budget för 2016 samt planer för 2017-2018

§ 201

Attesträtt fr.o.m. den 1 januari 2016

§ 202

Julhälsning
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4
måndagen den 14 december 2015 kl. 15.15 -17.45
Sammanträdet ajourneras 14.30–14.35
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)

Ledamöter

Sattar Zad (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (L)
Björn Fries (V)

Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)
Katarina Nordin (M) §§ 192-197 del av 15.00-16.45
Sture Nilsson (C)
Ersättare

Robert Andersson (SD)
Pelle Nordensson (KD) §§ 192-193 15.15–15.45,
Jesper Björnson
Christine Held
Margaretha Jansson
Lill Körling
Lennart Nilsson §§ 192-193
Katarina Lindell §§ 192-193

Tjänstemän T.f förvaltningschef
Sektionschef
Sektionschef
Controller
Alkoholhandläggare
Utredare
Övriga

VD, Gylles Konditori AB Tobias Lundström § 192

Sekreterare

Martin Håkansson

Utses att justera

Ann-Marie Branje

Justerade paragrafer

§§ 192-202
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Sekreterare

______________________________
Martin Håkansson

Ordförande

______________________________
Ingrid Hermansson

Justerare

______________________________
Ann-Marie Branje

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 december 2015
intygar

_______________________________
Martin Håkansson
Sekreterare
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Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

SN 2015/1714 3.5.1

§ 192
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd att
servera alkoholdrycker Tre G, Karlskrona
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet.
Socialförvaltningen har med skrivelse den 9 december 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Tobias Lundström, VD för Gylles Konditori
AB har begärt företräde och deltar på sammanträdet för att ge sin syn
på ärendet.
Gylles Konditori AB har under de senaste åren 2014/15 haft 7 st.
betalningsuppmaningar och 3 st. restföringar avseende belopp på
skattekontot.
Gylles Konditori AB menar nu att skulderna till Skatteverket har varit
orsakade av att de valt att betala löner till de anställda och känt ett stort
ansvar för dem.
Även med beaktande av vad Gylles Konditori AB har anfört kan det vid
bedömningen avseende lämplighetskravet inte bortses från att bolaget
under en två-årsperiod och till med betydande belopp inte har gjort rätt
för sig.
Vidare har det påförts en kontrollavgift (2015) med anledning av brister i
personalliggare.
Socialförvaltningen finner dock att Gylles Konditori AB 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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§ 192 forts
Utredning och förslag till beslut avseende åtgärd om tillstånd att
servera alkoholdrycker Tre G, Karlskrona

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att jämlikt alkohollagens 9 kap.18 kap. återkalla Gylles Konditori AB
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande
serveringstillstånd till slutet sällskap/festvåningstillstånd och
cateringverksamhet till slutna sällskap
Yrkande
Morgan Kullberg (M), Pernilla Cederholm (SD) samt Göran Eklund (SD)
yrkar att Gylles konditori AB istället för återkallelse meddelas en
varning.
Sattar Zad (S) begär ajournering
Sammanträdet ajourneras 14.30–14.35
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut mot Morgan Kullbergs (M), Pernilla Cederholms (SD)
samt Göran Eklunds (SD) ändringsyrkande och finner att
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Votering begärs
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M), Pernilla Cederholms (SD)
samt Göran Eklunds (SD) ändringsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (FP), Björn Fries (V)
Lars Brissmalm (S), Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C)
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),
Pernilla Cederholm (SD, )Göran Eklund (SD), Katarina Nordin (M)
Socialnämnden beslutar med åtta ja-röster och 5 nej-röster att bifalla
förvaltningens förslag
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Sökanden
Alkoholhandläggare
Akten

SN 2015/2220 3.5.1

§ 193
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid ABB
arena
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet.
Socialförvaltningen har med skrivelse den 30 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona Försäljning AB, org.nr.559018–4544 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 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och
cateringverksamhet till slutna sällskap vid ovan rubricerat
serveringsställe. Sökta serveringstider året runt mellan klockan
11.00 – 01.00.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta enligt
alkohollagen 8 kap 2 §.
1. att servering av alkohol får ske enligt nedan:
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker
till cateringverksamhet till slutna sällskap och till allmänheten alla
dagar året runt mellan klockan 11.00 - 01.00 i följande lokaler
Restaurang, VIP, servering vid entré, västra sidan, loger, bakfickan
och bortastå.
2. att tillståndet förenas med villkor om att av polismyndigheten
förordnade ordningsvakter skall tjänstgöra inom serveringsstället
3. att slutbesked är taget av samhällsbyggnadsförvaltningen
4. att förena tillståndet med villkor om att minst en entrévärd skall
finnas vid samtliga serveringslokaler vid A-lagsmatcher och event.
forts.
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§ 193 forts
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid ABB
arena
5. att ingen alkoholservering får ske på läktare
6. att förena tillståndet med villkor om att vid utökat serveringstillstånd
för särskilda tillfällen skall ansökan göras till socialförvaltningen,
Karlskrona kommun senast 4 veckor före arrangemanget
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad
Yrkande
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Björn Fries (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Socialnämnden beslutar således enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN 2015/ 2883 1.5.2

§ 194
Rapport ej verkställda beslut 2015 kvartal 3
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. Verksamheten
har i följande ärenden inte verkställt beslutad insats inom 3 månader,
vilket rapporterats till inspektionen för vård och omsorg:
•
•
•
•
•
•
•

77964, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-03-10
78761, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-02
79057, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-05-13
77972, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-04-16
78889, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-10
78848, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-05-18
77812, avser kontaktfamilj med beslutsdatum 2015-05-18

Beslut som verkställts under rapportperioden
Verksamheten har tre ärenden med ej verkställda beslut som verkställts
eller blivit inaktuella under rapportperioden.
Det är ärende:
• 77099 – Avsåg kontaktperson. Verkställdes 150708.
• 74454 – Avsåg kontaktperson. Ansökan togs tillbaka 150525.
Särskild avgift enligt 16 kap. 6 a-b §§ SoL
Ärende 49566, förvaltningsrätten har ålagt Karlskrona kommun att
betala särskild avgift om 30 000 kr.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att översända rapporten till kommunfullmäktige
3. att översända rapporten till kommunens revisorer
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kvinnojouren Frideborg
Akten

SN 2015/2889 1.6.3

§ 195
Samverkansavtal mellan Kvinnojouren Frideborg och
socialnämnden
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. Socialnämnden
beslutade i april 2013 att socialförvaltningen ska ta det fulla ansvaret för
stödet till de våldsutsatta kvinnorna och deras barn, i kommunen. Detta
sker bl.a. genom samverkan med Kvinnojouren Frideborg, som erhåller
föreningsbidrag från socialnämnden. Senaste föreningsbidraget
beslutades om i maj och då beviljades Kvinnojouren Frideborg 643 480
kr.
Det har funnits behov av ett samverkansavtal för att närmare beskriva
vad socialnämnden och Kvinnojouren ska sörja för i detta arbete.
Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 2015/2016, och behöver därför
förnyas, vilket föreslås ske genom föreliggande avtalsförslag.
Avtalet har ändrats i en del avseenden utifrån nya föreskrifter, och
praktiska synpunkter från socialförvaltningen och Kvinnojouren
Frideborg, i dialog. Kvinnojouren Frideborg och förvaltningen är överens
om nu föreliggande förslag. Förändringarna eller synpunkterna är inte
genomgripande annat än i ett avseende:
Avtalstiden har kortats från två år till ett år, då förvaltningen ser ett
behov av en mer genomgripande översyn av hur samverkan mellan
Kvinnojouren Frideborg och socialnämnden ska utformas, utifrån de
ändrade föreskrifter och handböcker som kommit de senaste åren på
området. I dialogen med Kvinnojouren Frideborg har muntligen
överenskommits om att detta arbete inleds under våren 2016.
Eftersom nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet finns dock ett behov av
ett ettårigt avtal som reglerar parternas åtagande tills en mer
omfattande genomgång kunnat göras.
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§ 195 forts
Samverkansavtal mellan Kvinnojouren Frideborg och
socialnämnden
Det snart utgångna avtalet bifogas likväl som aktuellt förslag, för
möjliggörande av parallelläsning.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna föreliggande förslag till samverkansavtal mellan
socialnämnden och Kvinnojouren Frideborg
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Akten

SN 2015/2828 1.6.3

§ 196
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet
Socialförvaltningen har med skrivelse den 11 december 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Socialnämnden beslutade i mars 2015, i samband med att fråga kring
handlingsplan mot tiggeri behandlades, att ge socialförvaltningen i
uppdrag att fortsätta att följa situationen med utsatta EU-medborgare i
kommunen och vid behov återkomma med förslag om åtgärder för att
ge stöd till utsatta EU-medborgare, samt att ge förvaltningen i uppdrag
att ge stöd till den arbetsgrupp som bildats av religiösa samfund för att
diskutera insatser till utsatta EU-medborgare.
I samma ärende beslutade nämnden bl. a. även att meddela
kommunstyrelsen att socialnämnden vid behov skulle kunna komma att
begära medel till stöd för utsatta EU-medborgare.
Under året och särskilt hösten, har dialog förts mellan företrädare för
socialnämnd och – förvaltning samt kommunalrådsexpeditionen å ena
sidan, och kyrkliga representanter å andra sidan. Från samfunden har
Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, samt Equmeniakyrkan varit
representerade. Samtalen har främst handlat om att av humanitära
skäl skapa övernattningsmöjligheter för EU-migranter under den kalla
årstiden, och till viss, mindre omfattning om hur information kan spridas
till de EU-migranter som vistas i kommunen om deras rättigheter och
skyldigheter.
Socialförvaltningen har genom dessa samtal fått i uppdrag att
undersöka huruvida kommunen förfogar över några lokaler som skulle
kunna användas för övernattningar i enlighet med dessa samtal.
Fastighetskontoret har därvid meddelat att det finns en lokal som
kommunen förfogar över och som i dagsläget står tom, som skulle
kunna användas till övernattningar för som mest 20 personer per natt.
Tillgång till dusch och vissa andra nödvändiga installationer finns.
forts.
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§ 196 forts.
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter
Alternativ 1 (tjänstepersonsförslag)
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja Svenska kyrkan 74 600 kr enligt deras ansökan för att
skapa övernattningsmöjligheter för utsatta EU-migranter, under
förutsättning att verksamheten kan sättas igång.
2. att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att upplåta lokal för
Kyrkorna att nyttja för nattverksamhet riktad till hemlösa EUmedborgare under perioden 1 januari 2016 till 31 mars 2016, och stå
för nödvändiga kostnader för iordningsställande och upplåtande.
3. att uppdra åt socialnämnden att fortsätta dialogen med kyrkorna för
att se över möjligheter att få igång en verksamhet i enlighet med
ansökan.
4. att uppdra åt socialnämnden att vid verksamhetens start anmäla
verksamheten till kommunens försäkringsbolag.
5. att uppdra åt socialnämnden att ansvara för fortsatt dialog med
kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för
målgruppen och redovisa de samma för kommunstyrelsen senast
den 31 maj 2016.
6. att förklara punkten omedelbart justerad
Alternativ 2 (politiskt)
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att bevilja kyrkorna medel ur nämndens konto för föreningsbidrag
enligt ansökan med 98 600 kr (74 600 kr utbetalas till kyrkorna,
24 000 kr avsätts till interna kostnader) för övernattningsmöjligheter
för utsatta EU-migranter, inkluderat kommunens egna kostnader för
iordningsställande och internhyra, under förutsättning att
verksamheten kan sättas igång.
2. att uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta dialogen med kyrkorna
för att se över möjligheter att få igång en verksamhet i enlighet med
ansökan.
forts.
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§ 196 forts.
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter
3. att uppdra åt socialförvaltningen att vid verksamhetens start anmäla
verksamheten till kommunens försäkringsbolag.
4. att uppdra åt socialförvaltningen att ansvara för fortsatt dialog med
kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för
målgruppen och redovisa de samma för socialnämnden senast i maj
2016.
5. att förklara punkten omedelbart justerad
Yrkande
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till alternativ 1 samt att om
övernattningsmöjlighet inte erbjuds begränsa den till specifik grupp utan
välkomnar alla som vistats i kommunen utan stadigvarande
övernattningsmöjlighet
Göran Eklund (SD) yrkar på återremiss
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till alternativ 2
Björn Fries (V) yrkar bifall till alternativ 2
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet
ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på
Morgan Kullbergs (M) förslag till bifall för alternativ 1 samt tilläggsattsats
mot Eva Strömqvists (S) och Björn Fries (V) förslag till bifall för
alternativ 2 och finner att socialnämnden beslutar enligt Eva
Strömqvists (S) och Björn Fries (V) förslag
Votering begärs
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla alternativ 2 röstar ja. Den som
vill bifalla alternativ 1 med Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande röstar
nej.
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§ 196 forts.
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (FP), Björn Fries (V)
Lars Brissmalm (S), Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C)
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),
Pernilla Cederholm (SD, )Göran Eklund (SD), Katarina Nordin (M)
Socialnämnden beslutar med åtta ja-röster och 5 nej-röster att bifalla
alternativ 1
Reservationer
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), Katarina Nordin (M)
reserverar sig till förmån för Morgan Kullbergs (M) yrkande.
Socialnämnden beslutar således
1. att bevilja kyrkorna medel ur nämndens konto för föreningsbidrag
enligt ansökan med 98 600 kr (74 600 kr utbetalas till kyrkorna,
24 000 kr avsätts till interna kostnader) för övernattningsmöjligheter
för utsatta EU-migranter, inkluderat kommunens egna kostnader för
iordningsställande och internhyra, under förutsättning att
verksamheten kan sättas igång.
2. att uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta dialogen med kyrkorna
för att se över möjligheter att få igång en verksamhet i enlighet med
ansökan.
3. att uppdra åt socialförvaltningen att vid verksamhetens start anmäla
verksamheten till kommunens försäkringsbolag.
4. att uppdra åt socialförvaltningen att ansvara för fortsatt dialog med
kyrkorna och tillsammans med dem följa upp kyrkornas insatser för
målgruppen och redovisa de samma för socialnämnden senast i maj
2016.
5. att förklara punkten omedelbart justerad
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

SN 2015/ 2829 1.6.3

§ 197
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet
Socialförvaltningen har med skrivelse den 30 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn för 2016. Socialförvaltningen ser
utifrån det behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse
om mottagande av ensamkommande barn, samt att under 2016 för
ändamålet inrätta nya hem för vård eller boende (HVB), 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 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 från
en nivå av 105 barn varav minst 27 asylplatser, till att vid sista kvartalet
av 2016 vara uppe i angivet fördelningstal, d.v.s. minst 224 asylplatser
och därtill behövligt antal platser för barn som fått permanent
uppehållstillstånd (PUT).
Sverige har en tvingande lagstiftning om mottagande av
ensamkommande barn utan vårdnadshavare. Prognosen på det antal
ensamkommande barn som Karlskrona kommun ska ta hand om för
2016 är 224 asylsökande, samt de som därefter beviljas permanent
uppehållstillstånd.
forts.
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§ 197 forts.
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare
Hur många detta kan komma att bli är dock osäkert, liksom prognosen i
sin helhet, vilket Migrationsverket själv uttalar.
Migrationsverket rekommenderar därför att kommunerna skriver om
sina överenskommelser en gång per kvartal, för att minska riskerna för
negativa konsekvenser såväl för kommunerna som för
Migrationsverket. Utredaren delar denna bedömning. Det förefaller
utifrån hur fort förhållandena ändrats det senaste året, som en onödigt
trög process att fatta förnyade politiska beslut om detta vid varje tillfälle,
eftersom lagstiftningen på området är tvingande för kommunerna.
Utredaren föreslår därför utvidgning av kommunens överenskommelse
enligt fördelningstalet om 224 asylplatser på helåret 2016, med stegvis
ökning kvartalsvis, och att nivåerna för varje kvartals utökning föreslås
av socialförvaltningen och beslutas av kommundirektören, så länge
nivåerna håller sig inom de föreslagna ramarna.
Därtill behöver överenskommelserna ha utrymme även för PUT-platser.
I nuläget har kommunen 15 ensamkommande barn som har PUT. Den
stora ökningen av antalet behövda PUT-platser väntas komma först
under sista kvartalet 2016, varför ett rambeslut föreslås även kring
PUT-platser, med verkställighet på tjänstepersonsnivå. Utifrån att
omsättningstakten är 1,0 eller lägre, beräknas max 100 barn av de
Karlskrona nu har som asylsökande hinna få PUT under 2016. Utöver
224 asylplatser kommer på helårsbasis därför 115 PUT-platser att
behövas.
Utifrån den osäkra utvecklingen av hur många ensamkommande barn
som kommer till landet, är det vidare lämpligt att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsens ordförande delegation att besluta om utvidgning av
överenskommelserna till en nivå utöver de angivna ramarna, om riket
anvisar ensamkommande barn enligt ’steg 4’, och/eller om
handläggningstakten för permanenta uppehållstillstånd avsevärt ökas
på Migrationsverket, och det därför bedöms som nödvändigt för att bäst
tillvarata kommunens ekonomiska intressen.
Karlskrona kommun bedriver idag 5 HVB för ensamkommande barn,
vilket ur ekonomisk synvinkel är det mest fördelaktiga, om än det under
de förutsättningar som råder i nuläget är svårt att hantera. Att förlita sig
enbart på externa leverantörer bedöms inte som hållbart, utan mer som
ett komplement till kommunal HVB-verksamhet.
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§ 197 forts
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare
Det är en fördel att ha boendena för de ensamkommande barnen i
kommunen eftersom vi annars nödgas lägga kostnader och
omkostnader 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 ensamkommande barnen utifrån integrationshänseende.
Det är också utredarens bedömning att utifrån den kompetens och
erfarenhet som arbetats upp under åren i Karlskrona, bör Karlskrona
kommun i möjligaste mån starta upp nya HVB i egen regi för att täcka
platsbehovet.
Hur många enheter som behövs går inte att säga i dagsläget, då det är
beroende av hur de lokaler som går att finna för ändamålet ser ut.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis 2016 skall utöka sin
överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn, till en nivå av 339 platser totalt, varav 224
asylplatser
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens
förslag teckna kvartalsvisa nya överenskommelser inom
ovanstående fastslagna ram för helåret 2016
3. att delegera till kommunstyrelsens ordförande att ingå
överenskommelse utöver angiven ram, om det bedöms nödvändigt
för att bäst tillvarata kommunens ekonomiska intresse, och
kommunfullmäktiges beslut inte kan inväntas
4. 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
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden för egen del besluta
att förklara punkten omedelbart justerad
forts.
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§ 197 forts.
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare
Yrkande
Morgan Kullberg (M) yrkar att avslå attsats 1-4, att avtal rörande PUTplatser tecknas i den takt som erfordras, att Karlskrona kommun
prioriterar mottagande av ensamkommande samt att socialförvaltningen
under år 2016 färdigställer minst ett boende enbart tillägnat
ensamkommande flickor, antingen i egen regi eller genom avtal med
privat aktör inom kommunens gränser
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens
förslag till beslut mot Morgan Kullbergs (M) avslagsyrkande samt
förslag till attsatser och finner att socialnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag
Votering begärs
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M) avslagsyrkande samt förslag
till attsatser röstar nej.
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (FP), Björn Fries (V)
Lars Brissmalm (S), Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C)
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),
Pernilla Cederholm (SD, )Göran Eklund (SD)
Socialnämnden beslutar med åtta ja-röster och fyra nej-röster att bifalla
förvaltningens förslag
Reservationer
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) reserverar sig till förmån
till Morgan Kullbergs yrkande.
forts.
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§ 197 forts.
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis 2016 skall utöka sin
överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn, till en nivå av 339 platser totalt, varav 224
asylplatser
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens
förslag teckna kvartalsvisa nya överenskommelser inom
ovanstående fastslagna ram för helåret 2016
3. att delegera till kommunstyrelsens ordförande att ingå
överenskommelse utöver angiven ram, om det bedöms nödvändigt
för att bäst tillvarata kommunens ekonomiska intresse, och
kommunfullmäktiges beslut inte kan inväntas
4. 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
Socialnämnden beslutar således
att för egen del förklara punkten omedelbart justerad
__________
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Akten

SN 2015/2888 1.4.1

§ 198
Fördelning av socialnämndens reserv
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. Förvaltningen
lämnar följande förslag till fördelning av socialnämndens reserv.

Socialnämndens
Reserv 2015
- 1 508 640

Justering
Budget

Budgetavvikelse
2015-10-31

Vht 755, HVB barn o ungdom
Vht 754 Familjehem
Vht 756, HVB vuxna

200 000
500 000
808 640

-2 411 346
-4 000 999
- 2 640 556

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att anta förvaltningens fördelningsförslag och ombudgetering
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

SN 2015/1266 1.4.1

§ 199
Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen avlämnar
härmed följande budgetuppföljningsrapport per 30 november 2015.
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -6,0 mnkr, fördelat
med -6,0 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 0,9 mnkr. De
externa vårdkostnaderna förväntas inte minska på grund av ett fortsatt
stort behov av missbruksvård på institution. Dessutom har förvaltningen
fortsatt tvingats placera enligt LVM i allt större utsträckning. Antalet
placeringar är just nu på en högre nivå än snittet föregående år.
Prognostiserad avvikelse är -2,5 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 1,5 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut
avseende placeringar, beräknas budgeten överskridas med ca -4,0
mnkr. Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är
på en fortsatt mycket hög nivå, förvaltningen har för närvarande 29
placerade + ca 41 placerade ensamkommande barn (23 i snitt
föregående år + 1-2 ensamkommande barn).
Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad budgetavvikelse
bli -4,5 mnkr. Prognosen för HVB-hemmet Roslunden, beräknas till -0,5
mnkr. Förvaltningen klarar inte av att rekrytera personal, just nu finns
det ca 17 vakanta tjänster. Inflödet av ensamkommande flyktingbarn
har eskalerat under sommaren.
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§ 199 forts.
Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden
Kostnaden för dessa utredningar och placeringar får förvaltningen
återsöka hos Migrationsverket. Detta innebär att intäkterna från
Migrationsverket ökat. Sammantaget innebär detta att vht 752
prognostiseras en positiv budgetavvikelse om +5,5 mnkr.
Socialnämndens egen verksamhet prognostiseras till -0,5 mnkr, bland
annat på grund av ett stort antal extra sammanträden i år samt förhöjda
arvoden.
Ekonomiskt bistånd
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad
budgetram jämfört med föregående år med ca 5 mnkr. Prognosen
baseras på att antal hushåll inte kommer att öka jämfört med år 2014.
Läget på arbetsmarknaden ser dock inte ut att förändras och förbättras
nämnvärt i år jämfört med 2014. En försiktig prognos visar på en
ljusning på arbetsmarknaden i Blekinge. Det är dock de som står
närmast arbetsmarknaden som kommer att stå först i tur till de
arbetstillfällen som skapas.
Personer i det ekonomiska biståndet med långvarig frånvaro från
arbetsmarknaden och med något eller flera arbetshinder har fortsatt en
svår situation och behöver speciella satsningar för att komma i
sysselsättning. 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, +-0,0 mnkr.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per
den 30 november 2015
2. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 november
till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

22

Sammanträdesdatum

Blad

14 december 2015

SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

SN 2015/1781 1.4.1

§ 200
Förslag till budget för 2016 samt planer för 2017-2018
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef samt Lill Körling, controller
föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med skrivelse den 24
november 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Kommunstyrelsen
har enligt budgetdirektiven föreslagit kommunfullmäktige att tilldela
socialnämnden ekonomisk ram med 245,8 mnkr för år 2016, 240,8
mnkr för år 2017 och 231,8 mnkr för år 2018 (uttryckt i den lönenivå och
prisnivå som gäller för år 2015). Ramen för Individ- och familjeomsorg
uppgår till 176,9 mnkr och för Ekonomiskt bistånd 68,9 mnkr för år
2016.
Socialförvaltningens förslag till mätbara mål, verksamhetsplan samt
budget för år 2016 samt planer för år 2017 - 2018 bifogas.
Ärendet återremitterades från socialnämndens sammanträde den 16
november 2015 med önskemål dels om redaktionella ändringar, dels ett
antal tilläggs- och ändringsyrkanden. Det nu föreliggande förslaget
innehåller alltså dels redaktionella ändringar av tjänstemannakaraktär,
dels politiska yrkanden.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
1. att anta det reviderade förslaget till mätbara mål, verksamhetsplan
och budget för år 2016 samt plan för åren 2017 - 2018
2. att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudget för 2016
Yrkanden
Björn Fries (V) yrkar tillägg att i ordförandes inledning i andra stycket att
vi har för avsikt att under 2016 inleda ett arbete för att utveckla arbetet
med hemlösa för att kunna utveckla fler och effektivare metoder.
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§ 200 forts.
Förslag till budget för 2016 samt planer för 2017-2018
Lars Brissmalm (S) lämnar tre yrkanden
1. att under punkt 4.1, tredje stycket infoga detta förebyggande
arbete bör även innefatta unga vuxna (nittiotalister)
2. att under rubriken omvärlds analys tredje stycket ändra till än
jämförbar kommun, Kalmar
3. att under punkt 5.1.2 infoga aktuell ekonomisk situation skall
redovisas i socialnämnden. Nämnden ska följa de föreskrifter som
anges i kommunens policydokument: ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun.
Proposition och beslut
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Björn Fries (V)
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller densamma
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på Lars
Brissmalms ändringsyrkanden och finner att socialnämnden bifaller
densamma
Socialnämnden beslutar följande ändringar i förslag till budget för
2016 samt planer för 2017-2018
1. att i ordförandes inledning i andra stycket att vi har för avsikt att
under 2016 inleda ett arbete för att utveckla arbetet med hemlösa för
att kunna utveckla fler och effektivare metoder tillägg till.
2. att under punkt 4.1, tredje stycket infoga detta förebyggande
arbete bör även innefatta unga vuxna (nittiotalister)
3. att under rubriken omvärlds analys tredje stycket ändra till än
jämförbar kommun, Kalmar
4. att under punkt 5.1.2 infoga aktuell ekonomisk situation skall
redovisas i socialnämnden. Nämnden ska följa de föreskrifter som
anges i kommunens policydokument: ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun.
Socialnämnden beslutar således med ovanstående ändringar
1. att anta det reviderade förslaget till mätbara mål, verksamhetsplan
och budget för år 2016 samt plan för åren 2017 - 2018
2. att ge förvaltningen bemyndigande att göra tekniska justeringar i
internbudget för 2016
___________
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Akten
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§ 201
Attesträtt fr.o.m. den 1 januari 2016
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Beslutsattestanter inom
förvaltningen utses av socialchefen på delegation av socialnämnden.
Socialnämnden ska utse attestant för nämndens egen verksamhet.
Enligt Karlskrona kommuns attestreglemente ska det finnas uppdaterad
attestlista som komplement till reglementet. I attestlistan ska tydligt
framgå vem, vilken person, som är kopplad till ett visst ansvar. Det ska
också tydligt framgå vem som är ersättare. Dessutom är det reglerat i
reglementet att minst två attester ska finnas för varje händelse. Således
ska framgå av attestlistan vem som utför granskningsattesten. I den
mån en viss person är ansvarig för ett visst projekt eller aktivitet ska
detta tydligt framgå i attestlistan.
Attestlistan ska uppdateras så fort någon förändring inträffar.
Socialchefen tar beslut i ärendet enligt delegation. Till attestlistan hör
också namnteckningsprov för samtliga attestanter.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att godkänna upprättad attestlista
Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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§ 202
Julhälsning
Ordförande Ingrid Hermansson (C) tackar alla ledamöter och
tjänstemän för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott
nytt år.
1:e vice ordförande Eva Strömqvist (S) samt Walla Carlsson (S) önskar
detsamma.
__________
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