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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 5 januari 2016 
 
§ 1 Återkallande av beslut 
 
§ 2 Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
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Plats och tid  Sammanträdeslokalen Freden, östra Hamngatan 7 B, vån 5 
tisdagen den 5 januari 2016 kl. 08.00 -08.45      

 Sammanträdet ajourneras 08.25-08.30  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) jäv §§ 2 08.25-08.45  
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
   
 
Tjänstgörande ersättare Daniel Håkansson (S)  
 Sture Nilsson (C) 
  
 
Ersättare Sven Wallfors (M) 
 Robert Andersson (SD) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD)  

 
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
   

 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Sophia Ahlin (M) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 1-2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

5 januari 2016 3 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Sophia Ahlin 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 5 januari 2016 
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsen    SN 2015/2828 1.6.3 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 1 
Återkallande av beslut 
 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att återkalla sitt beslut den 14 december 2015, § 196, ”Fråga 
 angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter”, 
 
2.  att tillsända beslut om återkallelse till kommunstyrelsen, samt 
 
3.  att förklara punkterna omedelbart justerade 
 
Ärendet 
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 
2015, § 196, i enlighet med förvaltningens förslag 2 i fråga avseende 
övernattningsmöjlighet för EU-migranter. Socialförvaltningen har efter 
att beslutet fattades uppdagat att det med stor sannolikhet föreligger 
en risk för jäv, då en nämndsledamot som deltog i beslutet också är 
en av de som står bakom ansökan om föreningsbidraget för att 
möjliggöra övernattningsmöjligheter för EU-migranter. 
 
Mot bakgrund av detta är bedömningen för att kunna handlägga 
ärendet korrekt i sin helhet och utan onödiga dröjsmål behöver 
beslutet återkallas i sin helhet. 
__________  
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Akten     SN 2015/2828 1.6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 29 december 2015 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Walla Carlsson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen  
 
Yrkande 
Björn Fries (V) yrkar bifall till alternativ 2 
 
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till alternativ 1 samt att om 
övernattningsmöjligheter erbjuds inte begränsa den till en specifik 
grupp utan välkomnar alla som vistas i kommunen utan 
stadigvarande övernattningsmöjligheter samt att redovisningen i maj 
även omfattar redovisade insatser och utreder behovet av ett 
permanent härbärge 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till alternativ 2 
 
Göran Eklund (SD) yrkar återremiss av ärendet 
 
Sophia Ahlin (M) begär ajournering 08.25-08.30 
 
 
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 
Björn Fries (V) samt Eva Strömqvists (S) förslag till bifall för alternativ 
2 mot Morgan Kullbergs (M) förslag till bifall för alternativ 1 och finner 
att socialnämnden beslutar enligt Björn Fries (V) och Eva 
Strömqvists (S) förslag. 
     forts. 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla alternativ 2 röstar ja. Den 
som vill bifalla alternativ 1 röstar nej 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S), Selma Björk 
Matthiasdottir (S), Margareta Rodin (L), Björn Fries (V),  
Daniel Håkansson (S) Sture Nilsson (C), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Sophia Ahlin (M) 
 
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) deltar ej i beslutet 
 
Socialnämnden beslutar med 8 ja-röster mot 3 nej-röster att bifalla 
alternativ 2 
 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), Sophia Ahlin reserverar 
sig till förmån för Morgan Kullbergs (M) yrkande. 
 
Proposition och beslut 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande 1 och finner att socialnämnden 
avslår densamma 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson proposition på  
Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande 2 och finner att socialnämnden 
bifaller densamma. 
 
Pelle Nordensson (KD) önskar lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet 
 
Socialnämnden beslutar att Pelle Nordenssons (KD) särskilda 
yttrande får biläggas protokollet, protokollsbilaga 1 
     forts. 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
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) förövernattningsmöjligheter 
 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 redovisningen i maj även omfattar redovisade insatser och 
 utreder behovet av ett permanent härbärge 
 
6.  att förklara punkten omedelbart justerad 
      
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialnämnden beslutade i mars 2015, i samband med att fråga 
kring handlingsplan mot tiggeri behandlades, att ge social-
förvaltningen 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. 
                               forts 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
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. 
 
Svenska kyrkan, som enligt kyrkorna för deras gemensamma talan i 
detta sammanhang, har lämnat in en ansökan som avser 
verksamhetsbidrag till en övernattningsverksamhet, med öppet två 
nätter per vecka, med tänkt möjlighet till utvidgat öppethållande om 
det blir kallt längre perioder.  
 
Verksamheten planeras bedrivas med hjälp av volontärer, där en 
anställd samordnare (0.5 tjänst) håller samman arbetet. De 
kostnader som uppges i ansökan gäller främst ’projektanställning 
(0.5 tjänst) under perioden 151201 – 160331 a 72 800 kr samt 
’Diverse merkostnader för arbetsmaterial och utrustning’ a 20 000 kr, 
sammanlagt avser alltså ansökan ett verksamhetsbidrag om 92 800 
kr. 
     forts. 
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§ 2 forts 
Fråga angående övernattningsmöjlighet för EU-migranter 
 
Ansökan bifogas i sin helhet. 
 
Därtill kommer enligt kommunens fastighetsavdelning initiala 
kostnader för iordningsställande av lokalen om ca 11 000 kr samt 
den interna hyreskostnaden, som beräknas till 500 kr per öppen natt 
för perioden som ansökan avser. Lokalen står i dagsläget tom. 
 
Vid avstämning med Johanna Juhlin, som är församlingarnas 
huvudrepresentant i dialogen med kommunen, framkommer den 11 
december 2015 att kyrkorna vill att kommunen tar ansvar för 
försäkring av lokalen. Utifrån läget nu bedömer kyrkorna att de bör 
kunna starta en verksamhet under första halvan av januari, om 
verksamhetsbidraget beviljas. På fråga från utredaren bedömer hon 
även att samfunden tillsammans förmodligen skulle kunna ordna 
fram mer bemanning än vad som angetts i ansökan, och därmed 
ordna vaken nattpersonal, vilket blivit en förutsättning (mer om det 
nedan) för att kunna bedriva verksamheten. Några namn kan inte 
ges i nuläget eftersom det i första hand rör sig om volontärer, men 
kyrkorna bedömer att de kan ordna fram det när ett eventuellt beslut 
fattats. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 25 januari 
2016 
 
§ 11 Öppna frågor 
 
§ 12 Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 

detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun för 2016-2017 
 
§ 13 Delegationsordning för socialnämnden 2016 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 
måndagen den 25 januari 2016 kl. 15.30- 16.00  

 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 

2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  
 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) § 11 15.30-15.50 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Björn Fries (V)  
 
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
 Daniel Håkansson (S) 
 Katarina Nordin (M) § 11 15.30-15.50 
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
  Katarina Nordin (M) §§ 12-13 15.50-16.00 

  Marie Klang (L) 
   
   
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Verksamhetsledare Annika Börjesson 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 11-12 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Pernilla Cederholm (SD) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 11-13 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Pernilla Cederholm 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 11 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) undrar kring socionomstudenter som gör sin praktik 
på socialförvaltningen i Karlskrona. Hur arbetar förvaltningen med att 
knyta intressanta individer till verksamheten med tanke på 
rekryteringssvårigheterna? Önskvärt är att nämndens ledamöter får 
uppföljning om hur statusläget är. 
 
Christine Held, sektionschef, och Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef 
svarar 
………. 
 
Morgan Kullberg (M) undrar hur förvaltningen arbetar med frågan vad 
gäller påtvingade äktenskap/äktenskapslika förhållanden och unga 
kvinnors eventuella utsatthet som figurerat i media?  
 
Christine Held, sektionschef, och Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef 
svarar 
……… 
 
Lars Brissmalm (S) ställer en fråga om vilket samarbete förvaltningen 
har med skolan vad gäller eventuellt påtvingade äktenskap/ 
äktenskapslika förhållanden och unga kvinnors situation 
 
Christine Held, sektionschef, och Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef 
svarar 
__________ 
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Länsstyrelsen    SN 2015/23 3.5.1 
Polismyndigheten 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 

 
 
§ 12  
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona kommun för 2016-
2017 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna tillsynsplan för 2016 gällande kontroll av 
serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl i Karlskrona 
kommun. 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Staten, genom Folkhälsomyndigheten (FHM) och länsstyrelsen, 
förordar att kommunernas skyldighet att utföra tillsyn enligt alkohollagen 
9 kap. 2§ görs utifrån en ansvarig nämnd beslutad plan. FHM 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. 
__________ 

 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

25 januari 2016 7 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Akten     SN 2016/95 1.3.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 13 
Delegationsordning för socialnämnden 2016  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
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 
 
Ärendet 
Föreliggande delegationsförteckning skiljer sig framförallt i redaktionellt 
avseende från socialnämndens förra beslut om delegation, men har 
lyfts upp till nämnden då två av ändringarna avser nämndens hantering. 
Den ena är att det som förut kallats socialnämndens allmänna utskott, 
sedan årsskiftet kallas socialnämndens arbetsutskott istället, i enlighet 
med namnprinciperna för de kommunala beslutsorganen. 
Det andra är att en delegationspunkt lagts till för verksamhetsledarna 
på barn- och ungdomssektionen (BUS). Det rör beslut om 
umgängesbegränsning enl. 14 § LVU. Andra beslut enligt denna 
paragraf ligger redan delegationsmässigt på verksamhetsledarnivå på 
BUS men det behöver förtydligas att även detta beslut kan fattas på 
denna nivå om inte arbetsutskottets beslut kan avvaktas. Några hinder 
för denna sorts delegering finns inte. 
 
Därtill har förvaltningschefen gjort vissa smärre förändringar inom 
ramen för sin vidaredelegeringsrätt, utifrån inrättandet av Sydostjouren. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 15 februari 
2016 
 
§ 24 Öppna frågor 
 
§ 25 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål 2015  
 
§ 26 Ej verkställda beslut, 2015 kvartal 4 
 
§ 27 Utredning av möjligheten för ett mottagande av ensamkommande barn 

oavsett ålder och kön 
 
§ 28 Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge. FINSAM, 

för genomförandeprojekt ” Dokumenterad arbetsprövning 2016” 
 
§ 29 Angående granskning av kommunens mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn 
 
§ 30 Attesträtt fr.o.m. 2016-02-01 
 
§ 31 Ändring och tillägg i internbudget 2016 
 
§ 32 Redovisning av intern kontroll utifrån socialnämndens plan för 2015 
 
§ 33 Socialnämndens plan för intern kontroll 2016    
 
§ 34 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 15 februari 2016 kl. 14.25–16.20   
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
   
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

 Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
  Daniel Håkansson (S) 
  Robert Andersson (SD) 
  Marianne Andersson (MP) 
   
   
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
Utredare Katarina Lindell § 25 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Göran Eklund (SD) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 24-34  
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Göran Eklund 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 februari 2016  
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 24 
Öppna frågor 
 
Robert Andersson (SD) frågar hur många hemlösa, uteliggare det finns 
i kommunen samt om det finns pensionärer med låg betalningsförmåga 
som riskerar hemlöshet. 
 
Margaretha Jansson, sektionschef svarar 
………. 
 
Morgan Kullberg (M) undrar över hur förvaltningen arbetar med 
säkerheten på HVB-hemmen med tanke senaste tidens händelse i 
Mölndal. Detta med tanke på eventuellt ensamarbete och vakennätter 
 
Christine Held, sektionschef svarar 
………. 
 
Pelle Nordensson (KD) undrar om kommunen har kvalitetskrav gällande 
arbetsmiljön på de privata utförare av HVB som anlitas. 
 
Christine Held, sektionschef svarar 
………. 
 
Göran Eklund (SD) undrar om rökning är tillåten på HVB-hemmen samt 
vem som köper ut cigaretter till minderåriga och hur personalen agerar i 
dessa frågor. 
 
Christine Held, sektionschef svarar 
__________ 
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Akten     SN 2016/610 1.5.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 25 
Rapport över inkomna synpunkter/klagomål 2015 
 
Katarina Lindell, utredare, föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 19 januari 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att godkänna rapporten 
 
Ärendet 
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 
klagomålshanteringen är en del i förvaltningens kvalitetssystem för att 
ständigt förbättra verksamheten och erbjuda den enskilde bästa möjliga 
stöd och hjälp. 
  
Under 2015 har det kommit in 28 synpunkter/klagomål till 
socialförvaltningen, 18 lämnade av kvinnor och 7 lämnade av män samt 
3 anonyma. Detta är 1 mer än året innan. 
 
De största grupperingarna har varit klagomål som har rört synpunkter 
på hur enskildas ärende handlagts formmässigt och några har rört 
bemötandet man fått från personal. 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2015/2883 1.5.2 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 

 
 
 
 
§ 26 
Ej verkställda beslut, 2015 kvartal 4 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att ta informationen till dagens protokoll 
 
2.  att översända rapporten till kommunfullmäktige 
 
3.  att översända rapporten till kommunens revisorer 
 
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 
• 78889, avser kontaktperson med beslutsdatum 2015-06-10 
 
Beslut som verkställts under rapportperioden  
Verksamheten har fyra ärenden med ej verkställda beslut som 
verkställts eller blivit inaktuella under rapportperioden. 
Det är ärende: 
• 79057, Kontaktfamilj. Beslut 2015-05-13. Verkställdes 2015-10-01 
• 78848, Kontaktfamilj. Beslut 2015-05-18. Verkställdes 2015-10-15 
• 77812, Kontaktfamilj. Beslut 2015-05-18. Verkställdes 2015-10-15 
• 77972, Kontaktfamilj. Beslut 2015-04-16. Verkställdes 2015-11-01 
 
Särskild avgift enligt 16 kap. 6 a-b §§ SoL 
Ärende 78007, förvaltningsrätten har ålagt Karlskrona kommun att 
betala särskild avgift om 10 000 kr 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/989 9.2.4 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 27 
Utredning av möjligheten för ett mottagande av ensamkommande 
barn oavsett ålder och kön 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 27 januari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att uppdra åt 
socialnämnden att i samråd med kunskapsnämnden och 
överförmyndarnämnden utreda möjligheten för ett mottagande av 
ensamkommande barn oavsett ålder och kön. 
 
Beslutet om uppdraget fattades i samband med beslut om utökat 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. 
 
__________  
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Samordningsförbundet i Blekinge   SN 2015/1201 1.6.3 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 28 
Ansökan om projektmedel från samordningsförbundet i Blekinge. 
FINSAM, för genomförandeprojekt ” Dokumenterad 
arbetsprövning 2016” 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 19 januari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att hos samordningsförbundet i Blekinge, FINSAM ansöka om 
projektmedel med 655 000 kronor till ovanstående projekt under 
perioden 2016-03-01 till 2016-12-31 
 
Ärendet 
Samordningsförbundet i Blekinge har tilldelats extra statliga medel för 
2016 och utlyser extra projektmedel för 2016 då samtliga medlemmar, 
under hösten 2015, har samtyckt till en förhöjd medlemsavgift för 
innevarande år. Den förhöjda medlemsavgiften för 2016 innebär för 
Karlskrona kommuns del 357 593 kr. 
 
Den 1 januari 2015 beviljades Karlskrona kommun medel från 
samordningsförbundet i Blekinge till projektet BRON. Projektet sträcker 
sig till och med den 31 december 2016 och är ett uttalat 
samverkansprojekt. Tre koordinatorer är placerade i verksamheter som 
arbetar med att få personer att närma sig arbetsmarknaden. Den fjärde 
koordinatorn arbetar med personer med beroendeproblematik som har 
en samtidig pågående behandling och en boendestödsinsats.  
 
Inriktningen för projektet BRON är att ge personer tillgång till mer 
resurser och att genom att göra dessa tillgängliga förhindra att 
människor ramlar mellan stolarna. Med denna ansökan ses en 
möjlighet att komplettera nuvarande projekt BRON och följa intentionen 
att människor inte ska ramla mellan stolarna och kunna komma vidare i 
sin rehabilitering. 
__________  
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Revisionen     SN 2015/3207 1.8.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 29 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärende. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1. att ärendet bordläggs till socialnämndens sammanträde den 21 mars 
 
2. att socialnämnden meddelar revisionen om bordläggningen. 
 
 
Yrkande 
Lars Brissmalm (S) yrkar att ärendet bordläggs till socialnämndens 
sammanträde den 21 mars med tillägget att socialnämnden meddelar 
revisionen om bordläggningen. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska bordläggas 
till socialnämndens sammanträde den 21 mars med tillägget att 
socialnämnden meddelar revisionen om bordläggningen.  
 
Ärendet 
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Av sammanfattningen av 
EY’s rapport framgår: 
 
Granskningens syfte har varit att bedöma hur ändamålsenligt 
samarbetet är mellan berörda nämnder och med andra myndigheter för 
att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Syftet har även 
varit att bedöma om kommunen har tillräcklig beredskap för att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn.    forts. 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

15 februari 2016 11 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 29 forts 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Granskningen visar att de ensamkommande flyktingbarnen får ett 
omfattande stöd. Socialförvaltningens utredning ligger till grund för 
beslut om boende. På boendet får barnen stöd, bl.a. med att hitta 
fritidsaktiviteter. I skolan genomförs kartläggningar, barnen startar sin 
skolgång i språkförberedande verksamheter innan de går vidare till en 
ordinarie klass. Barnen har en god man som ersätts av 
ställföreträdande vårdnadshavare när barnet får permanent 
uppehållstillstånd. Välkomsten utgör en central del i stödet till 
nyanlända barn, där kombineras bred samhällsinformation med viss 
undervisning, hälsosamtal samt kartläggning inför skolgång. 
      
Av rapporten framgår att samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter fungerar bra överlag på individnivå men kvaliteten i 
informationsöverlämningen varierar på grund av den ökade 
tillströmningen senaste månaderna. Den strukturerade samverkan 
mellan de olika verksamheterna inom kommunen avseende 
ensamkommande barn är mindre utvecklad. EY bedömer att de 
åtgärder som på flera fronter vidtas för att skapa en mer strategisk 
samverkan är positiva och viktiga. 
 
Samverkan med aktörer utanför kommunen sker utifrån den regionala 
överenskommelsen under ledning av länsstyrelsen, där bland annat en 
fokusgrupp skapats för nyanlända barn. Denna samverkan bedöms i 
flera avseende fungera bra, men formerna ska utvecklas utifrån den 
revidering av överenskommelsen som pågår.  
 
Med tanke på det mycket stora antalet flyktingar som kommer och 
förväntas komma till Sverige är det i nuläget få kommuner som har 
beredskap att hantera den aktuella situationen. Det gäller också 
Karlskrona kommun. Vår bedömning är att ansvariga för de 
verksamheter som denna granskning omfattas av gör stora 
ansträngningar för att hantera situationen. 
 
Med full vetskap om det extraordinära läget, som bl.a. fordrar nya 
arbetssätt och lösningar som formas löpande, vill vi ändå ge följande 
rekommendationer till det fortsatta arbetet: 
     forts. 
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§ 29 forts 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Socialnämnden  
–  Kartlägg om det finns utbildningsbehov för särskilt förordnad 
 vårdnadshavare och som så är fallet tillse att de erbjuds utbildning. 
–  Stärk det strukturerade samarbetet med de skolor som tar emot 
 nyanlända barn och ungdomar samt med överförmyndarnämndens 
 kansli. 
 
Socialnämnden ska till kommunstyrelsen kommentera rapportens 
slutsatser. Rapporten förordar att socialnämnden kartlägger om det 
finns utbildningsbehov för särskilt förordnad vårdnadshavare och om så 
är fallet tillse att de erbjuds utbildning. Därtill förordas att det 
strukturerade samarbetet med skolor som tar emot nyanlända barn och 
ungdomar samt med överförmyndarnämndens kansli ska stärkas. 
 
Kommentarer till EY:s rapport 
Socialnämnden har under de senaste månaderna tillskapat ett särskilt 
team för handläggningen av de ensamkommande barnen. På så sätt 
renodlas och fokuseras arbetet kring denna grupp ytterligare. Därtill har 
en samordnare för arbetet med de ensamkommande tillsatts, som 
påbörjade sin tjänstgöring 1 februari 2016. Det är socialnämndens 
uppfattning att de synpunkter som framkommit i revisionsrapporten är 
rimliga, och att de ingår i de arbetsuppgifter som samordnaren ska 
hantera inom ramen för sitt arbete.  
 
Vad gäller revisorn Bo Löfgrens tilläggsförslag har socialnämnden ingen 
särskild kommentar mer än att den situation som var under hösten 
kunde hanteras även utan en särskild beslutsfunktion under 
kommunstyrelsen. 
 
Med detta anser socialnämnden att rapportens synpunkter är 
besvarade. 
__________  
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Akten     SN 2015/275 1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 30 
Attesträtt fr.o.m. 2016-02-01 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
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. Förändringarna är markerade i rött. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2015/1781 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
 
§ 31 
Ändring och tillägg i internbudget 2016 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att besluta om ovanstående förändringar och tillägg i internbudget 
 2016 
 
2.  att beslut om ändring och tillägg i internbudget 2016 tillskrivs 
 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar att beslut om ändring och tillägg i internbudget 
2016 tillskrivs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på 
Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller 
densamma 
 
Ärendet 
I den av socialnämnden beslutade budgeten för 2016 med plan för åren 
2017-2018 framgår det av texten vilka direktiv som socialnämnden 
ansvarar för. 
 
I texten framgår att socialnämnden ansvarar för direktivet att utveckla 
och arbeta för fler kontaktytor och kontaktfamiljer för nyanlända. Då 
ansvaret för huvudansvaret för kommunens integrationsarbete i januari 
2016 gick över från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden inte 
med ansvaret förenligt att socialnämnden ska ansvara för detta direktiv. 
     forts. 
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§ 31 forts. 
Ändring och tillägg i internbudget 2016 
 
Vidare har arbetsmarknadsnämnden tilldelats huvudansvaret för 
direktivet för det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning 
och missbruk ska stärkas genom en ökad samverkan mellan 
socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv. I praktiken är det 
socialnämnden som redan ansvarar för dessa arbetsuppgifter och som 
också i sin lagstiftning har ett ansvar för ovanstående arbetsuppgifter, 
vilket ger vid handen att arbetsmarknadsnämnden har begränsade 
möjligheter att ansvara för detta direktiv. 
 
Beträffande båda direktiven i texten kommer nämnderna att medverka i 
direktiven, men ansvaret för dem förändras. Förvaltningschefer på 
respektive förvaltning har överenskommit att ovanstående förändring är 
att rekommendera, då det annars försvårar arbetet med att praktiskt 
arbeta med och redovisa direktiven. 
     
Ändringsförslag 
Socialnämnden ansvarar för två budgetdirektiv från fullmäktige. Det ena 
avser att det förebyggande arbetet för att motverka social utslagning 
och missbruk ska stärkas genom en ökad samverkan mellan 
socialtjänst, skola, närpolis, landsting och föreningsliv. Det andra är att 
Karlskronas invånare ska erbjudas en jämställd service och omsorg. 
(det senare oförändrat) 
 
Tidigare direktiv om att utveckla och arbeta för fler kontaktytor och 
kontaktfamiljer för nyanlända utgår i texten avseende direktiv som 
socialnämnden ansvarar för. 
__________  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

15 februari 2016 16 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Akten     SN 2016/990 1.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 32 
Redovisning av intern kontroll utifrån socialnämndens plan för 
2015 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 5 februari lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningens redovisning av den interna kontrollen för 2015 
 
Ärendet 
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) 
 
Socialnämnden antog i februari en plan för den interna kontrollen under 
2015. Vissa av momenten har redovisats månatligen eller på annan 
löpande basis enligt plan, och kommenteras då enbart 
sammanfattningsvis nedan. Vissa moment redovisas dock enbart på 
årsbasis och de beskrivs mer ingående.   
 
Den gängse hanteringen är annars att om ett moment i planen ska 
rapporteras till tjänsteman och åtgärd vidtas p.g.a. uppdagade problem, 
ska socialnämnden informeras, om inte annat framgår av tabellen 
nedan. 
     forts. 
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§ 32 forts. 
Redovisning av intern kontroll utifrån socialnämndens plan för 
2015 
 
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.  
 
Ska man förenkla mycket kan det sägas att egenkontrollen avser den 
verksamhet man bedriver, och internkontrollen omfattar, utöver detta, 
även kontroll utifrån arbetsgivaransvaret.  
 
Dessa båda kontroller ges nedan en samlad redovisning då det 
underlättar för alla när det gäller att skapa sig en bild av hur vår 
verksamhet fungerar och vad som kan behöva förbättras.     
 
__________  
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Akten     SN 2016/990 1.5.2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 33 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2016    
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att anta förvaltningens förslag till plan för den interna kontrollen 2016 
 
2.  att uppföljning av slumpvis utvalda barn placerade utanför det egna 
 hemmet under den senaste 5 åren görs, förslagsvis 25 barn. 
 Framgångsfaktorer, riskmoment samt redovisning till nämnden om 
 kostnadsberäkning om kvalitetsuppföljningen överförs till konsult 
 
Yrkande 
Ann-Marie Branje (M) yrkar att uppföljning av slumpvis utvalda barn 
placerade utanför det egna hemmet under den senaste 5 åren görs, 
förslagsvis 25 barn. Framgångsfaktorer, riskmoment samt redovisning 
till nämnden om kostnadsberäkning om kvalitetsuppföljningen överförs 
till konsult 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på Ann-Marie Branjes (M) 
tilläggsyrkande och finner att socialnämnden bifaller densamma  
 
Ärendet 
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’) 
     forts. 
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§ 33 forts. 
Socialnämndens plan för intern kontroll 2016    
 
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. 
 
Kommunfullmäktige antog under 2015 även uppdaterade versioner av 
flera styrdokument kring oegentligheter, exempelvis bisysslor, mutor, 
representation, etc.  
 
Risker för oegentligheter inom nämndens verksamhet ska därför också 
analyseras och införlivas i den interna kontrollplanen framöver.  
 
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 p g a uppdagade problem, 
ska socialnämnden informeras, om inte annat framgår av tabellen 
nedan. 
__________  
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Akten     SN 2016/992 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 34 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 8 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
att ärendet bordläggs och behandlas och beslutas på socialnämndens 
extra sammanträde den 18 februari 2016 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att ärendet bordläggs och 
behandlas och beslutas på socialnämndens extra sammanträde den 18 
februari 2016 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller bordläggas och finner att socialnämnden bifaller 
Ingrid Hermanssons (C) förslag om bordläggning 
 
Ärendet 
Socialnämndens nettoanslag för 2015 uppgick till 238,1 mnkr. Det 
ekonomiska utfallet för 2015 uppgår till 237,4 mnkr. Detta innebär att 
budgetavvikelsen uppgår till +0,7 mnkr.  
 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -0,6 mnkr 
och ekonomiskt bistånd till +1,3 mnkr.  
     forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

15 februari 2016 21 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 34 forts 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
I bilagorna redovisas: 
1. Sammanställning verksamhetsberättelser 2015 
2. Uppföljningar och utvärderingar 
3. Redovisning av Intern kontroll 2015 
4. Nyckeltal och verksamhetsmått 
5. Resultat 
6. Miljöredovisning 
7. Social beredskap 
8. Familjerådgivning 
9. Förkortningar 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 18 februari 2016 
 
§ 35 Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 18 februari 

2016  
 
§ 36 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015  
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Ellida, östra Hamngatan 7 B, vån 4 

torsdagen den 18 februari 2016 kl. 07.45 – 08.57  
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
   
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S) 
 Marianne Andersson (MP) 
 Torsten Wiktorsson (S) 
 Robert Andersson (SD) 
 
Ersättare Daniel Håkansson (S) 
 Sture Nilsson (C) 
   

 
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Controller Lill Körling 
 Sektionschef Margaretha Jansson 
 
Sekreterare Lisbeth Johansson 07.45 – 08.00  
 Birgitta Dahl 08.00 – 08.57 
 
Utses att justera Margareta Rodin (L) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 35-36  
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Sekreterare  ______________________________  
  Lisbeth Johansson § 35 – del av § 36 
 

Sekreterare  ______________________________  
  Birgitta Dahl del av § 36 
 
Ordförande  ______________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare  ______________________________  
  Margareta Rodin 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den        2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 35 
Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 18 
februari 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna kallelse till socialnämndens sammanträde den 18 februari 
2016 
 
Ärendet 
Det beslutades på socialnämndens sammanträde den 15 februari 2016 
att utlysa ett extra sammanträde med socialnämnden den 18 februari 
2016. Detta med anledning av det bordlagda ärendet Socialnämndens 
bokslut och verksamhetsberättelse 2015. 
 
Därav behöver socialnämnden således godkänna utsänd kallelse 
__________ 
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Akten     SN 2016/992 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 36 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef samt Lill Körling, controller 
föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med skrivelse  
den 8 februari 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag.  
T.f. förvaltningschef, Jesper Björnson, informerar att några siffror i 
årsredovisningen ska korrigeras och att årsredovisningen därför 
kommer att revideras efter sammanträdet. 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
1. att godkänna av förvaltningen upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2015, samt  
 
2. att texten kring hur många män respektive kvinnor som finns i 

verksamheten ska strykas i måluppfyllelsen, då den saknar relevans 
i huruvida förvaltningen har uppnått jämställdhet i verksamheten. 

 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar att texten kring hur många män respektive 
kvinnor som finns i verksamheten ska strykas i måluppfyllelsen, då den 
saknar relevans i huruvida förvaltningen har uppnått jämställdhet i 
verksamheten. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag med Sophia Ahlins (M) tilläggsyrkande. 
 
Ärendet 
Socialnämndens nettoanslag för 2015 uppgick till 238,1 mnkr. Det 
ekonomiska utfallet för 2015 uppgår till 237,4 mnkr. Detta innebär att 
budgetavvikelsen uppgår till +0,7 mnkr.  
     forts. 
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§ 36 forts. 
Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
 
Budgetavvikelsen för individ- och familjeomsorg uppgår till -0,6 mnkr 
och ekonomiskt bistånd till +1,3 mnkr.  
      
I bilagorna redovisas: 
1. Sammanställning verksamhetsberättelser 2015 
2. Uppföljningar och utvärderingar 
3. Redovisning av Intern kontroll 2015 
4. Nyckeltal och verksamhetsmått 
5. Resultat 
6. Miljöredovisning 
7. Social beredskap 
8. Familjerådgivning 
9. Förkortningar 
__________ 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

21 mars 2016 1 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 21 mars 
2016 
 
§ 43 Öppna frågor 
 
§ 44 Angående granskning av kommunens mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn 
 
§ 45 Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
§ 46 Förslag till åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” riktat till 

arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd 
 
§ 47 Handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn- och unga 
 
§ 48 Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden utifrån 

regeringens beslut i extra ändringsbudget 
 
§ 49 Budgetuppföljningsrapport per februari 2016 för socialnämnden 
 
§ 50 Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
§ 51 Angående presentation till bokslutsberedning 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 21 mars 2016 kl. 14.20–16.35 
Sammanträdet ajourneras 16.20–16.25 

 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) §§ 43-49 14.20-16.25 

 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V) §§ 43-49 14.20-16.25 
 
Tjänstgörande ersättare Lars Brissmalm (S)    
 Torsten Wiktorsson (S) 
 Daniel Håkansson (S) §§ 50-51 16.25-16.35 
 Sven Wallfors (M) §§ 50-51 16.25-16.35 
 Marianne Andersson (MP) §§ 50-51 16.25-16.35 
 
Ersättare Daniel Håkansson (S) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Sven Wallfors (M) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Marianne Andersson (MP) §§ 43-49 14.20-16.25 
 Pelle Nordensson (KD)  
     

  
   
   
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Eva Strömqvist (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 43- 51 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Elisabeth Arebark 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Eva Strömqvist 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den          2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 43 
Öppna frågor 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer frågan om det finns någon 
statistik vad gäller vårdnadstvister. 
 
Christine Held, sektionschef, svarar 
………. 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef informerar om att ett gammalt 
dokument som legat ute på hemsidan avseende våld i nära relation. 
Detta är nu utbytt och rätt dokument finns på plats från och med dagens 
datum 
………. 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S) ger förvaltningen beröm vad gäller 
fältgruppens tillgänglighet på webben. 
………. 
 
Morgan Kullberg (M) ställer en fråga kring ensamstående kvinnor och 
assisterad befruktning. Avskrivs faderskapet? 
 
Christine Held, sektionschef, svarar 
………. 
 
Robert Andersson (SD) ställer en fråga om det kommunala 
bostadstillägget. 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, svarar 
__________ 
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Revisionen     SN 2015/3207 1.8.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 44 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att anta yttrandet som sitt eget och överlämna nämndens svar 
 till revisionen 
 
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att anta yttrandet som sitt eget 
och överlämna nämndens svar till revisionen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
förvaltningens förslag mot Ingrid Hermanssons (C) ändringsyrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Ingrid Hermanssons (C) 
ändringsyrkande 
 
Ärendet bordlades vi socialnämndens sammanträde den 15 februari 
2016 
 
Ärendet 
EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Av sammanfattningen av 
EY’s rapport framgår: 
 
Granskningens syfte har varit att bedöma hur ändamålsenligt 
samarbetet är mellan berörda nämnder och med andra myndigheter för 
att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Syftet har även 
varit att bedöma om kommunen har tillräcklig beredskap för att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn  
     forts. 
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§ 44 forts 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Granskningen visar att de ensamkommande flyktingbarnen får ett 
omfattande stöd. Socialförvaltningens utredning ligger till grund för 
beslut om boende. På boendet får barnen stöd, bl.a. med att hitta 
fritidsaktiviteter.  
      
I skolan genomförs kartläggningar, barnen startar sin skolgång i 
språkförberedande verksamheter innan de går vidare till en ordinarie 
klass. Barnen har en god man som ersätts av ställföreträdande 
vårdnadshavare när barnet får permanent uppehållstillstånd. 
Välkomsten utgör en central del i stödet till nyanlända barn, där 
kombineras bred samhällsinformation med viss undervisning, 
hälsosamtal samt kartläggning inför skolgång. 
      
Av rapporten framgår att samverkan mellan kommunens olika 
verksamheter fungerar bra överlag på individnivå men kvaliteten i 
informationsöverlämningen varierar på grund av den ökade 
tillströmningen senaste månaderna. Den strukturerade samverkan 
mellan de olika verksamheterna inom kommunen avseende 
ensamkommande barn är mindre utvecklad. EY bedömer att de 
åtgärder som på flera fronter vidtas för att skapa en mer strategisk 
samverkan är positiva och viktiga. 
 
Samverkan med aktörer utanför kommunen sker utifrån den regionala 
överenskommelsen under ledning av länsstyrelsen, där bland annat en 
fokusgrupp skapats för nyanlända barn. Denna samverkan bedöms i 
flera avseende fungera bra, men formerna ska utvecklas utifrån den 
revidering av överenskommelsen som pågår.  
 
Med tanke på det mycket stora antalet flyktingar som kommer och 
förväntas komma till Sverige är det i nuläget få kommuner som har 
beredskap att hantera den aktuella situationen. Det gäller också 
Karlskrona kommun. Vår bedömning är att ansvariga för de 
verksamheter som denna granskning omfattas av gör stora 
ansträngningar för att hantera situationen. 
 
Med full vetskap om det extraordinära läget, som bl.a. fordrar nya 
arbetssätt och lösningar som formas löpande, vill vi ändå ge följande 
rekommendationer till det fortsatta arbetet: 
     forts. 
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§ 44 forts. 
Angående granskning av kommunens mottagande av 
ensamkommande flyktingbarn 
 
Socialnämnden  
–  Kartlägg om det finns utbildningsbehov för särskilt förordnad 
 vårdnadshavare och som så är fallet tillse att de erbjuds utbildning. 
–  Stärk det strukturerade samarbetet med de skolor som tar emot 
 nyanlända barn och ungdomar samt med överförmyndarnämndens 
 kansli. 
 
Socialnämnden ska till kommunstyrelsen kommentera rapportens 
slutsatser. Rapporten förordar att socialnämnden kartlägger om det 
finns utbildningsbehov för särskilt förordnad vårdnadshavare och om så 
är fallet tillse att de erbjuds utbildning. Därtill förordas att det 
strukturerade samarbetet med skolor som tar emot nyanlända barn och 
ungdomar samt med överförmyndarnämndens kansli ska stärkas. 
 
Kommentarer till EY:s rapport 
Socialnämnden har under de senaste månaderna tillskapat ett särskilt 
team för handläggningen av de ensamkommande barnen. På så sätt 
renodlas och fokuseras arbetet kring denna grupp ytterligare. Därtill har 
en samordnare för arbetet med de ensamkommande tillsatts, som 
påbörjade sin tjänstgöring 1 februari 2016. Det är socialnämndens 
uppfattning att de synpunkter som framkommit i revisionsrapporten är 
rimliga, och att de ingår i de arbetsuppgifter som samordnaren ska 
hantera inom ramen för sitt arbete.  
 
Vad gäller revisorn Bo Löfgrens tilläggsförslag har socialnämnden ingen 
särskild kommentar mer än att den situation som var under hösten 
kunde hanteras även utan en särskild beslutsfunktion under 
kommunstyrelsen. 
 
Med detta anser socialnämnden att rapportens synpunkter är 
besvarade. 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2015/1792 1.2.6 
Kommunstyrelsen    
Akten 
 
 
 

 
 
 
 
§ 45 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att till kommunstyrelsen överlämna föreliggande motionssvar som sitt 
 eget, samt 
  
2. att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
 motionen 
 
Reservationer 
Pernilla Cederholm (SD) och Göran Eklund (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Yrkande 
Lars Brissmalm (S), Eva Strömqvist (S), Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Göran Eklund (SD) yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD) bifallsyrkande till motionen 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  Göran Eklunds (SD) bifallsyrkande till motionen 
röstar nej. 
      forts. 
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§ 45 forts. 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M),  
Selma Björk Matthiasdottir (S), Walla Carlsson (S),  
Ann-Marie Branje (M), Sophia Ahlin (M), Margareta Rodin (L),  
Camilla Persson (V), Lars Brissmalm (S), Torsten Wiktorsson (S),  
Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) 
 
Socialnämnden beslutar med 11 ja-röster mot 2 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag. 
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) har i motion till kommunfullmäktige den 22 
september 2015 yrkat:  
 
1.  att kommunen ger migrationsverket i uppdrag att åldersbedöma alla 
 ensamkommande barn i övre tonåren i enlighet med socialstyrelsens 
 rekommendation, samt 
  
2.  att kommunfullmäktige ska ge kommunledningsförvaltningen i 
 uppdrag att räkna fram den totala kostnaden för kommunens 
 ensamkommande barn. 
 
Motionärerna anför att kostnaderna för mottagandet av 
ensamkommande barn på riksnivå uppgick till drygt 4,7 miljarder kr för 
2015. Utifrån nordiska jämförelser menar motionärerna att antalet som 
verkligen är barn av de som utger sig för att vara ensamkommande 
barn är liten, enbart 25-35%. Enligt motionärerna är det därför rimligt att 
anta att ca 5000 av de drygt 7000 som sökte asyl i Sverige som 
ensamkommande barn 2014 i själva verket inte är minderåriga.  
       
Utifrån detta menar motionärerna att kostnaderna för mottagande av 
ensamkommande barn inte skulle behöva uppgå till mer än 1,6 
miljarder kr (jämfört med dagens 4,7 miljarder) om adekvata 
åldersbedömningar gjordes. Överfört till Karlskronas kostnader menar 
man att dessa skulle bli väsentligt lägre, om adekvata 
åldersbedömningar gjordes. Motionärerna ser även risker med att 
vuxna som säger sig vara barn inte får den hjälp eller vård som de 
kanske behövt. 
      forts. 
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§ 45 forts. 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
Resonemang 
Åldersbedömning används av Migrationsverket när handläggarna där 
betvivlar den ålder som ett asylsökande barn uppgett. I första hand görs 
det genom samtal, och om detta inte räcker, kan en barnläkare 
konsulteras. I tveksamma fall tar Migrationsverket ibland även kontakt 
med den kommun som har ansvar för det ensamkommande barnet för 
att efterfråga information eller iakttagelser från kommunens sida i 
frågan. 
 
Karlskrona kommun har medverkat till att lämna sådan information när 
den efterfrågats. Däremot kan inte Karlskrona kommun ge ett statligt 
verk några uppdrag. Migrationsverket lyder under 
Justitiedepartementet. Statliga verk och myndigheter mottar uppdrag 
enbart från sin uppdragsgivare, d v s regeringen. Det sker i 
myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i 
särskilda beslut om uppdrag. 
  
Gällande yrkandet om att ta räkna fram den totala kostnaden för 
kommunens ensamkommande barn gäller samma sorts problematik 
som vad gäller all annan utsortering av persongrupper i vår kommun.  
Till stor del går kostnaderna för ensamkommande barn att följa genom 
de olika nämndernas redovisningar. Socialnämndens kostnader ersätts 
i princip fullt ut så länge barnet behöver socialtjänstens omsorg. Inom 
socialtjänsten är därtill organisationen specialiserad just utifrån 
ensamkommande barn, varför det går att åskådliggöra vilka kostnader 
och inkomster som förekommer för socialnämnden. 
 
Kunskapssnämnden gör ingen sortering eller markering av barnen i 
deras verksamheter utifrån om de kommit till landet med 
vårdnadshavare eller inte. Försök till beräkningar kommer därför inte att 
gå att göra med exakthet, utan snarare är risken överhängande för att 
den sortens uppskattningar skulle bli godtyckliga. 
      
Samtidigt måste det i sammanhanget betonas att mottagandet av 
ensamkommande barn styrs av en tvingande lagstiftning som gäller och 
kompenseras likadant över hela landet. Frågan kring att räkna ut den 
totala kostnaden förefaller därför inte kunna ha någon direkt praktisk 
nytta för verksamheten inom Karlskrona kommun. 
  
Kommunfullmäktige har nyligen avslagit en motion kring att beräkna 
kostnader för flyktingmottagandet i Karlskrona i stort. Den sorts 
”sortering” som beskrivits ovan är densamma som den som fullmäktige 
beslutade om, om än i mer preciserad form.   Forts. 
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§ 45 forts. 
Angående motion kring kostnader för ensamkommande barn 
 
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. 
  
Sammanfattad bedömning 
En stor del av de kostnader som motionärerna efterfrågar, går redan 
idag att utläsa i respektive nämnds redovisningar.  
 
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska 
kostnader skulle krävas att ensamkommande barn registrerades 
särskilt. Även om en sådan registrering tilläts, skulle 
kostnadsbedömningar som efterfrågas kräva att godtyckliga 
bedömningar fick göras.  
 
Kommunen har därtill inga möjligheter att ge Migrationsverket några 
uppdrag då de är ett statligt verk.  
 
Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionen. 
__________ 
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Kommunstyrelsen    SN 2015/271 3.6.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 46 
Förslag till åtgärder, så kallade ”kommunala beredskapsjobb” 
riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd 
 
Margaretha Jansson, sektionschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 29 februari 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således  
  
1.  att medge inrättandet av 40 kommunala beredskapsarbeten, 
 2016/2017, med ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i så 
 kallade nystartsjobb 
 
2.  att tillstyrka finansiering för 40 beredskapsarbeten med ekonomiskt 
 stöd från arbetsförmedlingen samt enligt förslag och att kostnaden 
 finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med 
 totalt 6 562 600 kr för 2016/17 med fördelningen 3 281 000 kr för 
 2016 och 3 281 300 kr för år 2017 
 
3.  att tillstyrka att kostnaden för 1,0 vägledare till beredskapsprojektet 
 finansieras av socialnämndens konto för ekonomiskt bistånd med 
 500 000 kr årligen för perioden 
 
4.  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 av 40 arbetsplatser 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) och Camilla Persson (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag 
 
Ann-Marie Branje (M) påtalar att missivet innehåller ett felaktigt belopp 
avseende kostnaden för kommunala beredskapsjobb 
      forts. 
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§ 46 forts.  
Förslag till aktiva åtgärder. Så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
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 
2013-2016. 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. 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.  
     forts. 
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§ 46 forts.  
Förslag till aktiva åtgärder. Så kallade ”kommunala 
beredskapsjobb” riktat till arbetslösa personer med ekonomiskt 
bistånd 
 
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. 
__________  
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Nationella samordnaren för    SN 2016/1813 1.5.3 
den sociala barn- och ungdomsvården    
Akten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 47 
Handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn och unga  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
  
1.  att anta handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn och unga 
 
2. att översända handlingsplanen till den nationella samordnaren för 
 den sociala barn- och ungdomsvården 
 
Yrkande 
Camilla Persson (V) och Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Bakgrunden till handlingsplanen är ett initiativ av Cecilia Grefve som av 
regeringen utsetts till nationell samordnare med uppdrag att utveckla 
den sociala barn- och ungdomsvården. I sitt uppdrag har Cecilia Grefve 
besökt ett femtiotal kommuner för att få en bild av de svårigheter som 
kommunerna står inför. Den 3 juni besökte Cecilia Karlskrona kommun. 
Det beslutades vid besöket att Karlskrona kommun skulle upprätta en 
handlingsplan som identifierar kommunens utmaningar på området och 
vad som skulle kunna förbättras. Handlingsplanen ska bland annat vara 
ett diskussionsunderlag vid Cecilias andra besök i Karlskrona kommun 
hösten 2016.  
 
Handlingsplanen utgår från den nationella handlingsplanen för barn- 
och ungdomsvården (finns som bilaga till ärendet) och har brutits ner till 
lokal nivå i Karlskrona kommun. 
     forts. 
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§ 47 forts. 
Handlingsplan trygg och säker socialtjänst för barn och unga  
 
Handlingsplanen harmonierar också med de politiska mål som styr 
socialnämndens verksamhet avseende barn och unga och den aktuella 
lagstiftningen på området. I handlingsplanen anges de aktiviteter som 
ska genomföras, tidsangivelse för när de ska vara genomförda och vem 
som ansvarar för dess genomförande.  
__________  
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Kommunstyrelsen    SN 2016/988 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 48 
Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden 
utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att anta förvaltningens förslag på plan för hur engångsbeloppet om 
 4,5 mnkr ska användas, 
 
2.  att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med  
 budgetuppföljningarna redovisa hur arbetet enligt planen fortlöper, 
  
3.  att tillsända kommunstyrelsen planen, samt 
 
4.  att förklara punkten omedelbart justerad 
 
5. att summan i förslag till fördelning Utbildning till personal, övriga ökas 
 till 225 tkr. Dessa pengar ska tas från Kostnader för etablering av 
 kommunala HVB. Där blir det 1,0 mnkr.  
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar att summan i förslag till fördelning Utbildning 
till personal, övriga ökas till 225 tkr. Dessa pengar ska tas från 
Kostnader för etablering av kommunala HVB. Där blir det 1,0 mnkr. 
 
Morgan Kullberg (M) yrkar att det i förslag till fördelning Kostnader för 
etablering av kommunala HVB ska avsättas pengar till ett HVB-hem för 
flickor 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S) yrkar bifall till Eva Strömqvist (S) 
ändringsyrkande 
      forts. 
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§ 48 forts. 
Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden 
utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget  
 
Camilla Persson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Pernilla Cederholm (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till  
Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Morgan 
Kullbergs (M) ändringsyrkande mot avslagsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar avslå Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den 
som bifaller Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (S), Camilla Persson (V) 
Lars Brissmalm (S), Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), 
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD) 
 
Följande avstår att rösta: Sophia Ahlin (M) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster att avslå 
Morgan Kullbergs (M) ändringsyrkande 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på  
Eva Strömqvists (S) ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och 
finner att socialnämnden beslutar enligt Eva Strömqvists (S) 
ändringsyrkande 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som bifaller Eva Strömqvists (S) 
ändringsyrkande röstar ja. Den som avslår densamma röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (S), Lars Brissmalm (S),  
Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
      forts. 
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§ 48 forts. 
Fördelning av engångsbelopp om 4,5 mnkr för socialnämnden 
utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget  
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Camilla Persson (V) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla  
Eva Strömqvists (S) ändringsyrkande  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2016, § 37, om fördelning 
inom kommunens verksamhet av det engångsbelopp om 65,5 mnkr 
som tillfallit Karlskrona kommun, till följd av regeringens beslut om extra 
ändringsbudget tilldelat landets kommuner för att kompensera det 
ökade kostnadstrycket i samband med flyktingsituationen i höstas.   
 
Kommunfullmäktige tilldelade socialnämnden 4,5 mnkr. Beslut togs 
även att samtliga nämnder i mars ska redogöra för hur nämnderna 
använder och planerar att använda de tilldelade medlen.  
I beslutsunderlaget angavs att kommunen under 2015 mottagit drygt 
200 asylsökande ensamkommande barn, att jämföra med 2014 då 
antalet var drygt 40 barn.  
 
Merparten av de 200 barnen som kom under 2015 kom efter augusti, 
vilket inneburit en stor påfrestning och utmaningar för socialnämnden i 
att göra skyddsbedömningar, utreda samt säkerställa plats på HVB eller 
i familjehem. Flertalet barn är i tonåren och bor på HVB. Etablering av 
kommunala HVB har varit svår att få fram och ett flertal har fått placeras 
på privata HVB. 
 
Vidare har personalen inte hunnit med att utreda och säkerställa att 
barnen får sina behov tillgodosedda, vilket lett till att verksamheten lex 
Sarah-anmält sig själv till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
Under 2016 är scenarierna för mottagandet av ensamkommande barn 
fortsatt på mycket höga nivåer vilket ställer stora krav på att kommunen 
klarar av att etablera kommunala HVB för att kunna säkerställa tryggt 
boende för barnen. Initialt driver detta kostnader för ombyggnad av 
lokaler, inköp av inventarier samt etablering av ny verksamhet. 
 
I samband med större antal asylsökande och den speciella situation de 
befinner sig i, tarvar detta behov av nya kunskaper hos personalen på 
flera plan, men också behov av att utveckla nya metoder för utredning 
och rekrytering av familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare samt 
inte minst introduktionsmaterial till de ensamkommande barnen. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1814 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 

 
§ 49 
Budgetuppföljningsrapport per februari 2016 för socialnämnden  
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 8 mars 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 29 
 februari 2016 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 29 februari till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är +-0,0 mnkr, 
fördelat med +-0,0 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 1,3 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 högre nivå än 
snittet föregående år (+4 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. För Karlskrona behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
      forts. 
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§ 49 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per februari 2016 för socialnämnden  
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca +-0,0 mnkr.  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 36 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. Detsamma gäller för HVB-hemmet 
Roslunden, prognostiserad budgetavvikelse är –0,0 mnkr. 
Prognos gällande personalkostnader och övriga kostnader BUS +1,0 
mnkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år med ca 2,5mnkr (inkl. komp för 
höjning riksnorm). Prognosen baseras på att antal ungdomshushåll 
kommer att minska något jämfört med år 2015. Läget på 
arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015.  
 
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-
projekt), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge 
positiv effekt.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt projekt 
”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
+-0,0 mnkr. 
__________  
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Kommunstyrelsen    SN 2016/1815 1.4.1 
Akten 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ 50 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 2016 lämnat 
yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
att ärendet återremitteras 
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar att ärendet återremitteras för att titta på en ny 
ledningsstruktur för båda sektionerna 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar att under punkten E Ny ledningsstruktur barn- 
och ungdomssektionen bilda ett nytt team, ett stödteam mellan 
Fältgruppen och arbetssättet Individuellt arbetssätt för att förebyggande 
komma in i tidigt skede i intensivt förändringsarbete på hemmaplan 
samt att under punkten F Utökad mottagnings- och utredningskapacitet 
i beroendeärenden bilda ett team för unga vuxna nittiotalister att jobba i 
tidigt skede på hemmaplan   
 
Ajournering 
Eva Strömqvist begär ajournering 16.20–16.25 
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till Sophia Ahlins (M) 
återremissyrkande samt att Eva Strömqvists (S) ändringsyrkande 
omfattas av återremissen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras och finner att socialnämnden beslutar 
att ärendet ska återremitteras 
      forts. 
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§ 50 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Ärendet 
Förvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att närmare beskriva 
behov inom verksamheten inför budget 2017. Socialnämnden 
prioriterade 6 områden: 
 
A. Insatser avseende våld i nära relationer 
B. Barnahus 
C. Ökad möjlighet till familjehemsinsatser 
D. Jämställd vårdkedja 
E. Ny ledningsstruktur Barn- och ungdomssektionen 
F. Utökad mottagnings- & utredningskapacitet i beroendeärenden 
 
En separat skrivelse kring nytt verksamhetssystem har redan antagits 
av socialnämnden på februarisammanträdet. 
 
Socialnämnden fattade vid flera tillfällen under 2015 beslut om att det 
inte gick att spara något inom befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige 
medgav även en negativ avvikelse från budgeten för 2015 utifrån detta. 
Således finns inte utrymme för omprioriteringar i den omfattningen att 
de beskrivna behoven kan tillgodoses genom ett sådant förfarande. Ett 
tillskapande av en verksamhet enligt behoven som beskrivs i detta 
dokument kan således bara ske genom att budgetramen utökas.   
__________  
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Akten     SN 2016/1816 1.4.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 51 
Angående presentation till bokslutsberedning  
 
Jesper Björnson, t.f. förvaltningschef samt Lill Körling, controller, 
föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med skrivelse den 15 mars 
2016 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag på presentation av socialnämndens 
bokslut 2015 som sitt eget 
 
Ärendet 
Enligt Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun 
(fastställt av KF den 26 maj 2011, § 79) ska bokslutsberedning 
genomföras senast under mars månad med nämnder, styrelser och 
kommunalförbund. Vid detta tillfälle ska bokslutet för 2015 presenteras 
vad avser såväl måluppfyllelse som ekonomiskt resultat.  
 
Samtidigt ska en bedömning av göras av de effekter som bokslut, 
planeringsförutsättningar och de övergripande målen för kommunen 
och för den samlade verksamheten får för innevarande år samt för 
kommande års verksamhet.  
  
Presentation av bokslutet för kommunstyrelsen görs av förvaltningschef 
och nämndsordförande. Kommunstyrelsen beslutade 2 februari om ny 
budgetprocess. Av beslutet framgår tydligt att materialet som 
presenteras för kommunstyrelsen i samband med bokslutsberedningen 
ska vara antaget av respektive nämnd. 
__________  
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 18 april 
2016 
 
§ 60 Upphävande av beslut 
 
§ 61 Fråga kring nytt verksamhetssystem 
 
§ 62 Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
§ 63 Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal för 

socialnämnden 
 
§ 64 Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
§ 65 Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 

revisionsberättelsen för 2015 
 
§ 66 Hantering av ekonomiskt bistånd 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 18 april 2016 kl. 14.55–17.10 
Sammanträdet ajourneras 15.05–15.25, 16.50–17.00  

 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V)  
 
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
 Sven Wallfors (M) §§ 60-66 del av 14.55-16.55 
 Katarina Nordin (M) § 60-66 del av 14.55–17.05  
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Pelle Nordensson (KD)  

  
   
Tjänstemän T.f förvaltningschef Jesper Björnson 
 Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Controller Lill Körling 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Morgan Kullberg (M) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 60-65 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Morgan Kullberg 
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 april 2016  
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunstyrelsen    SN 2016/994 
Akten 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 60 
Upphävande av beslut 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
1. att upphäva sitt beslut § 21 från sammanträdet den 15 februari 2016 
 då förutsättningarna tydligt förändrats, 
 
2. att meddela kommunstyrelsen detta beslut 
 
Ärendet 
Socialnämnden fattade på sitt februarisammanträde beslut (§21) om att, 
under förutsättning att en utökad budgetram medgavs av 
kommunfullmäktige, ge förvaltningschefen i uppdrag att ansluta 
socialförvaltningen till samma verksamhetssystem som 
äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen redan har, då det 
avtalet innehåller avropsmöjlighet på ytterligare funktionalitet för 
kommunen. 
 
Sedan beslutet i februari har dock förutsättningarna tydligt förändrats, 
då kommunstyrelsen på sitt sammanträde i april beslutat att 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta att försörjningsstödet 
ska flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden. Utifrån den 
osäkerhet som detta innebär kring organisationen, förefaller det mer 
lämpligt att i nuläget enbart besluta om att socialförvaltningen ska gå ut 
med en upphandling av verksamhetssystem, eftersom en del av de 
frågetecken som finns kring organisationen då hinner rätas ut tills 
upphandlingen ska slutföras.    
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/994 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 

 
 
 
 
 
§ 61 
Fråga kring nytt verksamhetssystem 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 11 april lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
 
Socialnämnden beslutar för egen del  
 
1.  att ge socialförvaltningen i uppdrag att med stöd av 
 upphandlingsenheten inleda en upphandling av 
 verksamhetssystem 
 
2. att uppdra åt förvaltningen att underteckna avtal om nytt 
 verksamhetssystem när upphandlingen är slutförd 
 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att i kommande budgetberedning för 2017 avsätta investeringsmedel 
om 1,3 mnkr till nytt verksamhetssystem för socialnämnden 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen har idag ett verksamhetssystem för dokumentation 
och handläggning som heter ISOX. Avtalstiden har löpt ut och 
ytterligare förlängning är inte möjlig enligt avtalet. 
  
De kostnader som kommer att uppstå i samband med upphandling av 
ett nytt verksamhetssystem behöver äskas från kommunfullmäktige, 
oavsett om upphandlingen innebär ett byte av leverantör eller inte, 
eftersom kravbilden på ett nytt verksamhetssystems funktionalitet 
behöver uppdateras jämfört med den funktionalitet som förvaltningens 
nuvarande system erbjuder.   
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1027 
Kommunstyrelsen     
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

§ 62 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar således för egen del  
 
att anta socialförvaltningens motionssvar  
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen 
hemställa hos kommunfullmäktige 
 
att avslå motionen 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M) samt Ann-Marie Branje (M) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Ajournering begärs  
Ann-Marie Branje (M)begär ajournering 15.05–15.25 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) och Pernilla Cederholm (SD) yrkar att ärendet ska 
återremitteras då attsatserna inte utretts tillräckligt för att kunna avslå 
motionen. 
 
Eva Strömqvist (S) samt Camilla Persson (V) yrkar avslag på Göran 
Eklunds (SD) och Pernilla Cederholms (SD) återremissyrkande samt 
bifall till förvaltningens förslag. 
 
Morgan Kullberg (M) samt Ann-Marie Branje (M) yrkar på att motionen 
ska anses vara besvarad    forts. 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

18 april 2016 8 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Sophia Ahlin (M) samt Margareta Rodin (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag 
 
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) samt Ann-Marie Branjes (M) ändringsyrkande 
mot förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Särskilt yttrande 
Morgan Kullberg (M) samt Ann-Marie Branje (M) yrkar att få ett särskilt 
yttrande till protokollet 
 
Socialnämnden beslutar att Morgan Kullbergs (M) samt  
Ann-Marie Branjes (M) särskilda yttrande får biläggas protokollet, 
protokollsbilaga 1. 
 
Ärendet 
Björn T Nurhadi (SD) och Christopher Larsson (SD) har i motion till 
kommunfullmäktige den 25 januari 2016 yrkat att kommunfullmäktige 
ska besluta: 
 
1. att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att kontrollera att inga 
 minderåriga som påstår sig vara gifta i fortsättningen kommer att 
 placeras hos sina makar av socialtjänsten, 
 
2. att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att redovisa för 
 fullmäktige hur många minderåriga som påstått sig vara gifta som 
 placerats hos sina makar de senaste 8 åren, samt 
 
3. att ge ansvarig verksamhetschef i uppdrag att granska tidigare fall 
 där minderåriga placerats hos sina makar och ompröva de besluten 
 så att de inte längre är placerade hos denne. 
 
     forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Motionärerna menar att det inte är förenligt med svensk lagstiftning att 
en minderårig placeras hos en person som hen är eller förefaller vara 
gift med. Därtill menar motionärerna att en minderårig riskerar att 
hamna i beroendeställning om hen placeras på detta sätt. 
 
Motionärerna uttrycker även en önskan om att socialtjänst och skola bör 
ha goda kunskaper om hur man hanterar situationer kopplade till 
hedersproblematik och ha kompetens hur man kan upptäcka 
misstänkta fall i tid. 
 
Resonemang 
Låt oss börja med att notera att motionärerna valt en mycket olycklig 
och felvisande rubrik för sin motion. Det är omöjligt att av socialtjänsten 
placeras ’i äktenskap’. Den sorts situation som motionärerna åsyftar är i 
lagens mening att en minderårig bor i eget boende med stödinsatser.  
 
Just formen kring huruvida ett äktenskap råder eller inte är enligt 
Socialstyrelsen (som är den statliga myndighet som genom vägledning 
och förordningar styr socialtjänstens handlingsutrymme) ovidkommande 
för socialnämndens bedömning: 
 

Om äktenskapet inte erkänns saknar det rättsverkningar i Sverige, vilket till 
exempel får konsekvenser i familjerättsliga frågor och när det gäller rätten till 
familjeåterförening. Följden av att ett utländskt barnäktenskap inte erkänns i 
Sverige blir att paret i stället kan betraktas som sambor. Ett och samma par kan 
alltså anses ogifta i Sverige men gifta i något annat land.  

När det gäller socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn påverkas det inte av 
om äktenskapet erkänns eller inte erkänns här. För socialtjänstens del är det barnets 
bästa som är av betydelse för de bedömningar som ska göras, till exempel rörande 
skydd och stöd och barnets boende. 
      (från Socialstyrelsens hemsida) 
 

Det är värt att tidigt tydliggöra att Socialstyrelsen alltså inte har några 
riktlinjer för hur denna sorts situationer ska hanteras, utan hänvisar till 
att individuella bedömningar ska göras i varje enskilt fall. 
De ungdomar som motionärerna åsyftar kan vara sambo och leva 
under äktenskapslika förhållanden. Socialförvaltningen tar inte hänsyn 
till det som ett eget faktum när den minderårige utreds, utan utgår från 
varje enskild ung persons individuella behov i en sammantagen 
helhetsbedömning.  
     forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Eftersom socialförvaltningen har ansvar för att ge den unge delaktighet i 
utredningen och möjlighet att själv påverka sina insatser ges också 
ungdomarna eget utrymme att uttrycka sig och framföra sina önskemål 
om vad de tror är bäst för dem och vad de behöver. Samtal sker alltid 
enskilt med ungdomarna. Ungdomarna vet om att det alltid finns ett 
erbjudande om annat boende än tillsammans med sambo/make/maka.  
 
Alla asylsökande får gode män, och om de sedan får uppehållstillstånd, 
en särskilt förordnad vårdnadshavare. Alla har därtill en egen 
socialsekreterare kopplad till sin stödboendeinsats, som regelbundet 
följer upp den unges utveckling.  
 
Socialförvaltningen har utöver genomgången av befintliga råd och 
riktlinjer haft direkt kontakt med Socialstyrelsen i förevarande fråga, det 
har dock inte givit något annat vid handen än vad som redan beskrivits 
ovan i form av vägledning. Socialstyrelsen säger generellt är att det är 
socialtjänstens ansvar att utreda de individuella behoven och utifrån det 
fatta beslut om insatser, vilket kan vara i eget boende om det anses 
tillräckligt.  
 
Situationen är inte olik att det också förekommer ungdomar som är 
födda och uppvuxna i Sverige som bor med äldre pojk-/flickvänner. De 
förekommer även att de unga paren har barn tillsammans. Den sortens 
automatiska åtskillnad, som motionärerna förespråkar skulle innebära 
tvångsseparationer i dessa lägen, utan en ordentlig helhetsbedömning 
av vad som är det bästa för den unge.  
 
I en ålder över 15 år har den unge rätt att ha en egen uppfattning som 
socialnämnden är skyldig att efterfråga i utredningen. I detta läge 
fungerar gode män eller särskilt förordnade vårdnadshavare som 
förälder i utredningen.  
 
Om den unges inställning uttalat är att den vill sammanbo under 
äktenskapslika förhållanden, och socialnämnden ska agera emot detta, 
krävs rent formellt ett tvångsbeslut som behöver underställas 
Förvaltningsrätten, vilket även kan medföra polishandräckning och 
inlåsning för att nå verkställighet, om rätten skulle bifalla ansökan.  
     forts. 
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§ 62 forts. 
Motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Slutsats 
Sammantaget får sägas att situationen inte är oproblematisk. 
Socialnämnden utreder dock, i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendation, alla ensamkommande barn utifrån deras egna behov 
och gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Sammantaget ligger 
det som framkommer vid utredningen till grund för ställningstagandet 
som görs. Det är inte per automatik så att en person ska bo tillsammans 
med den som den unge kommit tillsammans med, dock kan inte heller 
ett rakt motsatt förhållningssätt gälla, som förklarats ovan.  
 
Socialförvaltningen kan därför inte heller se att det skulle tjäna något 
syfte att räkna på i vilka och hur många fall ensamkommande barn 
kommit till kommunen under liknande former. 
 
Inte heller behövs ett uppdrag om att se över de ärenden där den form 
av boendestöd som beskrivits ovan eftersom socialnämnden redan 
enligt lag är skyldig att göra denna uppföljning. Det är också tveksamt 
om kommunfullmäktige ska ge direktiv till en facknämnd om hur denna 
ska utföra sin myndighetsutövning i enskilda ärenden, eller försöka 
påverka detta genom policybeslut. Särskilt olämpligt får det anses vara 
när uppdraget strider mot vad den statliga myndighet som har auktoritet 
på området säger kring tillämpningen av lagstiftningen. 
 
Vad gäller motionärernas önskan om att socialtjänst och skola bör ha 
goda kunskaper om hur man hanterar situationer kopplade till 
hedersproblematik och ha kompetens hur man kan upptäcka 
misstänkta fall i tid, kan sägas att det sedan många år tillbaka finns en 
samverkansgrupp just i denna fråga, som nyligen ansökt om ytterligare 
medel hos Länsstyrelsen för kompetensutveckling på området. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1813  
Kommunstyrelsen 
Revisionen    
Akten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 
Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal 
för socialnämnden 
 
Lill Körling, controller föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 12 april 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per 
 den 31 mars 2016, 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 mars till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
3.  att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till att 
 uppnå en budget i balans utifrån de möjliga förslag till åtgärder som 
 förvaltningen redovisat den 18 april 2016 
  
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen besluta 
 
att avsätta 6,7mnkr från engångsbeloppet avsett för prognostiserade 
kostnader att hänföra till kommunens flyktingmottagande 2016 för att 
täcka kostnader för entreprenadsavtal avseende HVB-platser för 
ensamkommande barn som Migrationsverket inte ersätter.  
     forts. 
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§ 63 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal 
för socialnämnden 
 
Yrkande 
Sophia Ahlin (M) yrkar avslag på attsatserna 2 och 3 samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till att uppnå en 
budget i balans utifrån de möjliga förslag till åtgärder som förvaltningen 
redovisat den 18 april 2016 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Sophia Ahlins (M) avslagsyrkande på attsatserna 2 och 3 
och tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt Sophia 
Ahlins (M) förslag. 
 
Ärendet 
Socialförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 
31 mars 2016. Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -
2,0 mnkr, fördelat med -1,0 mnkr på individ- och familjeomsorg  
samt -1,0 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 högre nivå än 
snittet föregående år (+4 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca -1,0 mnkr.  
     forts. 
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§ 63 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per mars 2016 med personalnyckeltal 
för socialnämnden 
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 38 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. För HVB-hemmet Roslunden, är 
prognostiserad budgetavvikelse +- 0,0 mnkr. Prognos gällande 
personalkostnader och övriga kostnader är +1,0 mnkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år. Prognosen baseras på att antal 
ungdomshushåll kommer att minska något jämfört med år 2015. Läget 
på arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015.  
      
Senare års satsningar i form av framförallt ”kommunala 
beredskapsjobb” samt det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-
projekt), har gett positiv effekt, och kommer fortsättningsvis att ge 
positiv effekt. Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt 
projekt ”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
-1,0 mnkr främst på grund av minskad budgetram för året. 
__________  
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Kommunstyrelsen    SN 2016/1815  
Akten     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 64 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 1 april 2016 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således  
 
1. att anta förvaltningens redovisning av behov och kostnader utifrån 
 nämndens prioriteringar inför budget 2017 
 
2.  att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur 
 en jämställd vårdkedja kan uppnås på sikt, innefattande såväl lösning 
 för institution som lösning på gemenskapsboende. 
 
3. att i budgetberedning för 2017 hos kommunstyrelsen begära utökad 
 ram i enlighet med redovisningen med sammanlagt 7,125 mnkr. 
 
4. att stryka stycke 3, sid 1 och 2 i tjänsteskrivelsen då förvaltningens 
 mål skall vara framåtriktad med de möjligheter som kan underlätta för 
 att nå sina mål 
 
Ärendet återremitterades vid socialnämndens sammanträde den 21 
mars 2016 
 
Yrkande 
Sattar Zad (S) yrkar att stryka stycke 3, sid 1 och 2 i tjänsteskrivelsen 

då förvaltningens mål skall vara framåtriktad med de möjligheter som 
kan underlätta för att nå sina mål 
 
Sophia Ahlin (M) yrkar avslag på Sattar Zads (S) ändringsyrkande 
      forts. 
 
 
 
 



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

18 april 2016 16 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

§ 64 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
Sattar Zads (S) ändringsyrkande mot Sophia Ahlins (M) avslagsyrkande 
och finner att socialnämnden beslutar enligt Sattar Zads (S) förslag 
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla Sattar Zads (S) 
ändringsyrkande röstar ja. Den som vill avslå densamma röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Selma Björk Matthiasdottir (S), Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S) 
Margareta Rodin (L), Ingrid Hermansson (L)  
 
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), 
Camilla Persson (V) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla 
Sattar Zads (S) ändringsyrkande 
 
Ärendet 
Förvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att närmare beskriva 
behov inom verksamheten inför budget 2017. Socialnämnden 
prioriterade 6 områden: 
 
A. Insatser avseende våld i nära relationer 
B. Barnahus 
C. Ökad möjlighet till familjehemsinsatser 
D. Jämställd vårdkedja 
E. Ny ledningsstruktur socialförvaltningen 
F. Utökad mottagnings- & utredningskapacitet i beroendeärenden 
G. Stödteam nära förebyggande verksamhet 
      forts. 
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§ 64 forts. 
Redovisning av utvecklade prioriteringar inför budget 2017 
 
En separat skrivelse kring nytt verksamhetssystem har redan antagits 
av socialnämnden på februarisammanträdet. 
 
Socialnämnden fattade vid flera tillfällen under 2015 beslut om att det 
inte gick att spara något inom befintlig verksamhet. Kommunfullmäktige 
medgav även en negativ avvikelse från budgeten för 2015 utifrån detta. 
Således finns inte utrymme för omprioriteringar i den omfattningen att 
de beskrivna behoven kan tillgodoses genom ett sådant förfarande. Ett 
tillskapande av en verksamhet enligt behoven som beskrivs i detta 
dokument kan således bara ske genom att budgetramen utökas.   
 
Förvaltningen beskriver nedan hur verksamheten kan utvecklas inom 
respektive område för att bättre leva upp till lagstiftning och politiska 
mål. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2265 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 65 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att anta härvid redovisad förklaring till anmärkningen i 
 revisionsberättelsen för 2015 
 
2.  att ärendet anses omedelbart justerat. 
 
Yrkande 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) yrkar att ärendet anses omedelbart 
justerat. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på  
Ingrid Hermanssons (C) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden 
bifaller densamma 
 
Ärendet 
De kommunala revisorerna anför i revisionsberättelsen för 2015 att: 
 
Socialnämnden i likhet med tidigare år inte varit tillräckligt aktiv med bakgrund i 
utövandet av sitt uppdrag och tilldelade resurser. Nämnden har inte i tillräcklig 
utsträckning identifierat relevanta och ändamålsenliga åtgärder och ej heller påbörjat 
verkställandet av dessa i syfte att bryta den negativa kostnadsutvecklingen. Det 
saknas en tydlig åtgärdsplan för effektivisering av verksamheten. 

 
Nämnden vill angående denna anmärkning anföra några förhållanden 
som allvarligt påverkat hur verksamheten kunnat bedrivas under 2015: 
1. Rekryteringsläget 
2. Det helt oväntade inflödet av ensamkommande barn under andra 
 halvan av 2015  
3. Fortsatt högt inflöde av anmälningar och ärenden i stort  
4. Dessa tre punkters samverkande effekt   forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
De tre första punkterna kommer att utvecklas här nedan, den sista att 
särskilt belysas i nämndens svar sist i denna redovisning. Det är dock 
angeläget att, precis som revisorerna själva, konstatera att ekonomiska 
uppföljningar gjorts varje månad och att prognostiseringen i dessa varit 
god under hela året, om vi bortser från ovanstående punkter. Den 
prognos som lades så sent som i november stämmer väl med hur 
utfallet hade blivit om inte ovan nämnda punkter funnits. De båda första 
punkterna är därtill inte något som kunnat förutses och den tredje är 
utom nämndens direkta påverkansmöjlighet, där dock ett stort antal 
åtgärder vidtagits för att stödja verksamheten så gott det varit möjligt.  
Värt att påpeka redan inledningsvis är att de ekonomiska 
uppföljningarna 2015 visade redan i februari att siffrorna pekade åt fel 
håll, varpå fick förvaltningen i uppdrag att precisera förslag på 
besparingar, vilket gjordes. Förslaget röstades dock ned på 
marssammanträdet, då det skulle inneburit allvarliga konsekvenser för 
verksamheten. Socialnämnden skickade istället ärendet vidare till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, som vid sitt 
junisammanträde medgav ett underskott för socialnämnden för 2015 
utifrån det beskriva läget. Socialnämnden menar att den därför fullföljt 
sitt ansvar i det avseendet. 
  
Rekryteringsläget 
Socialnämnden har de senaste åren stått inför ett mycket kraftigt ökat 
inflöde av anmälningar av barn som far illa, men även av allvarligare 
ärenden om unga missbrukare. Sedan 2013 har antalet anmälningar 
om barn som far illa ökat med över 200 % även om vi räknar bort de 
ensamkommande barnen. Tar vi med dem (de handläggs egentligen på 
samma sätt som alla andra barn) är siffran 240 %. Detta tog sin början 
under senvåren 2014. Sedan dess har omprioriteringar inom 
verksamheten gjorts, och erfaren personal har bytt tjänster för att i 
akutskedet försöka hantera situationen. Förvaltningen lex Sarah-
anmälde sig själv två gånger under 2015 för att den inte kunde leva upp 
till lagkraven kring myndighetshanteringen. Båda dessa ärenden har 
avslutats hos IVO utan kritik då tillsynsmyndigheten menar att 
situationen förvisso är allvarlig, men att de inte kan se att några andra 
eller fler åtgärder/planer än de som redan gjorts bort göras.Det kraftigt 
ökade inflödet och ökningen av komplexitet i ärendena har medfört att 
stort fokus har lagts på att skapa goda förutsättningar för att rekrytera 
och behålla vår personal. En plan för rekrytering gjordes upp av 
förvaltningen och den följdes, däremot blev antalet personer som bytte 
jobb större än väntat, vilket lett till att anställningsnettot utifrån 
ramtillskottet 2015 inte förrän just i början av 2016 blivit bättre.  
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
I detta sammanhang vill socialnämnden framföra att detta är ett 
generellt problem i hela landet, vilket gör att det inte räcker enbart med 
enkla och snabba åtgärder för att få ett positivt anställningsnetto.   
 
Nämnden och förvaltningen har vidtagit en rad insatser och åtgärder, 
dels skapat en bättre arbetssituation för enstaka socialsekreterare 
genom att inte fördela ut alla ärenden, så att var och en har en rimlig 
arbetsmängd. Det leder dock till en rättsosäkerhet i de ärenden som 
ingen får (de läggs ’på hög’ efter bedömning av verksamhetsledare).  
  
Därtill har ett samarbete initierats med kommunhälsan kring såväl 
chefernas situation (en sorts handledning), samt en grupp för 
nyanställda, som varit mycket uppskattad, och kommer att köras igen 
under våren 2016.  
  
Vidare har tjänster som s.k. specialistsocionomer inrättats, vars 
arbetsuppgifter är att vägleda nyanställda och se till att de får en god 
introduktion till sitt arbete och möjlighet till vägledning i svårare 
ärenden. Tjänsten som specialistsocionom är även en alternativ 
karriärväg som öppnats upp för våra mer erfarna medarbetare så att de 
inte tvunget måste bli chef om de vill ’komma vidare’ i sin yrkesmässiga 
utveckling. Samtidigt innebär det att cheferna kan fokusera mer på att 
vara chefer och inte behöva ägna en stor del av sin arbetstid åt att 
ärendehandleda. 
  
Nämnden har även inlett ett samarbete med Linnéuniversitetet och det 
är nu klart att våra specialistsocionomer och två biträdande 
arbetsledare kommer att gå en skräddarsydd vidareutbildning 
(Mentorsutbildning) i höst, som ett led i att stärka den befintliga 
personalen.  
  
Socialnämnden har varje månad informerats om läget på förvaltningen 
på sina sammanträden och utifrån detta kunnat följa utvecklingen, ge 
uppdrag och uppmuntra de åtgärder förvaltningen vidtagit. Självfallet 
önskar nämnden att personalnettot skulle vara upp i det antal tjänster 
som vi har enligt budget, men så har dessvärre inte kunnat bli fallet än. 
Som nämnts ovan har inspektionen för vård och omsorg inte riktat 
någon kritik mot nämnden utifrån de lex Sarah-anmälningar som gjorts. 
Det är bland annat därför fel att säga att socialnämnden inte aktivt 
identifierat ändamålsenliga åtgärder utifrån situationen. Mer om detta 
dock i den avslutande diskussionen. 
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
Ensamkommande barn 
Så sent som under våren 2015 fick socialförvaltningen via 
Länsstyrelsen (som är statens förlängda arm i dessa frågor) reda på att 
Migrationsverket övervägde en nedskrivning (!) av antalet 
ensamkommande barn som förväntades komma till Sverige under 
2015. Mottagandet fram till maj var mycket lågt, och det fanns inga 
indikatorer över huvud taget på att det skulle komma ens något i 
närheten av så många barn som det senare visade sig göra.   
 
Detta fick till följd att verksamheten mycket hastigt fick utvidgas och 
utvecklas för att kunna hantera de barn som kommunen enligt lag är 
skyldig att ta emot. Eftersom det inte funnits några ordentliga prognoser 
att luta sig mot i beslutsfattandet, har därför hanteringen fått göras efter 
högst preliminära bedömningar. Mycket möda och kraft har lagts på att 
se till att samtliga barn tas emot på ett kvalitativt sätt. Det ovan 
beskrivna rekryteringsläget har därtill påverkat hur socialnämnden 
kunnat bedriva sin verksamhet även på detta område. 
 
Förvaltningen gick i början av november 2015 upp i krisberedskapsläge 
utifrån den dåvarande situationen, och fick god respons på sina 
förfrågningar om hjälp från både andra förvaltningar och 
kommunledningen. Socialnämnden informerades omgående och 
godtog förvaltningens bedömningar och åtgärder.  
 
I samma månad lex Sarah-anmälde förvaltningen sig själv för att inte ha 
kunnat utse handläggare till barnen, efter att de väl placerats. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterade att 
socialnämnden gjort vad den kunnat och att läget är prekärt i hela 
landet, vilket IVO påtalade för regeringen. Hela arbetet med de 
ensamkommande barnen upptog en mycket stor del av 
socialnämndens verksamhet under hela hösten.  
 
Själva mottagandet av de ensamkommande barnen granskades särskilt 
av EY, på uppdrag av kommunrevisorerna, och den granskningen 
avlutades med bara smärre påpekanden, som socialnämnden när 
rapporten var klar, redan vidtagit åtgärder för att möta. 
 
Fortsatt högt flöde av inkommande anmälningar och komplexa ärenden 
i stort 
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
Socialnämnden har de senaste åren stått inför ett mycket kraftigt ökat 
inflöde av anmälningar av barn som far illa, men även av allvarligare 
ärenden om unga missbrukare. Sedan 2013 har antalet anmälningar 
om barn som far illa ökat med över 200 % även om vi räknar bort de 
ensamkommande barnen. Tar vi med dem (de handläggs egentligen på 
samma sätt som alla andra barn) är siffran 240 %.  Detta tog sin början 
under senvåren 2014. Sedan dess har omprioriteringar inom 
verksamheten gjorts, och erfaren personal har bytt tjänster för att i 
akutskedet försöka hantera situationen.  
 
Förvaltningen lex Sarah-anmälde sig själv två gånger under 2015 för att 
den inte kunde leva upp till lagkraven kring myndighetshanteringen. 
Båda dessa ärenden har avslutats hos IVO utan kritik då 
tillsynsmyndigheten menar att situationen förvisso är allvarlig, men att 
de inte kan se att några andra eller fler åtgärder/planer än de som 
redan gjorts bort göras.  
 
Därtill har förvaltningen till nämnden rapporterat om en ökad 
komplexitet i många ärenden, såväl avseende våldsproblematik som 
missbruk. Dessa områden har under nuvarande ärendeinflöde inte 
kunna prioritera, då det helt saknas resurser till områden med 
nuvarande arbetsmängd.  
 
Socialnämnden kommer därför att föra fram dessa områden som behov 
i budgetberedningen för 2017, då bedömning görs att dessa områden 
behöver fokuseras än mer intensivt även om personalnettot på 
myndighetsutövningen skulle gå upp till budgeterad ram. 
 
Nämndens sammanfattade svar 
Som redan nämnts på flera ställen ovan har en rad osäkerhetsfaktorer, 
som legat utanför nämndens påverkansmöjligheter, lett till mycket stora 
påfrestningar inom verksamheten.  
 
Socialnämnden har följt dessa månatligen genom förvaltningens 
rapportering på sammanträdena.  I en verksamhet som är under så stor 
påfrestning har det inte varit rimligt att lägga alltför omfattande krav på 
förvaltningen kring effektiviseringar, utan det som verkligen prioriterats 
utifrån att få en ändamålsenlig verksamhet är personalsituationen och 
att lyckas vända till ett positivt anställningsnetto.  
     forts. 
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§ 65 forts. 
Yttrande från socialnämnden avseende revisorernas uttalande i 
revisionsberättelsen för 2015 
 
En förutsättning för att kunna skapa hållbara planer och strategier 
oavsett vad de skall rikta in sig emot är därtill självfallet att det finns 
personal tillgänglig som kan genomföra förändringar. Att prata om 
effektiviseringar av en verksamhet när det saknas tillräckligt med 
personal och ärendeinflödet ställer helt nya krav, är förvisso relevant, 
men socialnämnden menar att det viktigaste varit att få tag på personal, 
och att det är där nämnden fokuserat långsiktigt, vilket nu under 2016 
även lett till ett begynnande positivt anställningsnetto. 
  
Det bör också tas i beaktande att störst fokus hela tiden varit på att 
klara den dagliga hanteringen. I de fall Inspektionen för vård och 
omsorg uttalat sig om socialnämndens åtgärder har de inte riktat någon 
kritik mot hur nämnden gjort detta.  
 
Socialnämnden antog på sitt marssammanträde 2016, när 
anställningsnettot börjat vända, en långsiktig handlingsplan för en trygg 
och säker socialtjänst som ett led i att styra verksamheten mer 
långsiktigt.  
 
Socialnämnden ämnar självfallet fortsätta med att efterfråga planer och 
åtgärder från förvaltningen för effektivisering och utveckling när 
bedömning görs att det finns grundläggande förutsättningar för att 
genomföra dem.  
 
Utifrån vad som beskrivits ovan anser socialnämnden sig ha besvarat 
revisorernas anmärkning och tydliggjort sin bedömning och beskrivning 
av hur verksamheten bedrivits under 2015. 
__________   
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2375 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 66 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar således 
  
att ärendet bordläggs 
 
Ajournering begärs  
Ordförande Ingrid Hermansson (C) begär ajournering 16.50–17.05 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S), Pernilla Cederholm (SD), Camilla Persson (V) samt 
Margareta Rodin (L) yrkar att ärendet bordläggs 
 
Selma Björk Matthiasdottir (S), Lars Brissmalm (S), yrkar bifall till 
förslaget om bordläggning 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Eva Strömqvists (S), Pernilla Cederholms (SD), Camilla 
Perssons (V) samt Margareta Rodins (L) förslag om bordläggning och 
finner att ärendet ska bordläggas. 
       
Ärendet 
I budget 2016 beslutades att ge AMN ansvar för ett direktiv som innebär 
att utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess myndighetsutövning 
till AMN.  
 
På uppdrag av kommunledningen gavs uppdraget till E & Y att i en 
utredning kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar skapas för ett 
arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta kostnader 
och fler personer i arbete. Utredningen mynnade ut i härvid bifogat 
förslag.     forts. 
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§ 66 forts. 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
SN har medverkat i ovan nämnda direktiv så tillvida att personal på 
olika nivåer i vuxensektionens verksamhet har beretts möjlighet att 
delta i intervjuer och enkäter utifrån EY:s utredningsmodell, samt att 
förvaltningschef och sektionschef har bidragit med analys av risker och 
gränssnitt vid en förflyttning av det ekonomiska biståndet och dess 
påverkan på socialt arbete riktat till vuxna personer. 
 
Förvaltningen vill understryka viken av att säkerställa viljeinriktningen 
med hur man framgent vill se på det ekonomiska biståndet. Att besluta 
sig för att överföra det ekonomiska biståndet från socialtjänsten till 
arbetsmarknad är inte bara en förflyttning av en arbetsuppgift utan 
innebär också ett paradigmskifte.  
 
Förvaltningen vill därvidlag understryka att det innebär ett förändrat 
synsätt och tolkning av socialtjänstens portalparagraf. I socialtjänsten 
och i förhållande till ekonomiskt bistånd vilar lagstiftningen på tre ben, 
tillförsäkran av skälig levnadsnivå, stöd till den enskilde, samverkan 
med den enskilde för att medverka till utveckling av egna resurser för 
att bli självförsörjande och i det ligger ett stort mått av socialt arbete. I 
det behövs ett helhetstänk oavsett hur organiseringen ser ut.  
 
Det som är socialt arbete i sammanhanget behöver synliggöras och 
ställningstagande behöver också göras i vilken grad och omfattning 
som socialtjänsten ska bedriva detta i givet sammanhang. Det är en 
fråga om service och ambitionsnivå och till syveende och sist en fråga 
att politiskt ta ställning till. I detta ligger således framgent ett behov av 
stort mått av förmåga att samverka på verksamhetsnivå och politiks 
nivå men också att förvaltningarna ges bästa möjliga förutsättningar att 
tillsammans arbeta mot de av politiken och lagstiftningen givna målen. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens sammanträde den 4 maj 2016 
 
 
§ 67 Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 4 maj 2016

  
§ 68 Hantering av ekonomiskt bistånd  
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

onsdagen den 4 maj 2016 kl. 08.15-09.20 
 Sammanträdet ajourneras 09.05-09.15 
 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V) 
   
Tjänstgörande ersättare Torsten Wiktorsson (S) 
  
Ersättare Daniel Håkansson (S) 
 Malin Tingelholm (S) 
 Sven Wallfors (M) 
 Katarina Nordin (M) 
 Sture Nilsson (C) 
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Pelle Nordensson (KD) 
   

 
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Sektionschef Margaretha Jansson 
 
 
Sekreterare Martin Håkansson 
 
Utses att justera Sattar Zad (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 67-68  
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Sekreterare  ______________________________  
  Martin Håkansson 
 
Ordförande  ______________________________  
  Ingrid Hermansson 
 
Justerare  ______________________________  
  Sattar Zad 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 4 maj 2016 intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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§ 67 
Godkännande av kallelse till socialnämndens sammanträde den 4 
maj 2016 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna kallelse till socialnämndens sammanträde den 4 maj 2016 
 
Ärendet 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) beslutade den 29 april 2016 att 
utlysa ett extra sammanträde med socialnämnden den 4 maj 2016. 
Detta med anledning av det bordlagda ärendet Hantering av 
ekonomiskt bistånd 
 
Därav behöver socialnämnden således godkänna utsänd kallelse 
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/2375 9.5.1 
Kommunstyrelsen 
Arbetsmarknadsnämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 68 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
 
Socialnämnden beslutar för egen del 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
 
Socialnämnden beslutar således föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  att ansvaret för hantering av ekonomiskt bistånd flyttas från 
 socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden i enlighet med EYs 
 förslag 
 
2.  att kommunfullmäktige uppdrar åt arbetsmarknadsnämnden att i 
 samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till 
 uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att 
 genomföra förändringen och presentera det för budgetberedningen 
 
3. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till 
 arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har 
 försörjningsstöd och har behov av beroendevård 
 
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta 
 barnperspektivet 
 
5. att under förutsättning att de i underlaget identifierade eventuella 
 riskerna elimineras eller säkerställs 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), Sophia Ahlin (M), Pernilla 
Cederholm (SD), Göran Ekblad (SD), Camilla Persson (V) deltar inte i 
beslutet 
     forts. 
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§ 68 forts. 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 09.05-09.15 
 
Yrkande 
Eva Strömqvist (S) yrkar att vid en överflyttning av försörjningsstödet till 
arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har 
försörjningsstöd och har behov av beroendevård samt att vid en 
överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet samt 
att de i underlaget identifierade eventuella riskerna elimineras eller 
säkerställs 
      
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Eva 
Strömqvists (S) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Eva Strömqvists (S) förslag. 
 
Ärendet bordlades vid socialnämndens sammanträde den 18 april 2016 
 
Ärendet 
I budget 2016 beslutades att ge AMN ansvar för ett direktiv som innebär 
att utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess myndighetsutövning 
till AMN.  
 
På uppdrag av kommunledningen gavs uppdraget till E & Y att i en 
utredning kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar skapas för ett 
arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta kostnader 
och fler personer i arbete. Utredningen mynnade ut i härvid bifogat 
förslag.      
      
SN har medverkat i ovan nämnda direktiv så tillvida att personal på 
olika nivåer i vuxensektionens verksamhet har beretts möjlighet att 
delta i intervjuer och enkäter utifrån EY:s utredningsmodell, samt att 
förvaltningschef och sektionschef har bidragit med analys av risker och 
gränssnitt vid en förflyttning av det ekonomiska biståndet och dess 
påverkan på socialt arbete riktat till vuxna personer. 
       
Förvaltningen vill understryka viken av att säkerställa viljeinriktningen 
med hur man framgent vill se på det ekonomiska biståndet. Att besluta 
sig för att överföra det ekonomiska biståndet från socialtjänsten till 
arbetsmarknad är inte bara en förflyttning av en arbetsuppgift utan 
innebär också ett paradigmskifte.  
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§ 68 forts. 
Hantering av ekonomiskt bistånd 
 
Förvaltningen vill därvidlag understryka att det innebär ett förändrat 
synsätt och tolkning av socialtjänstens portalparagraf. I socialtjänsten 
och i förhållande till ekonomiskt bistånd vilar lagstiftningen på tre ben, 
tillförsäkran av skälig levnadsnivå, stöd till den enskilde, samverkan 
med den enskilde för att medverka till utveckling av egna resurser för 
att bli självförsörjande och i det ligger ett stort mått av socialt arbete. I 
det behövs ett helhetstänk oavsett hur organiseringen ser ut.  
 
Det som är socialt arbete i sammanhanget behöver synliggöras och 
ställningstagande behöver också göras i vilken grad och omfattning 
som socialtjänsten ska bedriva detta i givet sammanhang.  
      
Det är en fråga om service och ambitionsnivå och till syveende och sist 
en fråga att politiskt ta ställning till. I detta ligger således framgent ett 
behov av stort mått av förmåga att samverka på verksamhetsnivå och 
politiks nivå men också att förvaltningarna ges bästa möjliga 
förutsättningar att tillsammans arbeta mot de av politiken och 
lagstiftningen givna målen. 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 16 maj 
2016 
 
§ 69  Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 

 besparingsförslag 
 
§ 70  Attesträtt fr.o.m. 2016-04-18 
 
§ 71  Redovisning utifrån socialnämndens beslut gällande föreningsbidrag 

 till nattverksamhet för hemlösa EU-medborgare 2016-01-05 
 
§ 72  Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning av 

 de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
§ 73 Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och kvinnors 

 rättigheter  
 
§ 74 Svar på motion angående att kommunen inför rök och alkoholförbud på 

HVB-hem 
 
§ 75 Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Lilla 

 Hawaii 
 
§ 76 Öppna frågor 
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 16 maj 2016 kl. 13.00–15.10 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 
Tjänstgörande ersättare Marianne Andersson (MP)   
 Torsten Wiktorsson (S) 
 
Ersättare Sven Wallfors (M)  
 Katarina Nordin (M)  
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Pelle Nordensson (KD)  

  
   
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Christine Held 

Sektionschef Margaretha Jansson 
Sektionschef Nina Bjelke 
Controller Lill Körling 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 75-76 
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 69-76 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Selma Björk Matthiasdottir 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den     maj 2016  intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1814 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 69 
Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 
besparingsförslag 
 
Lill Körling, controller, samt Anette Gladher, förvaltningschef föredrar 
ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 30 
 april 2016, 
 
2.  att anta förvaltningens besparingsförslag i angiven ordning i den 
 utsträckning som är nödvändig för att uppnå en budget i balans, 
 
3.  att uppdra åt förvaltningen att genomföra besparingsförslagen i 
 angiven ordning för att uppnå en budget i balans, 
 
4.  att uppdra åt förvaltningen att kontinuerligt vid den månatliga 
 budgetuppföljningen redovisa utkomsten av beslutade och 
 genomförda besparingar 
 
5. att översända budgetuppföljningsrapporten per den 30 april till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen 
 
6. att uppdra åt förvaltningen att tillskriva kommunfullmäktige angående 
 skäl att inte fördela föreningsbidrag till kvinnojouren 
 
      forts. 
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§ 69 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 
besparingsförslag 
 
Yrkanden 
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar att uppdra åt förvaltningen att tillskriva 
kommunfullmäktige angående skäl att inte fördela föreningsbidrag till 
kvinnojouren 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Eva Strömqvists (S) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden bifaller Eva Strömqvists (S) förslag 
 
Ärendet 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -2,0 mnkr, fördelat 
med -1,0 mnkr på individ- och familjeomsorg samt -1,0 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 högre nivå 
än snittet föregående år (+4 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -
1,0 mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca -1,0 mnkr. 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
fortsatt mycket hög nivå, vi har för närvarande 31 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. För HVB-hemmet Roslunden, är 
prognostiserad budgetavvikelse +- 0,0 mnkr. Prognos gällande 
personalkostnader och övriga kostnader är +1,0 mnkr. 
      forts. 
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§ 69 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per april 2016 för socialnämnden samt 
besparingsförslag 
 
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år. Prognosen baseras på att antal 
ungdomshushåll kommer att minska något jämfört med år 2015. Läget 
på arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015. Senare års 
satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt det 
riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt 
bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-projekt), har gett positiv effekt, 
och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt.  
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt projekt 
”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
-1,0 mnkr främst på grund av minskad budgetram för året. 
__________ 
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Akten     SN 2015/275 1.2.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 70 
Attesträtt fr.o.m. 2016-04-18 
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad attestlista 
 
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. Förändringarna är 
markerade i rött. 
__________ 
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Akten     SN 2015/2828 1.6.3 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 71 
Redovisning utifrån socialnämndens beslut gällande 
föreningsbidrag till nattverksamhet för hemlösa EU-medborgare 
2016-01-05 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att ta redovisningen till dagens protokoll 
 
2.  att till socialnämndens sammanträde den 13 juni 2016 i enlighet med 
 beslut från den 5 januari 2016 § 2 attsats 5 komplettera 
 redovisningen med att omfatta redovisade insatser och utreda 
 behovet av ett permanent härbärge 
 
Yrkande 
Morgan Kullberg (M) yrkar att till socialnämndens sammanträde den 13 
juni 2016 i enlighet med beslut från den 5 januari 2016 § 2 attsats 5 
komplettera redovisningen med att omfatta redovisade insatser och 
utreda behovet av ett permanent härbärge 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden bifaller Morgan Kullbergs (M) förslag  
 
Ärendet 
Socialnämnden beslutade den 5 januari 2016 om föreningsbidrag med 
98 600 kr till övernattningsmöjlighet för EU-migranter, som skulle drivas 
av kyrkliga samfund i Karlskrona: Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen 
samt Equmeniakyrkan. Socialnämnden beslutade därutöver 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.  
     forts. 
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§ 71 forts. 
Redovisning utifrån socialnämndens beslut gällande 
föreningsbidrag till nattverksamhet för hemlösa EU-medborgare 
2016-01-05 
 
Socialförvaltningens utvecklingschef har 21 april tillsammans med bl. a. 
kommunalrådet Magnus Larsson träffat företrädare för kyrkorna efter att 
verksamheten avslutats, för avstämning av hur det fungerat. Kyrkorna 
hade till detta tillfälle sammanställt redovisning av verksamheten, som 
bifogas i separata filer. 
__________  
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Kommunfullmäktige    SN 2016/ 2485 1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten   

 
 
 
 
 
 
 
§ 72 
Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning 
av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 11 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
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 bifall till motionen 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD) bifallsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) föreslår i motion den 
3 mars 2016 kommunfullmäktige besluta 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upphandla en konsultfirma för att 
räkna fram samtliga kostnader och intäkter för asylmottagningen. 
 
Motionärerna menar att kommunen genom detta bör tillse att 
kommunen inte går miste om pengar som kan återsökas från 
Migrationsverket, för asylmottagningen, och ifrågasätter om så är fallet 
idag. 
      forts. 
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§ 72 forts. 
Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning 
av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
Det anförs att kommunen fått 65,5 mnkr i engångsbidrag för att 
kompensera kommunen för kostnader som uppstått i kommunen i 
samband med statens migrationspolitik, men att det i samtliga 
kommunala nämnder och förvaltningar finns frågor kring de faktiska 
kostnaderna. Motionärerna menar att kommunen därför kan ha gått 
miste om miljontals kronor i missade bidrag till socialnämnden från 
Migrationsverket p.g.a. missade ansökningar och oklara 
ansökningskriterier. 
 
 
SD vill ha en fullständig redovisning över alla kostnader och intäkter 
utifrån ovanstående resonemang, för att kunna skapa en rättvisande 
budget i budgetberedningen 2017-2019. Motionärerna förordar därför 
att en upphandling av revisions- och redovisningskonsulter, som ges i 
uppdrag att göra en sådan kartläggning, bör göras.   
 
Såväl socialnämnden som kunskapsnämnden, som är de två 
verksamheter inom kommunen som till största del och störst belopp kan 
återsöka utgifter de haft hos Migrationsverket, har dedikerad personal 
med samordnaransvar gällande intäkter, som sköter dessa 
återsökningar och/eller säkerställer att rutiner och riktlinjer för när och 
hur detta görs finns och efterlevs i den mån de inte själva sköter 
återsökningarna.  
 
Funktionsstödsnämnden får ibland förfrågningar från Migrationsverket 
kring asylsökande, som inte blivit kommunplacerade, om insatser. I fall 
där en insats blir aktuell skrivs särskilt avtal med Migrationsverket, 
varför återsökning på det sätt som beskrivs i motionen, i de fallen inte 
behövs. Vad gäller personer som fått uppehållstillstånd är antalet 
individärenden ganska litet, varför någon särskild samordningsfunktion 
för återsökningarna inte ansetts behövlig. Förvaltningen menar dock att 
de känner till de regler som finns för återsökning, och i gränsfall förs 
dialog med Migrationsverket. 
 
Överförmyndarnämnden menar att det är relativt enkelt att avgöra vilka 
av deras utgifter som är återsökningsbara och att de har kontroll på det, 
och beskriver att de har rutiner för när och hur detta görs. 
 
 
      forts 
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§ 72 forts. 
Svar på motion angående att kommunen beställer en redovisning 
av de oförutsedda kostnaderna för asylmottagningen 
 
Vilken sorts utgifter som är återsökningsbara finns tydligt att läsa för var 
och en på exempelvis Migrationsverkets hemsida: 
 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-
ersattning.html 
 
Det är således inte kunskapen om vad som går att återsöka som är 
svår att skaffa sig, utan det är samordningen inom de kommunala 
förvaltningarna som är viktig. Denna fråga har dock hanterats av de två 
nämnder som berörs i störst grad genom att det finns personal hos dem 
båda som har till arbetsuppgift just att säkerställa att samtliga 
återsökningsbara kostnader verkligen återsöks. 
 
Att anlita en revisions- och redovisningsfirma för att göra en 
genomgång av om kommunen återsöker samtliga kostnader som går, 
förefaller därför inte nödvändigt, då det medför en kostnad för en 
kartläggning som utifrån hur arbetet redan bedrivs inom kommunens 
förvaltningar, sannolikt inte kommer att bidra till ökade intäkter.   
__________ 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/ 2487 1.2.6 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 73 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 9 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att till kommunstyrelsen överlämna nedanstående motionssvar om 
 utbildningsinsatser för ensamkommande så som sitt eget, samt  
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
 motionen besvarad.   
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Marianne Andersson (MP) reserverar sig till förmån för  
Göran Eklunds (SD), Pernilla Cederholms (SD) samt  
Morgan Kullbergs (M) yrkande 
 
Yrkanden 
Göran Eklund (SD), Pernilla Cederholm (SD) samt Morgan Kullberg (M) 
yrkar bifall till motionen 
 
Proposition och beslut  
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD), Pernilla Cederholms (SD) samt  
Morgan Kullbergs (M) bifallsyrkande och finner att socialnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
      forts. 
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§ 73 forts. 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja. 
Den som vill bifalla motionen röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (L),  
Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
       
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Marianne Andersson (MP) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag  
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) föreslår i motion den 
19 februari 2016 kommunfullmäktige besluta:  
 
att skapa en utbildningsplan för alla ensamkommande pojkar och unga 
män som vistas i kommunen i flickors rättigheter, samt att detta ska 
bekostas genom kommunstyrelsens reservpott av de kvarvarande 
engångsmedel för att hantera flyktingsituationen.  
 
Som skäl för sitt yrkande anför motionärerna att många av flickorna i 
Sverige på olika sätt har blivit ofredade, misshandlade, våldtagna eller 
antastade av ensamkommande unga män eller pojkar. Detta har enligt 
motionärerna skett på festivaler, bussar, parker, skolgårdar och på 
boenden.  
 
Motionärerna anför att jämställdhetsminister Åsa Regner (S) förbereder 
en nationell handlingsplan för att utbilda ensamkommande i flickors 
rättigheter. Vidare menar motionärerna att vi har ett stort problem i hela 
landet med kulturkrockar mellan unga män och de infödda i Sverige, 
främst p.g.a. att de i sina hemländer har en annan kvinnosyn än oss 
skandinaver. Motionärerna menar därför att det skyndsamt behövs en 
utbildningsinsats för att snabbt utbilda dessa unga män för att skydda 
våra medborgare mot övergrepp samt öka kunskapen hos de 
nyanlända om hur vårt land fungerar med lagar, förordningar och 
rättigheter samt deras skyldigheter.  
      forts. 
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§ 73 forts. 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Motionärerna hänvisar till kommuninvånarnas säkerhet och att det finns 
medel till insatserna genom den kvarvarande engångsmedel som 
kommunen tilldelats för att hantera flyktingsituationen. 
 
Analys 
Skolan bedriver redan idag ett arbete kring värdefrågor enligt skollagen 
och gällande läroplan, av vilka bl. a. framgår att utbildningen ska 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värden, jämnställdhet samt solidaritet mellan människor.  
 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa 
komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. Var och en som verkar 
inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. 
 
På de kommunala HVB:erna där de flesta av de ensamkommande 
barnen bor, används ett material som heter ’Hitta rätt’ för att stödja 
integrationsarbetet, och temakvällar arrangeras med gäster från bl. a. 
Polisen, Fältgruppen, Ungdomsmottagningen, etc., utöver den dagliga 
dialogen mellan personalen och de boende. Socialnämnden har 
beslutat att använda sammantaget 250 000 kr av de extramedel (65,5 
mnkr) som tilldelades kommunen, till kick-off och utbildning av personal 
i daglig kontakt med ensamkommande barn. 
 
De insatser som görs i Karlskrona kommun idag är såväl i syfte som 
tillvägagångssätt i linje med de lagar, beslut och direktiv som kommit 
nationellt, vilket enligt utredarens bedömning inte är fallet med 
motionen. Kommunens tjänstepersoner håller sig även underrättade 
kring insatser på riksplanet som kan komma barnen i kommunen till 
dels, för att tillvarata eventuella möjligheter och kunskaper.  
 
Motionärerna efterfrågar särskilda insatser särskilt riktade till en 
utpekad grupp, som förutsätts begå våldtäkter och misshandla, på ett 
sätts som hemlighålls av svensk polis. 
      forts.  
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§ 73 forts. 
Svar på motion om att utbilda ensamkommande om flickors och 
kvinnors rättigheter  
 
Självfallet kan ett otillräckligt integrationsarbete idag vara orsaken till 
framtida sociala problem, även på gruppnivå. Det förefaller dock 
tveksamt om den sortens riktade och utpekande åtgärder som 
motionärerna föreslår bidrar till en minskad känsla av utsatthet hos de 
som insatsen ska riktas emot, istället för att kunskapen arbetas in på ett 
naturligt och icke-stigmatiserande sätt i undervisningen och andra 
verksamheter där ensamkommande barn deltar, exempelvis på deras 
HVB. 
 
Utredarens bedömning är därför att den verksamhet som redan bedrivs 
inom Karlskrona kommun är den lämpligaste formen för 
integrationsåtgärder på området. Några ytterligare initiativ förefaller inte 
nödvändiga och efterfrågas inte heller av tjänstepersoner varken inom 
skolan eller socialtjänsten. Eftersom verksamhet redan finns på det 
område som motionärerna avser, bedöms motionen vara besvarad. 
__________  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

16 maj 2016 17 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Kommunfullmäktige    SN 2016/2482 1.2.6  
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 74 
Svar på motion angående att kommunen inför rök och 
alkoholförbud på HVB-hem  
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 4 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att till kommunstyrelsen överlämna ovanstående motionssvar om rök 
 och alkoholförbud på HVB-hem så som sitt eget, samt  
 
2.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
 motionen avseende yrkande 1.  
  
3.  att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
 motionen besvarad avseende yrkandena 2-4. 
 
Reservationer 
Göran Eklund (SD) samt Pernilla Cederholm (SD) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande 
 
Yrkande 
Göran Eklund (SD) samt Pernilla Cederholm (SD) yrkar bifall till 
motionen 
 
Morgan Kullberg (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag i attsats 2 
och bifall till motionens attsats 1 
 
Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
      forts. 
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§ 74 forts. 
Svar på motion angående att kommunen inför rök och 
alkoholförbud på HVB-hem  
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson ställer proposition på förvaltningens 
förslag mot Göran Eklunds (SD) samt Pernilla Cederholms (SD) 
bifallsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag 
 
Därefter ställer ordförande Ingrid Hermansson (C) proposition på 
förvaltningens förslag mot Morgan Kullbergs (M) avslagsyrkande till 
attsats 2 och bifall till motionens attsats 1 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) förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Selma Björk Matthiasdottir (S), 
Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S), Margareta Rodin (L),  
Torsten Wiktorsson (S), Ingrid Hermansson (C) 
       
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Marianne Andersson (MP) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla 
förvaltningens förslag  
 
Ärendet 
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) föreslår i motion den 
3 mars 2016 kommunfullmäktige besluta:  
 
att Karlskrona kommun snarast inför ett rök- och alkoholförbud i 
samtliga HVB-hem, att kommunen tar fram en handlingsplan för hur 
kommunens personal på kommunens HVB-hem ska agera om man 
träffar på barn som röker eller dricker alkohol, eller som verkar 
påverkade av droger, att kommunen tar krafttag för att förhindra 
langning av alkohol eller tobak, att kommunen särskilt informerar gode 
män för ungdomarna om vad som gäller för langningsbrott samt vilka 
skador alkohol och tobak kan ge. 
      forts. 
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§ 74 forts. 
Svar på motion angående att kommunen inför rök och 
alkoholförbud på HVB-hem  
 
Som skäl för sina krav anför motionärerna att de en av dem på en direkt 
fråga fått information om att det inte råder rökförbud på de kommunala 
HVB-hemmen men att det brukar föras samtal med ungdomarna om att 
inte röka och hur skadligt det är.  
 
Motionärerna menar att det finns stöd för deras förslag i kommunens 
alkohol- och drogpolicy, diskussioner om en rökfri hemtjänst i 
kommunfullmäktige samt det faktum att det enligt lag är förbjudet att 
sälja eller langa tobak och alkohol till minderåriga.   
 
Sammanfattning och analys 
Inledningsvis kan konstateras att motionen berör ett viktigt ämne. 
Utifrån ovanstående genomgång står dock klart att utredaren inte 
bedömer att ett totalförbud mot rökning och alkohol är meningsfullt, då 
det, sett ur barnets perspektiv, inte skulle förändra hur 
socialförvaltningen agerar gentemot barnet, jämfört med hur det redan 
hanteras idag. Motionen bör i detta avseende därför avslås. 
Någon handlingsplan förefaller inte meningsfull att tillskapa, eftersom 
det redan finns rutiner inom verksamheterna för hantering av frågor 
kring alkohol och rökning. Motionen bör i detta avseende därför anses 
besvarad. 
 
Utredaren instämmer i att det är viktigt att kommunen arbetar mot 
langning av alkohol och tobak, och har redovisat exempel på hur 
kommunen arbetar med detta idag. Motionen bör i detta avseende 
därför anses besvarad. 
 
Slutligen kan konstateras att överförmyndarnämnden redan fattat beslut 
om den sorts informationsinsatser som motionärerna efterfrågar. 
Motionen bör i detta avseende därför anses besvarad.  
__________   
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Sökanden     SN 2016/2597 3.5.1 
Alkoholhandläggare 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 75 
Utredning och beslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid 
Lilla Hawaii 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet. 
Socialförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2016 lämnat yttrande 
och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att servering av alkohol får ske enligt nedan: 
Servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten alla dagar året runt mellan klockan 11.00 - 01.00. 
 
Ärendet 
Lilla Hawaii Servicebutik AB, org.nr. 556734-9575  har hos 
Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdryckerdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. 
Sökta serveringstider året runt mellan klockan 11.00  - 01.00 
 
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. 
__________  

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

16 maj 2016 21 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 76 
Öppna frågor 
 
Walla Carlsson (S) ställer en fråga hur valborgshelgen sett ut i 
synnerhet för Fältgruppen.  
 
Christine Held, sektionschef, svarar 
……….  
 
Ann-Marie Branje (M) undrar över vilken policy förvaltningen har om 
ledamöterna i socialnämnden önskar förlägga studiebesök ute i 
verksamheten  
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
……….  
 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer en fråga om en situation som 
nyligen uppstod i Huddinge gällande lagen om vård av unga (LVU)  
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, svarar 
………. 
 
Pelle Nordensson (KD) ställer en fråga om alkoholtillstånd 
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, svarar 
__________ 
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Ärendeförteckning vid socialnämndens offentliga sammanträde den 13 juni 
2016 
 
§ 86  Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
§ 87 Förslag till fördelning av föreningsbidrag   
 
§ 88 Svar till revisionen angående rapport om granskning av verkställighet av 

kommunfullmäktiges rapport   
 
§ 89 Ändring i delegationsordning   
 
§ 90 Utredning av permanent behov av härbärge för hemlösa EU-medborgare 
 
§ 91 Personliga förordnanden för tjänstemän vid Sydostjouren  
 
§ 92 Enkät ungdomars drogvanor  
 
§ 93 Öppna frågor 
 
  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

13 juni 2016 2 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

 
Plats och tid Sammanträdeslokalen Viborg 1, östra Vittusgatan 9 B, vån 4 

måndagen den 13 juni 2016 kl. 13.00–15.05 
 Sammanträdet ajourneras 14.00–14.15, 14.30–14.40 
 
Beslutande  Ordförande Ingrid Hermansson (C) 
 1:e v ordf. Eva Strömqvist (S) 
 2:e v ordf. Morgan Kullberg (M)  

 
Ledamöter Sattar Zad (S) 
 Selma Björk Matthiasdottir (S) 
 Lars Brissmalm (S) 
 Walla Carlsson (S) 
 Ann-Marie Branje (M) 
 Sophia Ahlin (M) 
 Pernilla Cederholm (SD) 
 Göran Eklund (SD) 
 Margareta Rodin (L) 
 Camilla Persson (V) §§ 87-93 14.25-15.05 
 
Tjänstgörande ersättare Marianne Andersson (MP) § 86 13.00-14.25

   
Ersättare Sven Wallfors (M)  
 Robert Andersson (SD) 
 Sture Nilsson (C) 
 Ingemar Lönnbom (L) 
 Marianne Andersson (MP) § 87-93 14.25-15.05 
 Pelle Nordensson (KD)  

  
   
Tjänstemän Förvaltningschef Anette Gladher 
 Utvecklingschef Jesper Björnson 
 Sektionschef Margaretha Jansson 

Sektionschef Nina Bjelke 
Controller Lill Körling 
Alkoholhandläggare Lennart Nilsson §§ 92-93  
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Sekreterare Martin Håkansson 
 
 
Utses att justera Lars Brissmalm (S) 
 
 
Justerade paragrafer §§ 86-93 
 
 
 
Sekreterare  ______________________________  
 Martin Håkansson 
 

 
Ordförande  ______________________________  
 Ingrid Hermansson 
 
 
Justerare  ______________________________  
 Lars Brissmalm 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den       juni 2016  
intygar 
 

 

 _______________________________   
Martin Håkansson 
Sekreterare 
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Kommunfullmäktige    SN 2016/1814 1.4.1 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 86 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
Lill Körling, controller, föredrar ärendet. Socialförvaltningen har med 
skrivelse den 13 juni 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1.  att godkänna budgetuppföljningsrapporten med prognos per den 31 
 maj 2016, 
 
2.  att översända budgetuppföljningsrapporten per den 31 maj till 
 kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisionen  
 
3.  att godkänna uppföljning av beslutade besparingar, 
 
4.  att översända redovisning angående presentation av de åtgärder 
 som socialnämnden beslutat vid sammanträdet den 18 april 2016 i 
 syfte att nå en budget i balans 
 
5.  att upphäva socialnämndens beslut den 19 maj 2016 § 69 om 
 besparingsförslag 
 
6.  att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för 
 att uppnå en budget i balans 2016 
 
7.  att pröva samtliga vakanser i icke lagstadgad verksamhet, 
 
8.  att pröva möjligheten att omfördela personal till 
 myndighetsutövande verksamhet i syfte att avsluta vissa 
 konsultuppdrag 
      forts. 
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§ 86 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
 
9. att besparingen ska ske efter följande prioriteringsordning: 
 – Icke lagstadgad verksamhet som inte berör personal  
 – Omfördela personal 
 – Förändringar inom den lagstadgade verksamheten 
 
10. att föreningsbidragen är undantagna 
 
Reservationer 
Morgan Kullberg (M), Sophia Ahlin (M), Ann-Marie Branje (M),  
Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), Marianne Andersson (MP) 
reserverar sig till förmån för Morgan Kullbergs (M) yrkanden. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs 14.00–14.15 
 
Yrkanden 
Eva Strömqvist (S) yrkar att upphäva socialnämndens beslut den 19 
maj 2016 § 69 om besparingsförslag, att socialnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå en budget i 
balans 2016, att pröva samtliga vakanser i icke lagstadgad verksamhet, 
att pröva möjligheten att omfördela personal till myndighetsutövande 
verksamhet i syfte att avsluta vissa konsultuppdrag, att besparingen ska 
ske efter följande prioriteringsordning:– Icke lagstadgad verksamhet 
som inte berör personal – Omfördela personal– Förändringar inom den 
lagstadgade verksamheten, att föreningsbidragen är undantagna 
 
Lars Brissmalm (S) yrkar bifall till Eva Strömqvists (S) tilläggsyrkanden 
      
Morgan Kullberg (M) yrkar att hemställa hos kommunstyrelsen att 
tillföra socialnämnden medel om 3,5 mnkr för att undvika besparingar i 
verksamheten, att utifrån det fall kommunstyrelsen inte beslutar om 
extra medel genomföra de besparingsförslag som nämnden beslutat 
om under maj månad 
 
Göran Eklund (SD), Pernilla Cederholm (SD), Marianne Andersson (MP) 
yrkar bifall till Morgan Kullbergs (M) tilläggsyrkanden    
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på Eva 
Strömqvists (S) tilläggsyrkanden mot Morgan Kullbergs (M) 
tilläggsyrkanden och finner att socialnämnden beslutar enligt  
Eva Strömqvists (S) förslag. 
      forts. 
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§ 86 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
Votering begärs 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) fastställer följande 
propositionsordning. Den som vill bifalla Eva Strömqvists (S) 
tilläggsyrkanden röstar ja. Den som vill bifalla Morgan Kullbergs (M) 
tilläggsyrkanden röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S),  
Selma Björk Matthiasdottir (S), Lars Brissmalm (S), Walla Carlsson (S), 
Margareta Rodin (L), Ingrid Hermansson (C) 
    
Följande röstar nej: Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M),  
Sophia Ahlin (M), Pernilla Cederholm (SD), Göran Eklund (SD),  
Camilla Persson (V) 
 
Socialnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla Eva 
Strömqvists (S) tilläggsyrkanden 
 
Ärendet 
Socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse är -3,5 mnkr, fördelat 
med -3,5 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 högre nivå än 
snittet föregående år (+3 placeringar). Prognostiserad avvikelse är -1,0 
mnkr. För Karlskrona Behandlingshem prognostiseras en 
budgetavvikelse om +0,0 mnkr. 
 
Avseende barn- och ungdomar gäller samma förutsättningar, men vid 
varje eventuell volymökning av en årsplacering kommer budgeten att 
överskridas med ca 1,3 mnkr. Om gällande prognos håller fullt ut 
avseende placeringar, beräknas budgetavvikelsen bli ca -4,5 mnkr.  
     forts. 
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§ 86 forts. 
Budgetuppföljningsrapport per maj 2016 för socialnämnden  
 
Situationen för närvarande, är att antalet externa placeringar är på en 
mycket hög nivå, vi har för närvarande 39 placerade (24 i snitt 
föregående år). Avseende familjehemskontot beräknas prognostiserad 
budgetavvikelse bli +-0,0 mnkr. För HVB-hemmet Roslunden, är 
prognostiserad budgetavvikelse +- 0,0 mnkr. Prognos gällande 
personalkostnader och övriga kostnader är +2,0 mnkr. 
   
Ekonomiskt bistånd 
Avseende ekonomiskt bistånd har nämnden i år fått en minskad 
budgetram jämfört med föregående år. Just nu har nämnden ett lågt 
inflöde (inte så lågt inflöde sen år 2012) och ärenden avslutas. 
Prognosen baseras på att antal ungdomshushåll kommer att minska 
något jämfört med år 2015.  
 
Läget på arbetsmarknaden ser oförändrad ut jämfört med 2015. Senare 
års satsningar i form av framförallt ”kommunala beredskapsjobb” samt 
det riktade arbetet för att hjälpa de långvarigt beroende av ekonomiskt 
bistånd (Resurshusmodellen, FINSAM-projekt), har gett positiv effekt, 
och kommer fortsättningsvis att ge positiv effekt. 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen har kommit igång med sitt projekt 
”Skapa”, och samarbetet bör ge positiva effekter redan 2016. 
Prognostiserad budgetavvikelse för verksamheten bedöms i nuläget bli 
+-0,0 mnkr förutsatt att den tendens nämnden just nu ser inte kommer 
att nämnvärt försämras. 
__________ 
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Föreningarna    SN 2016/2175 10.10.2 
Akten     SN 2016/371   10.10.2 
     SN 2016/1777 10.10.2 
     SN 2016/2176 10.10.2 
     SN 2016/1291 10.10.2 
     SN 2016/1779 10.10.2 
     SN 2016/1356 10.10.2 
     SN 2016/1682 10.10.2 
     SN 2016/1876 10.10.2 
 
 

§ 87 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 27 maj 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar således 
 
1. att fördela 105 000 kr till Fria sällskapet länkarna  
 
2. att fördela 35 000 kr till Sällskapet Trossölänkarna i Karlskrona 
 
3. att fördela 40 000 kr till Verdandi Pantern                
                               
4. att fördela 653 800 kr till Kvinnojouren Frideborg        
                
5. att fördela 62 000 kr till Brottsofferjouren Boj              
                                
6. att inte fördela föreningsbidrag till BRIS    
                                                                    
7. att fördela 70 000 kr till KRIS 
 
8. att inte fördela föreningsbidrag till RFSL Blekinge 
  
9. att inte fördela föreningsbidrag till AC sydöst 
  
10. att återstående medel för socialnämndens föreningsbidrag om  
 85 000 kr bibehålles på verksamheten föreningsbidrag 
 
Sammanträdet ajourneras 14.30–14.40 
 
Sophia Ahlin (M), Morgan Kullberg (M), Ann-Marie Branje (M), Pernilla 
Cederholm (SD), Göran Eklund (SD), Camilla Persson (V) deltar inte i 
beslutet 
      forts. 
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§ 87 forts. 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 
 
Yrkanden 
Eva Strömqvist (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till attsats 1-5 
samt 7 och 10 och bifall till attsats 6 samt 8-9 
 
Vidare yrkar Eva Strömqvist (S) att fördela 105 000 kr till Fria sällskapet 
Länkarna, att fördela 35 000 kr till Sällskapet Trossölänkarna, att 
fördela 40 000 kr till Verdandi Pantern, att fördela 653 800 kr till 
Kvinnojouren Frideborg, att fördela 62 000 kr till Brottsofferjouren, 
att fördela 70 000 kr till KRIS, att återstående medel för 
socialnämndens föreningsbidrag om 85 000 kr bibehålles på 
verksamheten föreningsbidrag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Ingrid Hermansson (C) ställer proposition på förvaltningens 
förslag till beslut mot Eva Strömqvist (S) ändringsyrkande i 1-5 samt  
7, 10 och finner att socialnämnden beslutar enligt Eva Strömqvists (S) 
förslag. 
 
Ärendet 
Inbjudan att söka föreningsbidrag hos socialnämnden skickades ut till 
berörda föreningar under mars 2016. Föreningar som inkommit med 
ansökningar per den 31 mars 2016 är: 
1. Fria sällskapet länkarna      
2. Sällskapet Trossölänkarna                                    
3. Verdandi Pantern                                                    
4. Kvinnojouren Frideborg                      
5. Brottsofferjouren Boj                                              
6. BRIS                                                                          
7. KRIS                                                                     
8. RFSL Blekinge                             
9. AC sydöst 
10. Föreningslokaler 
11. (Kyrkorna: Svenska Kyrkan i K-na, Equmeniakyrkan och 
 Pingstkyrkan i Karlskrona) 
 
Samtliga föreningar har inkommit med ansökningar tillsammans med 
verksamhetsberättelser och ekonomisk redovisning. Dessa finns 
bilagda detta förslag. 
 
I budget för 2016 finns sammanlagt 1 045 000 kronor att fördela i 
föreningsbidrag. Efter beslut i socialnämnden 16 maj 2016 ska dock 
som första åtgärd för att åstadkomma en budget i balans inte fördelas 
några föreningsbidrag.  
      forts. 
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§ 87 forts. 
Förslag till fördelning av föreningsbidrag 
 
Samtliga förslag i detta ärende har därför satts till 0 kr per förening. En 
redovisning av hur stor del av respektive förenings intäkter som 
socialnämndens bidrag utgjorde förra verksamhetsåret har lagts till, 
liksom de tillgångar respektive förenings redovisat i sina ansökningar. 
Eftersom föreningarna inkommit med ansökningar ska ett separat 
beslut kring varje förening tas, vilket sker genom separata att-satser. 
__________ 

  



 

 
Sammanträdesdatum Blad 

13 juni 2016 11 
    

SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll  

 

 

   Sign 

 

    Sign 
 

    Sign  

 

 

Revisionen     SN 2015/3209 1.8.1 
Akten    
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 88 
Svar till revisionen angående rapport om granskning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges rapport 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar  
 
att avge nedanstående som sitt svar till kommunens revisorer 
 
 
Ärendet 
I den översikt och rapport ”Granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut” som EY under hösten 2015 gjorde på 
uppdrag av kommunens revisorer (se bilaga) framgår att ett flertal 
nämnder, däribland socialnämnden, haft motioner som inte besvarats 
inom den satta ramen så att beslut kunnat fattas inom ett år.  
 
Kommunrevisionen har bett om bl.a. socialnämndens kommentar till de 
slutsatser som redovisades i samband med rapporten. Dessa var: 
–  Kommunstyrelsen bör revidera nuvarande arbetsordning så att den 
 innehåller föreskrifter om omfattning och former för återredovisning 
 av hur uppdrag verkställs. 
 
–  Kommunstyrelsen bör utveckla avsnittet ”Beredning” samt avsnittet 
 "förslag till beslut" i riktlinjer för ärendehantering i kommunens 
 samlade verksamhet. 
 
–  Att berörda nämnder och fullmäktiges presidium besvarar 
 obesvarade motioner och medborgarförslag. 
 
–  Att kultur- och fritidsnämnden tar fram ett förslag till biblioteksplan för 
 behandling i kommunfullmäktige. 
     forts. 
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§ 88 forts. 
Svar till revisionen angående rapport om granskning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges rapport 
 
Svar 
Socialnämnden följer den förteckning som görs av kommunfullmäktiges 
ej besvarade motioner i syfte att försäkra sig om att nämnden fullt ut tar 
det ansvar som åligger nämnden. Det bör dock noteras att dessa 
sammanställningar oftast innehåller ärenden som varit uppe för 
behandling i nämnden och expedierats, men därefter inte hunnit fram till 
fullmäktige när förteckningen sammanställts, eller att det av andra skäl 
(exempelvis att ärendet skickats på ytterligare remiss av 
kommunstyrelsen).  
 
I den förteckning som senast antogs av kommunfullmäktige i frågan 
föreföll socialnämnden ha 6 obesvarade motioner, när det i själva 
verket var en (1) som inte varit uppe för beslut i nämnden och 
expedierats.  
 
Socialnämnden delar därför revisorernas uppfattning att det är bra om 
de kommunövergripande styrdokumenten på området förtydligas och 
omarbetas. I övrigt har socialnämnden inga synpunkter eller 
kommentarer till slutsatserna som presenterades i samband med 
rapporten. 
__________  
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Akten     SN 2016/95 1.3.2 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
§ 89 
Ändring i delegationsordning 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta föreslagen delegationsordning 
 
Ärendet 
Det har upptäckts att en punkt i socialnämndens delegationsordning har 
en oklar formulering, som inte tydligt anger vad som avses vara 
delegerat till socialchefens beslutsnivå. Det gäller en punkt under 
socialchefens delegation, som lyder: Yttrande i planärende. Varken 
lagrum eller kommentar anges i delegationsordningen.  
 
Förtydligande av delegationsordningen är behövlig då planärende kan 
tolkas på många sätt. Dels finns exempelvis detalj- och översiktsplaner 
och liknande, som vanligen kommer från andra förvaltningar för 
synpunkter, dels finns en sorts politiska planer exempelvis 
biblioteksplan, mångfaldsplan, etc. som fastställs av kommunfullmäktige 
och som är övergripande styrdokument för den kommunala 
verksamheten. 
    
Nuvarande skrivelse är alltså otydlig. Förvaltningen föreslår att 
delegationen på socialchefsnivå på punkten ’yttrande i planärende’ i 
kommentaren förtydligas: Gäller samhällsbyggnadsärenden. 
Övergripande planer för den kommunala verksamheten såsom 
mångfaldsplan, etc. beslutas av socialnämnden.  
 
I samband med detta har även några redaktionella ändringar gjorts där 
formuleringen ”missbrukare” konsekvent har bytts ut mot ”personer med 
missbruk” i några ställen avseende beslut enligt LVM. 
Förslag till ny delegationsordning biläggs. 
__________ 
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Akten     SN 2016/2828 1.6.3  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§ 90 
Utredning av permanent behov av härbärge för hemlösa EU-
medborgare 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet. Socialförvaltningen 
har med skrivelse den 1 juni 2016 lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ta nedanstående utredning till protokollet 
 
Ärendet 
Utredaren finner att det inte finns några formella behov av ett härbärge 
för hemlösa EU-medborgare. Däremot kan det finnas humanitära skäl 
för det. Socialnämnden har inte utrymme för att stödja en sådan 
verksamhet annat än genom föreningsbidrag och lever därtill inte fullt 
upp till de lagkrav som nämndens verksamhet omfattas av.  
 
Ett tydligt politiskt beslut behöver i så fall fattas kring både önskad 
omfattning och hur finansieringen ska lösas. Kommunfullmäktige 
bedöms vara rätt instans för den sortens beslut.  
 __________  
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Akten     SN 2015/1270 1.6.3
      
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 91 
Personliga förordnanden för tjänstemän vid Sydostjouren 
 
Jesper Björnson, utvecklingschef, föredrar ärendet.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
1.  att Carolina Hellman, Anna Isenberg, Maria Israelsson, Anna 
 Jeansson Bramming, Erika Nilsson, Solveig Persson samt Shnah 
 Delashob, anställda vid Sydostjouren, Torsås kommun, under 
 sommaren 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 
 socialsekreterare på mottagningsteamen och utrednings- & 
 uppföljningsteamen, för anställda hos socialförvaltningen i Karlskrona 
 kommun, samt den särskilda delegation som tjänstepersoner vid 
 Sydostjouren har i aktiv tjänst enligt socialnämndens 
 delegationsordning.  
 
2.  att Elin Karlsson från och med den 1 augusti 2016 så som anställd 
 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 socialsekreterare på 
 mottagningsteamen och utrednings- & uppföljningsteamen, för 
 anställda hos socialförvaltningen i Karlskrona kommun, samt den 
 särskilda delegation som tjänstepersoner vid Sydostjouren har i aktiv 
 tjänst enligt socialnämndens delegationsordning. 
  
3.  att ta tillbaka det förordnande som givits Mikael Bolmgren, då denna 
 slutat sin anställning på Sydostjouren. 
      forts. 
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§ 91 forts. 
Personliga förordnanden för tjänstemän vid Sydostjouren 
 
4.  att fr.o.m. 2016-07-16 ta tillbaka det förordnande som givits Olga 
 Lund, då denna slutar sin anställning på Sydostjouren. 
 
5.  att ändra Martin Petterssons förordnande till socialsekreterarnivå. 
 
Ärendet 
Från 2 november 2015 övertogs 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 
Karlskrona kommuns räkning.  
 
Nya medarbetare tillkommer under sommaren som inte tidigare 
förordnats och en ny medarbetare börjar i slutet av sommaren. 
__________   
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Handläggare    SN 2016/3275 1.9.2 
Akten 
 
 
 
 
 
 

 
§ 92 
Enkät ungdomars drogvanor  
 
Lennart Nilsson, alkoholhandläggare, föredrar ärendet 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avsätta 25 000 kronor för att finansiera Karlskrona kommuns 
drogvaneundersökning år 2016 
 
Ärendet 
Höstterminen 2016 är det åter dags för genomförande av 
drogvaneundersökning. Den senaste genomfördes hösten 2014. 
Nytt för den här gången är att vi går över till en digital enkät men det är 
viktigt att vi behåller rutinen att alla i respektive klass fyller i enkäten vid 
ett och samma tillfälle. Den digitala enkäten kan besvaras via datorer, 
läsplattor och smarttelefoner. Enkäten kommer att översättas till våra 
största språk, dock inte i den digitala formen, utan som stöd i 
pappersform för berörda elever. 
 
Drogvaneundersökningen i åk. 9 och år 2 på gymnasieskolorna görs i 
början på höstterminen även den här gången. Anledningen är att 
skolorna ska kunna använda resultatet under vårterminen 2017 och då 
kunna återkoppla till elever som deltager i enkätundersökningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2016 gällande 
drogvaneundersökning i Karlskrona 
 
Beslut KS 160202 § 53 Drogvaneundersökning i Karlskrona 
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen 
1.  att från och med år 2016 ska kommunledningsförvaltningen ha 
 samordningsansvaret för drogvaneundersökningen, samt 
2.  att avsätta 100 000 kronor för att finansiera Karlskrona kommuns 
 drogvaneundersökning år 2016. Finansiering sker via centrala medel 
 inom kommunledningsförvaltningen med delfinansiering av 
 förvaltningarna 
     forts. 
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§ 92 forts. 
Enkät ungdomars drogvanor  
 
Enligt Eva Dahlberg Folkhälso/Mångfaldsstrateg så var budget 
fastställd för 2016 vilket innebär att kostnaden fördelas mellan 
förvaltningarna enligt tidigare modell 2016. 
__________  
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§ 93 
Öppna frågor 
 
Eva Strömqvist (S) ställer en fråga om de som är anställda på HVB-
hem och förvaltningens policy vad gäller utdrag ur belastningsregister. 
 
Anette Gladher, förvaltningschef, svarar 
__________ 




