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§ 37 Val av justerare  
 
Socialnämndens beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) att justera dagens protokoll.  
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§ 38 Godkännande av dagordningen  
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med tillägg av ett ärende rörande socialnämndens 
sammanträde i mars, § 51.  
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§ 39 Ordförandens information 2017/47 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden informerar om  
 

 att det ekonomiska underskottet för socialnämnden har minskat. 
 att utbetalningarna av försörjningsstöd har ökat.  
 att det är viktigt att få igång integreringen med socialnämndens nya ansvarsområde 

arbetsmarknad.    
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§ 40 Förvaltningschefens information 2017/48 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen informerar om  
 

 rekryteringen av en ny förvaltningschef.  
 att det ligger platsannonser ute för tjänster som verksamhetschef.  
 att en planering för regelbunden verksamhetsinformation på socialnämndens 

sammanträden 2017 är klar.  
 att kontakt har tagits med verksamhetschef Lavona Johansson för att underlätta för 

kontaktpolitikerbesök i de olika verksamheterna.  
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§ 41 Verksamhetsinformation - integration  
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Integrationssamordnare Ingmar Holgersson berättar om sin verksamhet och svarar på 
frågor från nämndens ledamöter och ersättare. Ingmar Holgersson började sin tjänst som 
integrationssamordnare den 1 september 2016.  
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§ 42 Muntlig ekonomigenomgång  
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Ekonomerna Emma Gustafsson och Faruk Saric ger en kort ekonomigenomgång. En 
fördjupad ekonomigenomgång är planerad för sammanträdet i februari.   
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§ 43 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2016-12-05 2016/2177 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
 Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll 2016-12-05 Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 
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§ 44 Revidering av riktlinjer för insatser till vuxna 2015/2919 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta reviderade Riktlinjer för beslut och utförande avseende insatser till vuxna med 
missbruks- och beroendeproblematik och/eller boendesociala problem.  
 
att riktlinjerna ska revideras en gång om året eller vid större förändringar av rättsläget.   
 
Sammanfattning 
 
Reviderade Riktlinjer för beslut och utförande avseende insatser till vuxna med missbruks- och 
beroendeproblematik och/eller boendesociala problem har tagits fram. 
 
Enhetschef Gabriella Du Rietz svarar på frågor från nämndens ledamöter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse: Revidering av riktlinjer för insatser till vuxna (16-12-07)  
Riktlinjer för insatser till vuxna, med förslag på ändringar (16-12-07)  
Riktlinjer för insatser till vuxna, reviderad version (16-12-07) 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Gabriella Du Rietz 
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§ 45 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2017-01-19 2014/3862 
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna föreslagna ändringar och tillägg i delegationsordningen. 
 
att förordna ledamöterna Ingrid Hagberg Hake (S), Ulla Sandgren (S) och 
Ulla Birgersson (M), att fatta beslut i ärenden enligt 14 § 2 st. LVU där 
socialnämndens beslut inte kan avvaktas. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningsjurist Annabel Cifuentes har tagit fram ett förslag på tillägg samt revidering av 
punkt 10 och punkt 53 i socialnämndens delegationsordning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelsen Revidering av socialnämndens delegationsordning 2017-01-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningsjuristen 
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§ 46 Yttrande - samråd fastigheten Karlshamn 4:1 (Stationsområde etapp 1) 2017/88 
 
Socialnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för fastigheten 
Karlshamn 4:1 (Stationsområde etapp 1).  
 
Sammanfattning 
 

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 4:1 (Stationsområdet etapp 1), 
Karlshamns kommun, har tidigare varit ute på samråd. Under tiden 9 - 31 januari 2017 ges 
tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget. 
 
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse i 
form av ett punkthus. Handel på bottenvåningen och kontorsverksamhet kommer också att 
tillåtas. Byggnaden kommer att markera Stationsstadens södra entré och ges med fördel en 
egen identitet och utformning. 
 
Under granskningstiden finns handlingarna utställda på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i 
Karlshamn, på Karlshamns bibliotek (Kulturbyrån) och delvis på kommunens hemsida 
www.karlshamn.se/planer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Underrättelse 
Plankarta  
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning  
Skuggstudie 
 
Bilagor 
 
Underrättelse om granskning del av Karlshamn 4-1 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 47 Yttrande - samråd detaljplan B1 i Asarum 2017/88 
 
Socialnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot det bearbetade förslaget till ändring av detaljplan B1 i 
Asarum.   
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till ändring av detaljplan B1 i Asarum har tagits fram. Planen var ute på samråd 
under tiden 4 april- 6 maj 2016 och nu ges åter igen möjlighet att lämna synpunkter under 
tiden 9 januari- 30 januari 2017.  
 
I den gamla detaljplanen B1 som rör Asarums villabebyggelse öster om gamla 
Vislandabanan och norr om Stenbackanavet finns mycket mark som inte får bebyggas. 
Kommunen har under en längre period upplevt bekymmer med bestämmelserna i gällande 
byggnadsplan B1 samt dess senare tillägg, byggnadsplanerna B3, B7, B15, B16, B18, B21 
och B25 (i vilka man hänvisar till planbestämmelser i B1). Bestämmelserna i dessa planer 
upplevs idag som alltför snäva för att fungera med dagens behov. Därför vill nu 
byggnadsnämnden ändra planen B1 och dess tillägg så att de ska göra nytta för många. 
Aktuell planändring ersätter inte de ursprungliga planerna utan innebär en ändring av 
några av bestämmelserna i dessa. Ändring har gjorts mellan samråd och granskning för 
kulturmiljö på fastigheten Asarum 3:14 och del av Asarum 3:2.  
 
Granskningshandlingar finns under granskningstiden tillgängliga på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt delvis på biblioteket i Asarum och 
Karlshamn och på Karlshamns kommuns hemsida: www.karlshamn.se/planer 
 
Beslutsunderlag 
 
Kungörelse 
 
Bilagor 
 
Kungörelse om granskning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 48 Handlingar för kännedom januari 2017 2017/45 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden delges 2017-01-19 nedanstående handlingar för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Information om ny nivå gällande arvode för förtroendevalda fr.o.m. 2017-01-01 
2 Sammanställning av drogvaneundersökning 2015-2016 
3 Protokollsutdrag KS § 256/2016 Samverkansöverenskommelse 2017-2020 mellan 
Karlshamns kommun och Polismyndigheten 
4 Samverkansavtal 2017 
5 Handlingsplan 
6 Medborgarlöfte 2017 
7 Protokollsutdrag TN § 185/2016 Tecknande av förgävesprojekteringsavtal för 
Mariegården i Svängsta 
8 Tecknande av förgävesprojekteringsavtal för Mariegården i Svängsta 
9 Tjänsteskrivelse: Framtida lokalbehov för Socialnämnden 
10 Protokoll SocN 2016-10-27 § 390 Framtida lokalbehov för socialnämnden 
11 Beslut KF § 147/2016 Ekonomiska månadsuppföljning september 2016 
12 Protokollsutdrag KF § 147/2016 Ekonomisk månadsuppföljning september 2016 
13 Beslut KF § 165/2016 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura 
Individutvecklings regi 
14 Protokollsutdrag KF § 165/2016 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor 
i Cura Individutvecklings regi 
15 Protokollsutdrag SN 2016-11-30 § 465 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga 
frågor i Cura Individutvecklings regi 2016/4142 
16 Protokoll Cura Individutveckling Direktionen 2016-10-27 
17 Kostnadsförslag 
18 Missiv till socialnämnder i Karlshamns, Sölvesborgs och Ronnebys kommun 
19 Avtal om samverkan avseende familjerättsliga frågor i Cura Individutvecklings regi 
20 Beslut KF § 162/2016 Ändrad förvaltningsorganisation - justerade reglementen 
21 Protokollsutdrag KF § 162/2016 Ändrad förvaltningsorganisation – justerade 
reglementen 
22 2.1 Reglemente för kommunstyrelsen 2016-10-21 
23 2.5 Reglemente för kulturnämnden 2016-10-21 
24 2 10 Reglemente för omsorgsnämnden 161108 
25 2 11 Reglemente för socialnämnden 161108 
26 2.9 Reglemente för tekniska nämnden 2016-11-08 
27 2.8 Reglemente för fritidsnämnden 
28 Beslut KF § 160/2016 Policy för representation och gåvor 
29 Protokollsutdrag KF § 160/2016 Policy för representation och gåvor 
30 Policy för representation och gåvor 
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31 7.17 Regler för utdelning av hedersgåvor 
32 7.18 Representationspolicy 
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§ 49 Informationsärenden januari 2017 2017/46 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2017-01-19 lämnas information i nedanstående 
ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Antal hushåll med försörjningsstöd december 2016 
Information avseende tidsbegränsade uppehållstillstånd 
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§ 50 Rapport från kontaktpolitiker 2017/49 
 
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare har inga rapporter att avge vid dagens 
sammanträde.  
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§ 51 Socialnämndens sammanträde i mars 2017  
 
Socialnämndens beslut 
 
att flytta socialnämndens sammanträde den 16 mars till den 23 mars.  
 
 
 
 
 


