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§ 58 Val av justerare  
 
Socialnämndens beslut 
 
att utse Ulla Sandgren (S) att justera dagens protokoll.  
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§ 59 Godkännande av dagordningen  
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med tillägg av tre ärenden gällande yttrande till 
byggnadsnämnden.   
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§ 60 Ordförandens information 2017/47 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden informerar om:  
 

 samarbetet med arbetsförmedlingen genom DUA-projektet.  
 FIA (Fler i arbete).  
 bokslutsdagarna.  
 att kommunledningen är väldigt nöjd med arbetet i socialnämnden.  
 Riagården som ska stänga i juni 2017.  
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§ 61 Förvaltningschefens information 2017/48 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

 att kommunstyrelsen fattat beslut om att Förvaltningen för social utveckling ska 
byta namn till Förvaltningen för arbete och välfärd samt att man kommer ta fram en 
skrivelse till nämnden med mer information om delningen av 
Omsorgsförvaltningen.  

 den pågående rekryteringen av en förvaltningschef till Förvaltningen för arbete och 
välfärd.  

 att entrén mot Kungsgatan stängs den 1 mars och att besökarna istället hänvisas till 
servicecentret.  
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§ 62 Förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen  
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Tf. förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och Patrik Håkansson, förvaltningschef för 
utbildningsförvaltningen, informerar om styrgruppen för barn och unga. Gruppen har fått 
en nystart och två medarbetare har fått i uppdrag att arbeta med att förbättra samarbetet 
mellan omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.  
 
Vidare svarar Patrik Håkansson på frågor från nämndens ledamöter och ersättare.  
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§ 63 Verksamhetsinformation - projekt Mariegården, projekt Gallerian och Finsamprojektet  
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Verksamhetschef Lavona Johansson informerar kort om Mariegården och Gallerian.  
 
Enhetschef Henrik Molin informerar om Finsamprojektet. Finsam är ett 
samordningsförbund bestående av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommuner. 
Projektet vänder sig till vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Syftet med 
projektet är att få fler i arbete.  
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§ 64 Svar på socialnämndens frågor som uppkom i samband med sammanträdet den 19 
januari 2017  

 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
I samband med socialnämndens sammanträde den 19 januari uppkom några frågor från 
nämndens ledamöter och ersättare. Verksamhetschef Lavona Johansson svarar på dessa 
frågor.  
 

 En fråga som uppkom gäller möjligheterna till skyddat boende för kvinnor och barn 
vid kvinnofridsärenden. Lavona Johansson svarar att förvaltningen löser boenden 
till dessa personer. Vidare informeras om att det numera finns en 
kvinnofridssamordnare, Jonna Welander.  

 
 En annan fråga som uppkom var hur ofta en god man bör ha kontakt med 

ensamkommande barn. Lavona Johansson har varit i kontakt med en 
överförmyndarhandläggare i Karlshamn som meddelade att de rekommenderar att 
en god man har kontakt med ensamkommande barn en gång i veckan under 
asylprocessen och därefter en gång i månaden, dvs. när barnet har fått permanent 
eller tillfälligt uppehållstillstånd.  

 
 Det uppkom även en fråga om brott mot barn alltid polisanmäls. Lavona Johansson 

svarar att man sedan Barnahus startades upp polisanmäler brott mot barn efter 
samråd med åklagare. Om åklagaren anser att en polisanmälan inte kommer leda till 
åtal har man som rutin att inte anmäla.   
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§ 65 Resultatrapport och bokslut för 2016 inklusive patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 
2017/611 

 
Socialnämndens beslut 
 
att anta bokslut för 2016.  
 
att godkänna Socialnämndens resultatrapport bokslut 2016.  
 
att anta skrivelsen angående överskottsreglering bokslut 2016, Socialnämnden och att 
sända den vidare till bokslutsberedning.  
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamheten beräknas för närvarande ha ett positivt utfall om + 2 460 tkr inkl. 
budgettillskott 2 816 tkr. Föregående uppföljning påvisade ett underskott med – 1 551 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv: Bokslut 2016 (2017-02-06)  
Socialnämndens resultatrapport bokslut 2016 (2017-02-16)  
Diagram för försörjningsstödet 2016 (2017-02-17)   
Diagram för institutionsplaceringar barn och familj 2016 (2017-02-17)   
Diagram för institutionsplaceringar vuxna 2016 (2017-02-17)   
Överskottsreglering 2016 (2017-02-06)  
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016 (2017-02-07) 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Omsorgsförvaltningens ekonomer 
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§ 66 Fördjupad ekonomigenomgång  
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Ekonom Emma Gustafsson ger en fördjupad ekonomigenomgång.  
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§ 67 Arbetsmiljörapport för socialnämnden 2016 2017/514 
 
Socialnämndens beslut 
 
att fastställa arbetsmiljörapporten för 2016.  
 
Sammanfattning 
 
Arbetsmiljörapporten innehåller en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
sjukfrånvaro per nämnd och arbetsskador 2016. 
 
Beslutsunderlag 
 
Arbetsmiljörapport 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalutvecklare Helene Appelros 
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§ 68 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-01-09 2017/341 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll 2017-01-09 
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§ 69 Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL, kvartal 
4 2016 2017/203 

 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera beslut 
som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad 
insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
(individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 4 år 2016 finns, inom socialnämndens ansvarsområde, 18 gynnande beslut som 
inte verkställts inom tre månader. Samma period finns 8 beviljade insatser som avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-01-25 
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§ 70 Revidering av delegationsordningen avseende ekonomi och administration för 
socialnämnden och omsorgsnämnden 2014/3025 

 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna föreslaget tillägg i delegationsordningen.  
 
Sammanfattning 
 
Det finns behov av att fortlöpande revidera den nyligen antagna och mycket detaljerade 
dokumenthanteringsplanen. Därför föreslås nämnden att följa kommunstyrelsens beslut (KS § 
260/2016) att delegera löpande uppdateringar till administrative chefen. Besluten ska liksom övriga 
beslut fattade på delegation återrapporteras till nämnden. 
 

 Ärende   Delegat (ersättare anges inom parantes) 
 

A Allmänt 
 

3 Fortlöpande revideringar av  Administrativ chef 
 antagen dokumenthanteringsplan (Kommunjurist) 

 
Anmärkning: Beroende på förändringar i lagstiftningar, förändrat arbetssätt/system efter 
samråd med eller anvisningar från Sydarkivera. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-02-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Administrative chefen  
Kommunjuristerna 
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§ 71 Revidering av riktlinjer för insatser till vuxna 2015/2919 
 
Socialnämndens beslut 
 
att anta revideringen i Riktlinjer för beslut och utförande avseende insatser till vuxna med 
missbruks- och beroendeproblematik och/eller boendesociala problem. 
 
Sammanfattning 
 
Sista meningen i första stycket under rubriken 4.1.4 Utredning ändras enligt följande. 
 
Tidigare version:  
Ett ärende ska handläggas skyndsamt och det ska från ansökan till beslut inte gå längre än 
fyra månader (11 kap 2 § SoL). 
 
Ny version: 
Ett ärende ska handläggas skyndsamt och det ska från ansökan till beslut inte gå längre än 
tre månader (7 § FL). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06 
Riktlinjer för insatser till vuxna, revidering 2017-02-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Gabriella Du Rietz 
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§ 72 Ändring av godtagbara boendekostnader i Karlshamn samt avgift till 
hyresgästföreningen 2017/614 

 
Socialnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom framtaget förslag om att ändra de godtagbara boendekostnaderna för 
år 2017.  
 
att ställa sig bakom framtaget förslag att bevilja avgift till hyresgästföreningen i de fall 
klienten ansöker om, och har, denna utgift. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag 
 
Boendekostnader: Att höja de godtagbara boendekostnaderna i Karlshamn för år 2017 till:  
 
De godtagbara kostnaderna i Karlshamns 2017 
 
1:or 2:or 3:or 4:or 5:or  
4 073 kr 4 916 kr 5 872 kr 7 215 kr 8 541 kr 
 
Hyresgästföreningen: Att vid ansökan från klienten bevilja avgift till hyresgästföreningen, 
kostnad för närvarande cirka 85 kr/månad.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse: Ändring av godtagbara boendekostnader i Karlshamn samt avgift till 
hyresgästföreningen (2017-02-08) 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialsekreterare Sofie Johnsson  
Enhetschef Emma Käll-Carlander 
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§ 73 Yttrande - samråd om strategiskt program för Hällaryd 2017/88 
 
Socialnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot förslaget till strategiskt program för Hällaryd.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har tagit fram ett förslag till strategiskt program för Hällaryd. Under 
perioden 6 februari 2017 till 31 mars 2017 ges möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Strategiskt program för Hällaryd - samråd 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 74 Informationsärenden februari 2017 2017/46 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 
Sammanfattning 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2017-02-23 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m. januari 2017 
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§ 75 Handlingar för kännedom februari 2017 2017/45 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden delges 2017-02-23 nedanstående handlingar för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll från Cura Individutveckling 2016-10-27 
2 Detaljerad tidplan för styr- och uppföljningsprocess 2017 
3 Översiktsplanering Styr- och uppföljningsprocess 2017 
4 Beslut KS § 23/2017 Ändring av namn på förvaltningen för social utveckling 
5 Protokollsutdrag KS § 23 Ändring av namn på förvaltningen för social utveckling 
6 Beslut KS § 19/2017 Införande av föreningsservice i Karlshamn 
7 Protokollsutdrag KS § 19/2017 Införande av föreningsservice i Karlshamn 
8 Förslag föreningsservice fokusgruppen Fritid Idrott 
9 Expediering FN § 3 Bidrag till föreningar som nattvandrar 
10 Protokollsutdrag FN § 3 Bidrag till föreningar som nattvandrar 
11 Regler för bidrag till föreningar som nattvandrar 
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§ 76 Rapport från kontaktpolitiker 2017/49 
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare har inga rapporter från kontaktpolitikerbesök att avge 
vid dagens sammanträde.  
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§ 77 Yttrande - samråd  fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl. 2017/88 
 
Socialnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för fastigheterna 
Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 m.fl.  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Mörrum 67:74 och del av Mörrum 67:1 
(Höralyckan), Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun har tidigare varit ute på samråd. Nu 
har kommunen bearbetat förslaget utifrån information och synpunkter som framkommit. 
Under tiden 20 februari – 17 mars 2017 ges tillfälle att lämna synpunkter på det 
bearbetade förslaget. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som 
kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet 
att lämna synpunkter. 
 
Syftet med planläggningen är att bekräfta befintliga förhållanden samt möjliggöra en 
utökning av byggrätten och verksamheten för fastigheten Mörrum 67:74.  
 
Inom planområdet finns vägsamfälligheten Mörrum S:7. 
 
Under granskningstiden finns planhandlingarna (plankarta, planbeskrivning, 
sammanställningar och bemötanden av samrådssynpunkter, fastighetsförteckning, 
grundkarta, beslutsunderlag förbehovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning och översiktlig naturvärdesbedömning) utställda på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt tillgängliga på biblioteketen i Mörrum 
och även delvis på kommunens hemsida www.karlshamn.se/planer.  
 
Beslutsunderlag 
 
Underrättelse 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
Översiktlig naturvärdesbedömning 
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter – samråd 1 
Sammanställning och bemötande av samrådssynpunkter – samråd 2 
Beslutsunderlag för behovsbedömning avgränsning av MKB 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
 
 
 

http://www.karlshamn.se/planer
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§ 78 Yttrande - samråd om ändring av stadsplan B50 i Asarum för fastigheten Tegelbruket 5 
2017/88 

 
Socialnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot förslaget till ändring av stadsplan B50 i Asarum för 
fastigheten Tegelbruket 5.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplan B50 i Asarum, för 
fastigheten Tegelbruket 5. Från och med den 20 februari till och med den 13 mars 2017 ges 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med planändringen är att möjliggöra för 
handel- och kontorsändamål. 
 
Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning är att 
ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen, PBL, och att en miljökonsekvensbeskrivning 
därmed inte erfordras.  
 
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida www. karlshamn.se/planer, på 
Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn samt på Stenbacka bibliotek i Asarum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Information från byggnadsnämnden 
Behovsbedömning MKB Ändring av stadsplan B50 i Asarum 
Naturvärdesbedömning Tegelbruket 5 
Planbeskrivning samrådshandling Ändring av stadsplan B 50 i Asarum 
Plankarta samrådshandling Ändring av stadsplan B50 i Asarum för fastigheten Tegelbruket 
5 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 79 Yttrande - samråd fastigheterna Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. 2017/88 
 
Socialnämndens beslut 
 
att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan för fastigheterna Asarum 3:19 och 
del av Asarum 3:2 m.fl. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Asarum 3:19 och del av Asarum 3:2 m.fl. 
(Östralycke), Asarum, Karlshamns kommun sänds nu ut på granskning. Under tiden 20 
februari - 12 mars 2017 ges nu tillfälle att lämna synpunkter på granskningsförslaget.  
 
Syftet med detaljplanen är att ändra ändamål och justera detaljplanen för byggnation som 
genomförs under 2016-2017 samt pröva en utökning av byggrätten. Detta för att skapa 
förutsättningar för en mer flexibel markanvändning som kan möta ökande behov inom 
skola, vård, bostäder, handel och kontor.  
 
Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga på Stadsmiljöavdelningen, 
Rådhuset i Karlshamn, Stenbacka bibliotek i Asarum och på Karlshamns kommuns hemsida  
www.karlshamn.se/planer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Underrättelse 
Plankarta granskning 
Planbeskrivning 
Beslutsunderlag MKB 
Bilaga 1 geoteknik 
Bilaga 2 geoteknik 
Bilaga 3 geoteknik 
Naturvärdesbedömning 
Sammanställning av samrådssynpunkter 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
 
 


