
 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Socialnämnden 
2017-03-23 

sid 1 av 12 

 

 

Plats och tid Mörrumssalen, Rådhuset, klockan 15.40 – 16.30  

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Dahlqvist Vice Ordförande (S) 
Liz Wennerberg Ledamot (MP) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

Ulla Olofsson (M) ersätter Ulla Birgersson (M) 
Sirkka Kahilainen (S) ersätter Ingrid Hagberg Hake (S) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Roland Ohlsson (S) 
Emanuel Norén (M) 
Gudrun Johansson (SD) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 

 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson, tf. förvaltningschef 
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare  
Åsa Siebert, enhetschef § 181 
Martina Johansson, socialsekreterare § 181 
Johanna Karlsson, socialsekreterare § 181 

Utses att justera: Liz Wennerberg (MP)  

Paragrafer: 177 - 185 

Justeringsdatum:  2017-03-28 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Cecilia Bernhardsson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
           Liz Wennerberg 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Socialnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-03-23   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-03-29 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-04-20 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 177 Val av justerare  
 
Socialnämndens beslut 
 
att utse Liz Wennerberg (MP) att justera dagens protokoll.  
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§ 178 Godkännande av dagordningen  
 
Socialnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande ändringar:  
 

-  Verksamhetsinformationen handlar om verksamheten Mottagning istället för 
handlingsplan psykiatrin och IFO samt psykisk ohälsa. 

-  Ett ärende rörande en fråga om hanteringen av fentanylplåster läggs till.  
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§ 179 Ordförandens information 2017/47 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Ordföranden informerar om 
 

- att Thomas Svensson blir ny chef för Förvaltningen för arbete och välfärd.  
- arbetet med Arbetsmarknad och FIA (Fler i arbete).  
- att det finns diskussioner kring om ärendena gällande LSS ska flyttas över från 

omsorgsnämnden till socialnämnden.  
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§ 180 Förvaltningschefens information 2017/48 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschefen informerar om:  
 

- att Cecilia Grefve, nationell samordnare för sociala barn- och ungdomsvården, 
kommer på besök den 6 april 2017.  
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§ 181 Verksamhetsinformation - Mottagningen  
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Socialsekreterarna Martina Johansson och Johanna Karlsson från verksamheten 
Mottagning redogör för sitt arbete. Verksamheten tar emot alla nya ärenden som kommer 
in till socialtjänsten.  
 
Martina Johansson och Johanna Karlsson svarar på frågor från nämndens ledamöter och 
ersättare.  
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§ 182 Handlingar för kännedom mars 2017 2017/45 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Socialnämnden delges 2017-03-23 nedanstående handlingar för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv KF § 4/2017 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
2 Protokollsutdrag KF § 4/2017 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
3 Program för uppföljning och insyn - SKL 
4 Förslag till Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
5 Missiv KF § 10/2017 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § LSS avseende 

kvartal 4 2016 
6 Protokollsutdrag KF § 10/2017 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) och 28 h § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 2016 

7 Statistikrapport enligt 16 kap. 6 h § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och 28 h § lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende kvartal 4 
2016 

8 Rapport från IVO: Unga personer inom missbruks- och beroendevården 
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§ 183 Informationsärenden mars 2017 2017/46 
 
Socialnämndens beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2017-03-23 lämnas information i nedanstående 
ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m. februari 2017 
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§ 184 Rapport från kontaktpolitiker 2017/49 
 
Socialnämndens ledamöter och ersättare har inga rapporter från kontaktpolitikerbesök att 
avge vid dagens sammanträde.  
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§ 185 Fråga om hanteringen av fentanylplåster  
 
Socialnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningen att tillse säker hantering av fentanylplåster samt återkomma 
med rapportering, samt uppdra åt förvaltningen att ta kontakt med primärvårdens ledning 
och informera om överskrivning av oxycontin hos vissa läkare till enstaka patienter.  
 
Sammanfattning  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) väcker en fråga om hanteringen av fentanylplåster. Frågan 
diskuteras av nämndens ledamöter och ersättare.  
 
Yrkanden 
 
Ulla Olofsson (M) yrkar att socialnämnden ska uppdra åt förvaltningen att tillse säker 
hantering av fentanylplåster samt återkomma med rapportering, samt uppdra åt 
förvaltningen att ta kontakt med primärvårdens ledning och informera om överskrivning 
av oxycontin hos vissa läkare till enstaka patienter.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschefen  
 
 
 
 
 
 


