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§ 35 Val av protokolljusterare
Socialnämndens beslut
att utse Magnus Arvidsson (M) till att justera protokollet.
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§ 36 Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
att fastställa dagordningen med följande tillägg;


Magnus Arvidsson (M) framför önskemål om en stående punkt på nämnden som
visar statistik över upprättade Lex Sarah rapporter. Presidiet utreder frågan.



Bodil Frigren Ericsson (L) önskar information om hur arbetet fortgår med
nämndinitiativet som berör de aviserade schemaförändringarna för
nattpersonalen inom omsorgen. Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson svarar
att kommunstyrelsens arbetsutskott är informerad och nämnden kommer på
dagens möte, få samma presentation i ärendet § 47 Utmaningar över framtidens
välfärd utifrån demografin.



Thor Ströberg (SD) vill att nämnden återinför uppdraget som kontaktpolitiker som
pausats på grund av pandemin. Presidiet utreder frågan.
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§ 37 Uppföljning av arbetsmarknadsenheten kopplat till försörjningsstöd 2022/761
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Enhetschef Sören Davidsen informerar om arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Arbetsmarknadsenheten har till uppgift och som mål att sänka försörjningsstödet.
Enheten ska genom olika insatser stegförflytta arbetssökande, långtidssjukskrivna och
ungdomar närmare arbetsmarknaden, studier och ersättning från andra aktörer.
Arbetsmarknadsenheten ska ta fram olika insatser, aktiviteter, processer och projekt
som ska få arbetssökande närmare egenförsörjning. Enhetens huvudverksamheter är
på Arbetscentrum där man arbetar, coachar och stöttar arbetssökande. Enheten har
även en verksamhet i Svängsta på Halda som är till stöd för ungdomar med diagnoser.
Enhetens primära målgrupp är att de som har försörjningsstöd. Denna grupp är inte
homogen utan det finns en rad olika faktorer som gör att man riskerar eller hamnar i
arbetslöshet och utanförskap. Arbetsmarknadsenheten ska anpassa sin kompetens för
att kunna hantera de grupper som har försörjningsstöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Enhetschef Sören Davidsen
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§ 38 Ändring av godtagbara boendekostnader i Karlshamn för 2022 2022/546
Socialnämndens beslut
att ändra de godtagbara boendekostnaderna för år 2022 till:
1:or
4 275 kr

2:or
5 160 kr

3:or
6 544 kr

4:or
8 368 kr

5:or
9 626 kr

Sammanfattning
I de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd anges vilka högsta boendekostnader som
är godtagbara i Karlshamn vid ansökan om försörjningsstöd. De godtagbara
boendekostnaderna baseras på genomsnittshyran enligt det kommunala bostadsbolaget
Karlshamnsbostäders hyresnivåer, samt vad en låginkomsttagare på orten normalt har
möjlighet att kosta på sig.
De godtagbara boendekostnaderna i Karlshamn 2021:
1:or
2:or
3:or
4:or
5:or
4 275 kr
5 160kr
6 163 kr
7 572 kr
8 964 kr
Karlshamnsbostäders hyreshöjning för år 2022 är 0,75 procent. Dock har det
framkommit att snittkostnaden på hyrorna har förändrats utifrån förändringar som ej är
kopplade till den årliga procentuella höjningen. Inför beslut om högsta godtagbara
boendekostnad för år 2022 har därför gjorts en genomlysning kring snitthyrorna för de
olika bostadstyperna. Det som framkom var då nedan snitthyror för respektive
bostadstyp:
1:or
3 537 kr

2:or
5 129 kr

3:or
6 629 kr

4:or
8 354 kr

5:or
9 572 kr

Efter att 10 % av de lägsta samt 10 % av de högsta hyrorna plockats bort är snitthyran:
1:or
3 572 kr

2:or
5 111 kr

3:or
6 544 kr

4:or
8 368 kr

5:or
9 626 kr

Förslaget är att högsta godtagbara boendekostnaderna i Karlshamn för år 2022
blir:
1:or (oförändrat)
4 275 kr

2:or (oförändrat)
5 160 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-15
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Enhetschef Sofie Johnsson

3:or
6 544 kr

4:or
8 368 kr

5:or
9 626kr
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§ 39 Uppföljning av handlingsplan Systematiskt kvalitetsledningssystem
2021/1697
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten,
att återrapportering sker i augusti 2022.
Sammanfattning
Stabschef Ingegerd Åberg informerar om hur arbetet fortgår.
Framtagandet av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetetsarbete enligt SOSFS
2011:9, följer till stor del den handlingsplan som nämnden tog beslut om under
oktobermötet 2021. Arbetsgruppen har kontinuerliga träffar och parallellt med dessa
pågår det praktiska arbetet med att skapa den plattform/webbsida där medarbetare ska
hitta de processer, aktiviteter och rutiner de behöver för att kunna leva upp till gällande
författning.
Under november genomfördes ett handledningsmöte med konsult i syfte att få hjälp att
skapa en struktur för systemet. Inventering och revidering av processer, aktiviteter och
rutiner sker löpande. Huvuddokumentet med beskrivning av kvalitetsledningssystemet i
sin helhet, ansvarsfördelning och hur arbetet är fördelat har påbörjats.
Arbetsgruppens strategi är att arbeta färdigt de verksamhetsområden som nyligen gått
igenom sina processer och därefter lägga in alla dokument på webben. Efter det är gjort
ska användare introduceras i hur de ska använda sig av systemet. Vartefter kommer de
andra verksamheterna att arbetas igenom läggas ut på webben enligt samma strategi.
Valet att arbeta igenom och lansera verksamhet för verksamhet är mer effektivt än att ta
ett helhetsgrepp där alla lanseras samtidigt.
Beslutsunderlag
Stabschef Ingegerd Åbergs tjänsteskrivelse, 2022-03-02
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Stabschef Ingegerd Åberg
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§ 40 Uppföljning av kartläggning psykosocial arbetsmiljö ordinärt boende
2020/3268
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Då flera medarbetare på en av hemtjänstens enheter signalerade om hög grad av stress
gjordes en extra insats under hösten 2020 fram till december 2021 med syfte att minska
upplevd stress. Insatsen genomfördes dels med stöd från företagshälsovården Avonova
och dels med stöd från HR. Enhetschefen var den som drev arbetet tillsammans med
medarbetarna. Intervjuer med samtliga medarbetare har genomförts under perioden
med syfte att kartlägga medarbetarnas upplevda psykosociala arbetsmiljö och att ge
förutsättningar för förbättringsarbete som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet
(AFS 2001:1).
Generellt är det svårt att säga vad resultatet av insatsen blev i relation till sjukfrånvaro
och arbetsmiljö på grund av hur mycket pandemin påverkat. Till exempel är det svårt att
följa upp vad en åtgärd som handlar om bättre planering ger för effekt när en extrem
sjukfrånvaro på grund av pandemin gör att det är mer regel än undantag att planering
och prioritering behöver revideras med kort varsel.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2022-03-02
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Maria Bengtsson
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§ 41 Uppföljning av arbetsmiljösatsningar inom ordinärt boende 2021/1367
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Verksamheten stöd i ordinärt boende startade under hösten 2019 ett fokuserat och
målmedvetet arbete med syfte att över tid skapa en arbetsplats med bra struktur, god
kultur, balans mellan effektivitet, kvalitet och välmående. Arbetet utmynnade för
ledningsgruppen i en högre kunskap och praktisk träning för teamutveckling och för att
leda en grupp till att bli ett team. Arbetet gav även medarbetarna kunskap om
teamutveckling, vad som krävs för att bli ett team samt förståelse för de positiva effekter
för kvalitet och hälsa som kommer om man arbeta som ett team. Hela arbetssättet
handlar om att sätta tydliga mål, struktur/handlingsplan och förståelse för att det krävs
ansvarstagande för att lyckas.
Pandemin har gjort att den strukturerade plan som fanns för 2020, med syfte att komma
igång och följa upp arbetet, inte kunde följas fullt ut trots flera försök. Även om planen
inte kunnat följas så arbetar ledningsgruppen så långt det går enligt det arbetssätt som
vi lärt oss för att nå teamutveckling.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Maria Bengtsson
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§ 42 Uppföljning riktlinje för införande och användning av välfärdsteknik 2020/585
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Nämnden godkände 2021-03-24 den föreslagna riktlinjen för införande och användning
av välfärdsteknik och beslutade om återrapportering efter ett år.
Syftet med riktlinjen är att ge stöd och vägledning till beslutsfattare/utförare vid
införande, användning och avveckling av välfärdsteknik inom vård och omsorg.
Välfärdsteknik avser att skydda, stödja, hjälpa och/eller aktivera personer som har, eller
som löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning men kan även vara ett hjälpmedel
för personal inom vård och omsorg att uppmärksamma att den enskilda individen
behöver hjälp.
Sedan riktlinjen godkändes har arbete genomförts med att bygga upp en struktur med
mallar som ska underlätta för verksamheten att följa riktlinjen. Det är ett arbete som
kommer att fortgå löpande och utvecklas efterhand. Vi har många områden att arbeta
ikapp samtidigt som vi ska använda mallarna när ny teknik efterfrågas och ska införas.
Beslutsunderlag
IKT-strateg Magnus Wickenbergs tjänsteskrivelse, 2022-03-06
Beslutet skickas till
IKT-strateg Magnus Wickenberg
Stabschef Ingegerd Åberg
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-03-23

Sida 12(24)

§ 43 Ekonomisk uppföljning januari-februari 2022 2021/3543
Socialnämndens beslut
att godkänna ekonomisk rapport januari-februari 2022.
Sammanfattning
Rapporteringen är utifrån utfall januari- februari 2022. Prognos och en mera detaljerad
rapport presenteras efter första delårsbokslut.
Sparplanen som beslutades om av nämnden för arbete och välfärd under 2021, har det
arbetats med under fjolåret. Delar av planen har fullföljts. Handlingsplaner är upprättade
för 2022 i syfte att fortsätta arbetet med att effektivisera och anpassa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Ekonomisk rapport januari-februari 2022
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Controller John Andén
Controller Joakim Hörnell
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§ 44 Projekt Språkvän 2022/719
Socialnämndens beslut
att ansöka om ekonomiska medel via Länsstyrelsen enligt 37a § förordning (2010:1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Sammanfattning
I december 2021 genomförde integrationssamordnaren i Karlshamns kommun ett antal
intervjuer med nyanlända som kommit till kommunen under åren 2015-2018. Detta för
att få deras tankar och upplevelser av mottagandet i kommunen. Det framkom hos flera
av respondenterna att de saknar kontakter med mer etablerade svenskar, dels som ett
sätt att lära mer kring den svenska kulturen men också för att det skulle skapa en
möjlighet att träna på det svenska språket utanför SFI undervisningen. Det framkom
även att dessa kontakter är svåra att ta på egen hand.
Idén föddes då att skapa projektet Språkvän som ett sätt att vara behjälplig att knyta
kontakter mellan nyanlända och mer etablerade svenskar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Ansökan till Länsstyrelsen
Intyg samverkanspart
Beslutet skickas till
Integrationssamordnare Johanna Magnusson Tomasdotter
Administrativ chef Christina Svensson
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§ 45 Ordförandes information
Socialnämndens beslut
att godkänna informationen.
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar;


Sörgårdens nya ägare har kontaktats och är intresserade av att åter öppna upp
för sommaraktiviteter för barn och äldre. Förvaltningschef Torill Skaar
Magnusson har fått i uppdrag att se över möjligheten.



Nämnden avtackar Billy Månsson (S) som på dagens möte lämnar uppdraget
som ersättare i socialnämnden.
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§ 46 Förvaltningschefens information
Socialnämndens beslut
att godkänna informationen.
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar;


Socialtjänstens enhetschefer Hawazen Saghir, Menesha Alijaj och Ann-Katrin
Stenlycke har bjudits in för att informera om Signs of Safety. Metoden är ett
lösningsfokuserat förhållningssätt som används vid utredningar för barn och
deras familjer.



Förberedelser och planering görs för flyktingar från Ukraina. Verksamhetschef
Valdemar Rusch ingår i stabsledningen. Båtmansgården har upprättats som
evakueringsboende och det finns en chef i beredskap. Enligt SKR och
Migrationsverket har flödet minskat något. Det har i nuläget inte kommit några
flyktingar till kommunen.



Det är stora rekryteringsproblem av framförallt socionomer. Flera konsulter har
fått anlitats trots att de är betydligt dyrare. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska
informeras och HR har fått i uppdrag att se över situationen och upprätta en plan
för framtiden.
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§ 47 Utmaningar över framtidens välfärd utifrån demografin 2022/783
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar och presenterar framtidens välfärd.
Det rådande demografiska läget kommer att innebära en utmaning framöver när det
gäller kompetensförsörjningen. Redan idag är det en utmaning för socialtjänsten inom
flera berörda arbetsgrupper att kunna rekrytera.
Det kommer vara svårt att höja ambitionsnivån på ett sätt som kräver fler anställda,
däremot kan kvalitetshöjningar uppnås och personalbehoven minskas med nya
arbetssätt och ny teknologi.
Vidare behöver samverkan med civilsamhället fortsätta att utvecklas samt även arbetet
med heltidsresan och utveckling av det främjande och förebyggande arbetet både vad
gäller brukare och personal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 48 Yttrande över detaljplan för del av fastigheterna Froarp 3:9 och 3:10 m.fl.
(Asarums IP), Asarum 2022/90
Socialnämndens beslut
att ta yttrandet som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubricerad remiss, Detaljplan för del av fastigheterna
Froarp 3:9 och 3:10 m.fl. Syftet med detaljplaneläggningen är att bekräfta befintlig
användning, idrotts-, rekreations- och friluftsområde. Planen ska också möjliggöra för en
utveckling av idrottsanläggningen med ytterligare en fotbollsplan och byggrätt för nya
klubblokaler, omklädningsrum och bollhall med mera. I söder prövas möjligheten att
uppföra ny bostadsbebyggelse. Från 7 mars till 1 april 2022 ställs förslaget ut på
granskning och då ges tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.
Yttrande
Socialnämnden anser att det är viktigt att socialtjänstens intresseområden beaktas
utifrån boende för äldre, LSS och psykiatri. I övrigt har nämnden inget att erinra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-03
Remiss från byggnadsnämnden; Froarp 3:9 och 3:10 med flera - Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 49 Yttrande över detaljplan för fastigheten Guö 1:31 2022/90
Socialnämndens beslut
att ta yttrandet som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubricerad remiss, Detaljplan för fastigheten Guö 1:31.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av ny bebyggelse för
bostäder, hotell och kontor och att planlägga för bostäder, hotell och kontor i den
befintliga värdshusbyggnaden. Från 7 mars till 28 mars 2022 ställs förslaget ut på
granskning och då ges tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget.
Yttrande
Socialnämnden anser att det är viktigt att socialtjänstens intresseområden beaktas
utifrån boende för äldre, LSS och psykiatri. I övrigt har nämnden inget att erinra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Remiss från byggnadsnämnden Guö 1:31 - Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 50 Yttrande över detaljplan Fastigheten 3:3 Duverydstomten Etapp Nord,
Asarum 2022/90
Socialnämndens beslut
att ta yttrandet som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubricerad remiss. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
för ett verksamhets- och handelsområde avseende handel med skrymmande varor,
handel med livsmedel, drivmedelsförsäljning, tekniska anläggningar och verksamheter.
Mellan 14 mars och 8 april 2022 ställs förslaget ut på samråd och då ges tillfälle att
lämna synpunkter på planförslaget.
Yttrande
Socialnämnden anser att det är viktigt att socialtjänstens intresseområden beaktas
utifrån boende för äldre, LSS och psykiatri. I övrigt har nämnden inget att erinra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-11
Remiss från byggnadsnämnden, https://www.karlshamn.se/kontaktkort/del-avkarlshamn-3-3/.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-03-23

Sida 20(24)

§ 51 Redovisning över kösituationen till särskilt boende och korttidsboende mars
2022 2022/100
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av kösituationen till särskilt boende och korttidsboende fördelad månadsvis
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Redovisning fördelad månadsvis 2022

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-03-23

§ 52 Beslutsuppföljning mars 2022 2022/84
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning mars 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Beslutsuppföljning mars 2022
Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersoner

Sida 21(24)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-03-23

Sida 22(24)

§ 53 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln 2022 2022/284
Socialnämndens beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln redovisas och ärenden som överstiger fyra månader ges en förklaring.
Bevakningslista för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 redovisas. Tre ärenden berörs
där utredningen inte avslutats enligt 4-månadersregeln.
1. Finns ett beslut i SNIU avseende förlängd utredningstid i ärendet.
2. Finns ett beslut i SNIU avseende förlängd utredningstid i ärendet.
3. Ärendet är formellt avslutat, ärendehanteringen har brustit då det inte också
avslutats i systemet. Det är åtgärdat.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-03-07
Bevakningslista februari 2022
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Helen Ahlberg

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-03-23

Sida 23(24)

§ 54 Redovisning av delegationsbeslut mars 2022 2022/83
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Genom socialnämndens beslut den 23 februari 2022 § 14, har nämnden delegerat sin
beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 17 februari 2022 – 16 mars 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Rapport delegationsbeslut omsorgen och socialtjänsten mars 2022

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-03-23

Sida 24(24)

§ 55 Handlingar för kännedom mars 2022 2022/80
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingarna för socialnämndens kännedom under tiden 17 februari 2022 – 16 mars
2022 redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-01
Rapport handlingar för kännedom mars 2022

