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Plats och tid
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Ledamot
Ledamot
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(S)
(KD)
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(C)
(M)
(C)
(S)
(L)
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Monica Nobach (S)
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Emma Andersson (SD)

Dan Munther (KD) § 56-63

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Lena Mattsson, nämndsekreterare
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Paragrafer

§ 56-73

Utses att justera

Britt-Marie Larsson (C)

Justeringsdatum

2022-04-26

Sekreterare

Lena Mattsson

Ordförande

Digital signatur
Leif Håkansson
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Britt-Marie Larsson
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§ 56 Val av protokolljusterare
Socialnämndens beslut
att utse Britt-Marie Larsson (C) till att justera protokollet.
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§ 57 Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
att fastställa dagordningen med följande tillägg;


Britt-Marie Larsson (C) vill framföra ett tack till fältgruppen som snabbt förmedlade ut
deras kontaktuppgifter på sociala medier, efter den tragiska händelsen föregående
vecka med ungdomar inblandade. Nämnden ställer sig bakom detta.



Lars-Olof Larsson (KD) önskar information om mötet med kommunal om
schemaändringen inom hemtjänsten. Förvaltningschefen redogör på sin punkt.
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§ 58 Information från verksamheten Socialpsykiatrin 2022/1066
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Enhetschef Jenny Olgrim är inbjuden och informerar om verksamheten inom
socialpsykiatrin.
Socialpsykiatrienheten har till uppgift och mål att ge stöd i olika form till personer med
svår psykisk ohälsa som orsakar så stor funktionsnedsättning att det påverkar deras
dagliga liv. Målet för verksamheten är att erbjuda stödinsatser som gör att du har
möjligheter att leva ditt liv som andra och att med stöd kunna vara en aktiv del av
samhället. Insatser som enheten erbjuder är boendestöd, kontaktperson, sysselsättning
och särskilt boende.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Valdemar Ruschs tjänsteskrivelse, 2022-03-31
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Enhetschef Jenny Olgrim
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§ 59 Mötesplats Karlshamn 2022/1069
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Samordnarna Bert Bengtsson, Emelie Sandqvist och Elisabeth Ahlqvist är inbjudna och
informerar om verksamheten på Mötesplats Karlshamn.
Vid sammanträdet 2019-11-20 beslutade dåvarande omsorgsnämnd att ställa sig bakom
förslaget om att påbörja en satsning om att bygga upp ett anhörigcenter och
allaktivitetshus i kommunen. Syftet med satsningen är dels att samla olika berörda
professioner för att på så vis kunna utveckla anhörigstödet för de olika målgrupperna
inom socialtjänstens område samt att motverka ensamhet och bryta isolering.
Mötesplats Karlshamn startades formellt upp i november 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Beslutet skickas till
Stabschef Ingegerd Åberg
Administrativ chef Faruk Saric
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 60 Systematiska arbetsmiljöarbetet AFS 2015:4 socialnämnden 2022/1067
Socialnämndens beslut

att godkänna uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för socialnämnden
2021.
Sammanfattning
HR-handläggare Adela Ternblad är inbjuden och redovisar arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljörapporten innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
sjukfrånvaro och arbetsskador för omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och
välfärd under år 2021.
Beslutsunderlag
HR-specialist Adela Ternblads tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Sammanställning av arbetsskadestatistik inom Karlshamns kommun för 2021
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro och
arbetsskadestatistik 2021 inom omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och
välfärd
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetschefer
HR-specialist Adela Ternblad
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§ 61 Systematiskt kvalitetsarbete, teamsamverkan SOSFS 2011:9 2022/1060
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Enhetschef Agneta Gårdesten med flera, redovisar kvalitetsarbetet som genomförts
under året.
Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska
verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av
riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser (SOSFS 2011:9). Under 2021
genomfördes en utbildning utifrån SOSFS 2011:9 för kvalitetsteamen inom särskilt
boende och ordinärt boende. Utbildningen har varit uppskattad och bidragit till ökad
kunskap och nya perspektiv.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Anna Ardegård tjänsteskrivelse, 2022-03-31
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Anna Ardegård
Verksamhetschef Maria Bengtsson
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§ 62 Ordförandens information
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar;


Leif Håkansson (S) och Monica Nobach (S) blev inbjudna till Kvinnojouren i
Karlshamn 11 april och träffade verksamhetschef Emmie Gill som informerade om
verksamheten.



Organisationen för kontaktpolitiker kan startas upp igen efter pandemin. En lista
upprättas med kontaktuppgifter. Ingen ersättning utgår.
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§ 63 Förvaltningschefens information
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar;


Kommenterar senaste Lex Sarah anmälan.



Redogör om mötet med kommunal om schemaändringen inom hemtjänsten. Nytt
möte är inbokat nästa vecka med kommunal. Möten med huvudskyddsombuden ska
ske varje vecka. Dialogen sinsemellan behöver utvecklas.



Verksamhetschef Maria Bengtsson informerar om förslaget att inrätta ett larmteam
inom hemtjänsten för att underlätta för övrig personal. Osäkert i nuläget hur teamet
ska arbeta. En riskbedömning ska göras. Ärendet följs upp till hösten och redovisas
till nämnden.



Nämndsekreterare Lena Mattsson informerar om förvaltningens rutiner av Lex Sarah
rapporter och hur de anmäls till nämnden. Redogör förloppet från anmälan till
utredning och beslut. Beslutas att nämnden framöver får en redovisning av Lex
Sarah rapporterna två gånger per år.
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§ 64 Egenavgift för heldygnsvård inom vuxenenheten 2022/798
Socialnämndens beslut
att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att egenavgift på 80 kronor kan tas ut
från enskilda personer som av socialnämnden beviljats behandling för missbruk och
beroende på HVB (behandlingshem) eller familjehem,
att egenavgifter ska tas ut av personer som är över 19 års ålder,
att egenavgifter inte tas ut vid tvångsvård enligt LVM.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 1 § Socialtjänstförordningen får kommunen ta ut ersättning för stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Regeringen har meddelat att avgiften högst får
uppgå till 80 kronor per dag.
I 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen framgår att kommunen får ta ut ersättning för uppehället
från den som på grund av missbruk får behandling på HVB (behandlingshem) eller i
familjehem.
Socialsekreterare bedömer under utredningstid den enskildes ekonomiska
förutsättningar. Ett kriterium för att egenavgift ska kunna tas ut är att personen är
självförsörjande i någon form. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd inte
kan debiteras egenavgift för vård- och behandling.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Valdemar Ruschs tjänsteskrivelse, 2022-03-30
Socialtjänstförordning (2001:937)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Enhetschef Agneta Fager
1:e socialsekreterare Jenny Sandberg
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§ 65 Uppföljning av arbetsmiljösatsningar inom särskilt boende 2021/1368
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Förbättringsarbetet för verksamhetsområdet stöd i särskilt boende planerades under
våren 2020 som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För verksamhetsområdet
fanns ett behov av att skapa en röd tråd mellan strategisk planering och styrning till det
operativa arbetet ute i verksamheterna. Det behövde också gemensamt utformas ett
tydligt uppdrag till ledningsgruppen. Målsättningen med arbetet var att skapa
sammanhållning och en känsla av tillhörighet som en grund för samarbete och lojalitet
mot uppdraget inom verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Anna Ardegårds tjänsteskrivelse, 2022-03-31
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Anna Ardegård
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§ 66 Yttrande över motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar Björn T Nurhadi (SD) 2019/4002
Socialnämndens beslut
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för
fortsatt beredning.
Sammanfattning
Intentionerna i motionen är att försäkra sig om att varje familjehemsplacering görs med
bästa möjliga kvalitet. Motionären påtalar risker som idag förekommer och som kan
hindra detta, det handlar om att socialtjänsten inte alltid har all information om
familjehemmets historik och därmed finns en risk att eventuella missförhållanden inte
upptäcks.
Motionären tar bland annat upp att rekrytering och utbildning av familjehem kan
effektiviseras genom kommunal samverkan mellan kommuner. Vidare kan kvaliteten
höjas och tillgången till familjehem öka vilket ger förutsättningar för bättre matchade
placeringar av barn.
Motionären föreslår kommunfullmäktige:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett system för
rekrytering av familjehem i samarbete med andra lämpliga kommuner
att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett system för samverkan gällande
familjehemsrekryteringar enligt motionens intentioner
Socialnämnden ser positivt på intentionerna i motionen då familjehem är en viktig insats
för barn som placeras.
Yrkanden
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-03-28
KsAu § 72/2022 Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD),
2019-12-16
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Helen Ahlberg
Administrativ handläggare Emma Håkansson
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§ 67 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Karlshamns kvinnojour och
Karlshamns kommun 2022/394
Socialnämndens beslut
att upphäva socialnämndens beslut fattat 2022-02-23 § 22/2022, om att föreslå
kommunstyrelsen besluta om rubricerat avtal,
att socialnämnden ingår IOP-avtal mellan Karlshamns kvinnojour och Karlshamns
kommun (Socialnämnden) under perioden 2022-01-01—2024-12-31,
att finansiering sker genom omfördelning av nämndens budgetmedel samt äska medel
från kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förslag på överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Karlshamns
kvinnojour och Karlshamns kommun. Avtalet gäller perioden 2022-01-01—2024-12-31,
med en uppsägning om 12 månader för båda parter.
Kvinnojouren ska årligen upprätta en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan
som ska rapporteras till socialnämnden. Kvinnojouren ska även lämna en ekonomisk
redovisning kring hur resurserna som tillförts Kvinnojouren har använts.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2022-04-06
Förslag IOP-avtal Karlshamns kvinnojour och Karlshamns kommun 2022-2024
Protokollsutdrag SN § 22/2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Karlshamns Kvinnojour
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
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§ 68 Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 3:3, Strömma
2022/90
Socialnämndens beslut
att ta yttrandet som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt rubricerad remiss. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra nya bostäder i anslutning till befintligt bostadsområde i Strömma. Efter förra
granskningen har planförslaget utökats vilket är varför detaljplanen åter ställs ut på
granskning. Under tiden 4 april – 2 maj 2022 kan synpunkter åter igen lämnas 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, 2022-03-31
Remiss från byggnadsnämnden, https://www.karlshamn.se/kontaktkort/del-avkarlshamn-33-m-fl/
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 69 Redovisning över kösituationen till särskilt boende och korttidsboende april
2022 2022/100
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av kösituationen till särskilt boende och korttidsboende fördelad månadsvis
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-29
Redovisning fördelad månadsvis 2022
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§ 70 Beslutsuppföljning april 2022 2022/84
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning april 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-06
Beslutsuppföljning april 2022
Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersoner
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§ 71 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln 2022 2022/284
Socialnämndens beslut
att ta redovisningen till protokollet,
att ge kommunjurist i uppdrag att se över ärenden 3 och 4, då utredningarna har
överstigits med fyra månader och inte beviljats förlängd utredningstid.
Sammanfattning
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln redovisas och ärenden som överstiger fyra månader ges en förklaring.
Bevakningslista för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31 redovisas. Fyra ärenden berörs
där utredningen inte avslutas enligt 4-månadersregeln.
1. Ärendet är beviljat förlängd utredningstid.
2. Ärendet är hanterat och beslut avseende vårdnadsöverflytt är skickat till Tingsrätten,
ärendet avslutas i verksamhetssystemet när det är klart i Tingsrätten.
3. Ärendet är försenat med anledning av hög andel vakanta tjänster på enheten.
Konsult är kontrakterad och ärendet prioriteras.
4. Ärendet är försenat med anledning av hög andel vakanta tjänster på enheten.
Konsult är kontrakterad och ärendet prioriteras.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-04-04
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Helen Ahlberg
Kommunjurist Annabel Cifuentes
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§ 72 Redovisning av delegationsbeslut april 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 mars 2022 – 13 april 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-29
Rapport delegationsbeslut omsorgen och socialtjänsten april 2022
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§ 73 Handlingar för kännedom april 2022 2022/80
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingarna för socialnämndens kännedom under tiden 17 mars 2022 – 13 april 2022
redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-29
Rapport handlingar för kännedom april 2022

