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§ 76 Resultatrapport januari-april 2022 2021/3543
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -19 mnkr som är ett netto av
verksamheter som prognostiserar ett överskott samt underskott. Periodens utfall är +2,2
mnkr och innehåller flera poster av engångskaraktär som ersättning från
Försäkringskassan och förlikningsersättning.
I prognosen finns det en viss försiktighet på grund av osäkerhet som avser statsbidrag
där nämnden väntar besked. Även invasionen av Ukraina, Covid-19, inköp av konsulter,
vakanser, PO-justering, inflation samt placeringskostnader inom IFO skapar en
osäkerhet. Om nämnden erhåller fler statsbidrag kommer det få en positiv effekt på
prognosen och utfallet.
Inom IFO finns flera placeringar med höga kostnader som kan minska då det pågår
utredningar och åtgärder. Under året har det även funnits vakanser som har haft en
positiv inverkan på utfallet. Skulle det fortsatt finnas vakanser kan det gynna ekonomin
kortsiktigt när konsulter inte behöver ersätta eller vikariat tillsättas. Vakanser leder dock i
regel till minskad kvalitét och kan öka arbetsbördan för den kvarvarande personalen. På
sikt kan det leda till en sämre arbetsmiljö och ökade kostnader.
Inflationen har ökat i Sverige vilket kommer leda till högre kostnader på kort och längre
sikt, till exempel högre försörjningsstöd. Totalt har förvaltningen en nettoram om 864
mnkr fördelat över sex verksamhetsområden och två centrala ansvar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Resultatrapport januari-april 2022
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Controller John Andén
Controller Camilla Bengtsson
Controller Joakim Hörnell
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§ 77 Information om projekt Tillbaka till skolan 2021-2023 2022/1392
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Familjebehandlare Milan Simac informerar om projektet Tillbaka Till Skolan.
Medlen för denna samverkanssatsning kommer från den statliga satsningen
”Överenskommelse psykisk hälsa 2020”. Överenskommelsens målsättning är att stärka
samverkan mellan region och kommuner i syfte att skapa en mer sammanhållen vård
och omsorg.
Projektets syfte är att ge ökad behörighet till gymnasieskolan, en förbättrad samverkan
mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och habilitering samt LSS, en
förbättrad samordning och samverkan kring barn och ungdomar som har behov av stöd
från fler instanser (med särskilda behov) samt att fånga upp de ungdomar som ”faller
mellan stolarna” och där ingen av förvaltningarna ensamma kan tillgodose de behov
som dessa barn och ungdomar har.
Målet är att förebygga skolfrånvaro och utanförskap och att få frånvarande elever att
åter närvara i skolan. Man vill även stärka samverkansformerna mellan interna
kommunala verksamheter (elevhälsa, socialtjänst, LSS) och regionen (BUP, HAB,
primärvård) och att få en tydligare struktur med gemensamma mål och arbetssätt.
Projektets målgrupper är barn och unga (0-18 år) med problematisk skolfrånvaro, barn
och unga som har eller riskerar att utveckla psykosocial problematik, barn och unga
med neuropsykiatrisk problematik samt familjer med anknytning till målgrupp.
Metod och aktiviteter i projektet har varit att kartlägga (omfattning skolfrånvaro,
pågående insatser, nuvarande samverkan, kompetensutvecklingsbehov, behov av
samordning m m). Att samordna styrgrupp och arbetsgrupper (skapa samsyn,
metodutveckling för samverkan). Att samordna det praktiska arbetet på individ- och
familjenivå samt handledning och kompetensförsörjning till personal.
Nu pågår arbete med bland annat upphandling och implementering av system för
frånvaroregistrering och dokumentation, utveckling av rutiner, arbetssätt, stödmaterial,
definitioner och SIP (den enskildes plan för samordning av insatser) som även är
lagstiftad. Man arbetar också med aktuella ärenden på flertalet skolor. Arbetsgrupper
har bildats och utbildningsinsatser genomförs.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Helen Ahlberg
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§ 78 Uppföljning fast omsorgskontakt särskilt boende SOSFS 2011:9 2021/1371
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Tillförordnad enhetschef Sofie Stålebjer och kvalitetsundersköterska Maria Lang redogör
för hur arbetet fortgår med fast omsorgskontakt på Mariegården. Nämnden får även
höra från en anhöriges perspektiv.
Inom särskilt boende har man under lång tid arbetat med kontaktmannaskap där alla
tillsvidareanställda haft det uppdraget. Sedan årsskiftet har enhetschefer valt ut
medarbetare som är intresserade, har kunskap, kompetens och engagemang för
uppdraget som nu benämns fast omsorgskontakt. De utvalda medarbetarna har påbörjat
en intern utbildning som på sikt ska innefatta alla delar som ingår i uppdraget som t.ex.
privata medel, vårdmöte och metodstöd. Hittills har alla fått utbildning i den nya
uppföljningen av insats särskilt boende som utformats av kvalitetsutvecklare och utvalda
kvalitetsundersköterskor 2021.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Anna Ardegårds tjänsteskrivelse, 2022-05-09
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Anna Ardegård
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§ 79 Analys av återinskrivningar till sjukhus inom 30 dagar 2022/1367
Socialnämndens beslut
att godkänna delrapporten.
Sammanfattning
En analysgrupp i Karlshamn tillsattes på uppdrag av LSVO, Ledningssamverkan vård
och omsorg, i syfte att granska den upplevt höga andelen återinskrivna till sjukhus inom
30 dagar. Gruppen består av representanter från regionen i form av sjuksköterska från
vårdcentral samt sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare från
kommunen. Sjuksköterska från slutenvården tillkom under våren.
Varje månad sammanställer regionen statistik över bland annat andel återinskrivningar
till sjukhus inom 30 dagar. Statistiken visar en återinskrivning på mellan 20-26 % per
månad i länet, mars -21 till mars -22. Under samma period skrevs i snitt 322 patienter
per månad in till sjukhuset, varav ca 65-83 därmed var återinskrivningar inom 30 dagar.
För att få svar på huruvida återinskrivningarna är undvikbara eller inte, samt komma åt
grundorsaken till återinskrivningarna behövs en djupgående analys göras, där
journalflödet mellan kommun och region granskas före, under och efter de identifierade
vårdtillfällena.
Analysgruppens arbete startade september -21. Beslut togs att tre månaders
återinskrivningar skulle analyseras; april, juni och augusti 2021, totalt 52 personer.
Granskningarna sker i patientens journal inom kommun och region, prator – regionens
och kommunens gemensamma rapporteringssystem, samt NPÖ (Nationell
Patientöversikt). En granskningsmall togs fram och samtycke inhämtades från samtliga
patienter.
Journalgranskning är tidskrävande, en granskning visades sig ta 2-3 timmar att
genomföra. Att granska 57 personer visade sig därmed inte vara möjligt och målet
reviderades till 20 granskningar.
Resultatet från journalgranskningarna kommer att sammanställas dels i form av tabeller
och dels i en textanalys. Tidsplanen är att färdigställa analysarbetets slutrapport i början
av hösten för presentation till LSVO.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse, 2022-05-02
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Rebecca Welander
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§ 80 Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd inom socialnämndens
verksamhetsområde 2022 2022/622
Socialnämndens beslut
att fördela kommunalt aktivitetsstöd inom nämndens ansvarsområde,
att finansiering sker inom budgetram 2022.
Jäv
Monika Nobach (S) och Lars-Olof Larsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning
En sammanställning är gjord över de föreningar som ansökt om kommunalt
aktivitetsstöd 2022. Finansieringen sker genom budgeterade medel för kommunalt
aktivitetsstöd 2022, 90 000 kronor. Ansökningarna om kommunalt aktivitetsstöd har
inkommit som totalt motsvarar 102 000 kronor.
Förslag att dela ut totalt 84 000 kronor fördelat på sex organisationer/föreningar där
aktiviteter för allmänheten står i fokus. Ansökningarna är värderade utifrån den
beslutande riktlinjen för kommunalt aktivitetsstöd. Till de organisationer/föreningar som
beskriver aktiviteter som bedöms motsvarar riktlinjen föreslås en ökning mot ansökt
bidrag.
Förslag till fördelning;


RPG-förening Träffpunkten i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 10 000
kronor till aktiviteter för hälsa och motion mm.
Förslag till en ökning av bidraget till 20 000 kronor, då organisationens mål är att
ge social samvaro och skapa livslust genom olika aktiviteter som är öppna för
alla. Beslut 20 000 kronor.



PRO samorganisation i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 15 000 kronor till
en sommarträff i Mörrums folketspark för pensionärer. Förslag till bidrag 2000
kronor för sommarträffen. Beslut 2000 kronor.



Demensföreningen i Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 50 000 kronor till
olika aktiviteter på demensboenden samt på Café Solglimten som är öppen för
alla. Förslag till bidrag 20 000 kronor, då organisationen anordnar många
aktiviteter som är öppna för alla. Beslut 20 000 kronor.



PRO Svängsta har ansökt om ett bidrag på 10 000 kronor till återkommande
aktiviteter Qigong, stavgång, läsning för äldre, musikunderhållning mm. Förslag
till ökning av bidraget till 20 000 kronor, då organisationen skapar aktiviteter
öppna för alla som bidrar till social samvaro. Beslut 20 000 kronor.



PRO Karlshamn har ansökt om ett bidrag på 5 000 kronor till en friluftsdag för
pensionärer på Vägga idrottsplats. Förslag till bidrag 2000 kronor för
friluftsdagen som ska öka gemenskapen ute i Vägga området. Beslut 2000
kronor.

Karlshamns
kommun



PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-05-25

Sida 11(27)

Karlshamns Rödakorskrets har ansökt om ett bidrag på 12 000 kronor till
mötesplatser och vävstugan i Ringamålas aktiviteter. Förslag till ökning av
bidraget till 20 000 kronor, då organisationen skapar aktiviteter öppna för alla
som bidrar till social samvaro. Beslut 20 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-13
Sammanställning av sökt kommunalt aktivitetsstöd 2022
Yrkanden
Ordförande Leif Håkansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Respektive organisation/förening
Controller Camilla Bengtsson
Handläggare Gunilla Appelquist
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§ 81 Ansökan om föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde
2022 2022/63
Socialnämndens beslut
att fördela föreningsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
att finansiering sker inom budgetram 2022.
Jäv
Bengt Jensen (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning
Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från fyra föreningar. Budgeten för
föreningsbidrag 2022 är på 690 000 kr. Ansökningar om föreningsbidrag har inkommit
som totalt motsvarar 386 794 kr.


BRIS (Barnens rätt i samhället) har ansökt om ett bidrag på 65 000 kr. Förslag
55 000 kronor. Beslut 55 000 kronor.



Fria Sällskapet Länkarna har ansökt om ett hyres- och verksamhetsbidrag på
106 800 kronor. Förslag 70 000 kr. Beslut 85 000 kronor.



Länkarna, Bodekull har ansökt om ett hyres- och verksamhetsbidrag på 98 008
kr. Förslag 65 000 kr. Beslut 73 000 kronor.



Brottsofferjouren har ansökt om ett bidrag på 50 000 kr. Förslag 50 000 kronor.
Beslut 50 000 kronor.



För AA-gruppen föreslås ett bidrag på 66 986 kr enligt tidigare överenskommelse
om hyresbidrag. Förslag 66 986 kronor. Beslut 66 986 kronor.

I sammanställningen i förslag till fördelning av föreningsbidrag ingår ansökningar och
beslut för åren 2019-2022.
Beslutsunderlag
Controller Joakim Hörnells tjänsteskrivelse, 2022-05-09
Sammanställning av ansökningar till föreningsbidrag 2022
Yrkande
Bodil Frigren Ericsson (L) yrkar med instämmande av Lars-Olof Larsson (KD) om att
tilldela Fria Sällskapet Länkarna 85 000 kronor och Länkarna, Bodekull 73 000 kronor i
bidrag.
Leif Håkansson (S) yrkar bifall till Bodil Frigren Ericsson (L) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med förslaget och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Controller Joakim Hörnell
Respektive föreningar
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§ 82 Ordförandens information
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar;


Nämndens presidium var inbjudna till en länsdialogkonferens 6 maj och
representerades av Leif Håkansson (S) och Monica Nobach (S).
Samverkan sker mellan Ledningssamverkan Region Blekinge och länets kommuner
inom hälsa, vård, lärande och social välfärd (LSVO) och Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Syftet med dagen var att ta fram en folkhälsoplan som ska ersätta
folkhälsopolicyn.



Monica Nobach (S) redogör för Barnsäkert, vars mål är att erbjuda barn de bästa
möjliga förutsättningarna genom att stödja föräldrar och stärka familjer.
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§ 83 Förvaltningschefens information
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar;


Nämndens presidium har godkänt anställning av ovaccinerade vikarier under
sommaren. Personalen kommer att arbeta med extra skyddsutrustning.



Ny socialtjänstlag gäller från 2023 som baseras på mer främjande och förebyggande
arbete. Förslag att utbildning sker för nämnden i slutet av året samt för ny nämnd
efter valet.



Kommunen har valt att ingå i SSPF som är ett brotts- och drogförebyggande arbete
med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid.



En genomgripande arbetskartläggning har gjorts på en enhet som mynnat ut i
åtgärder. KsAu är informerad.



En ny MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) är anställd då förra avslutat sin
anställning.
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§ 84 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med FK Karlshamn United
2022/1399
Socialnämndens beslut
att ingå IOP-avtal med FK Karlshamn United och Karlshamns kommun
(Socialnämnden) under perioden 2022-01-01 – 2022-12-31,
att äska 200 000 kronor i verksamhetsstöd från kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förslag på överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan FK Karlshamn
United och Karlshamns kommun. Avtalet gäller perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 med
en uppsägning om tre månader för båda parter. Årligt verksamhetsstöd utgår med
200 000 kronor.
FK Karlshamn United ska årligen senast 1 februari upprätta en verksamhetsberättelse
och en verksamhetsplan som ska rapporteras till socialnämnden. FK Karlshamn United
ska även lämna en ekonomisk redogörelse kring hur resurserna har använts.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2022-05-04
Förslag på IOP-avtal FK Karlshamn United 2022
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
FK Karlshamn United
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 85 Äskande om medel till IOP avtal med Kvinnojouren i Karlshamn 2022/394
Socialnämndens beslut
att hos kommunstyrelsen äska 250 000 kronor för 2022 till verksamhetsstöd för IOP
avtal med Kvinnojouren i Karlshamn.
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2022-04-20 § 67 om att ingå IOP avtal med Kvinnojouren i
Karlshamns kommun under 2022-2024. Verksamhetsstöd utgår årligen med 501 000
kronor.
Efter tidigare beslut i nämnden utgår föreningsbidrag för 2022 med 251 000 kronor.
Nämnden äskar medel om den mellanskillnad som uppstår för 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2022-05-10
Protokollsutdrag SN § 67/2022.
IOP avtal Kvinnojouren i Karlshamn
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 86 Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2021/3239
Socialnämndens beslut
att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden.
Sammanfattning
Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram.
Upphandling
C1-C6 samt C8-C9 ändras till följd av en lagändring i upphandlingslagstiftningen
gällande beloppsgränser för direktupphandling.
Under anmärkning i C2 tas hänvisningen till Upphandlingsmyndighetens hemsida bort.
Hänvisningen till upphandlingsenheten tas även bort.
Boende vid internat
Bistånd enligt socialtjänstlagen i form av internatboende delegeras till individutskottet,
(IU). Se nya punkten F65.
Beslutsunderlag
Förvaltningsjurist Jonna Nilssons tjänsteskrivelse, 2022-04-05
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Samtliga delegater
Författningssamlingen
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§ 87 Remissvar - Promemorian barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/742
Socialnämndens beslut
att ställa sig bakom remissvaret och översända det till socialutskottet.
Sammanfattning
Socialutskottet har den 1 mars 2022 beslutat att remittera promemorian Barnets bästa
vid fortsatt vård enligt LVU - Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga
om ändring i LVU till ett antal instanser. Remissvaret ska ha inkommit till socialutskottet
senast den 3 juni 2022.
Synpunkter på Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – utredning som ett led i
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU
Ovan nämnda utredning har skickats till förvaltningschef, verksamhetschef,
verksamhetsutvecklare, kommunjurist och berörda enhetschefer.
Förvaltningen har inget att invända på förslagen som lämnats. Det är positivt att
utredningen genom detta förslag som presenteras har tydliggjort hur barnets bästa ska
bedömas och vad som bland annat ska beaktas. Genom förslaget att det ska vara en ny
grund för vård i 21 § LVU och att man tar bort flyttningsförbud från LVU så skapas en
bättre trygghet, kontinuitet och stabilitet än om man beslutar om flyttningsförbud enligt
gällande regelverk. Genom att bestämmelsen om flyttningsförbud flyttas till
socialtjänstlagen så blir det också tydligt att denna bestämmelse kan tillämpas på
placeringar beslutade enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningen ser också att en ny grund i 21 § LVU kan skapa en tydlighet för
vårdnadshavare och barn om skäl till vården. Det är också bra att vårdplan ska
revideras då även det bidrar till en tydlighet för vårdnadshavare och barn kring vad som
behöver hända för att vården ska upphöra utifrån det nya beslutet.
Det är även positivt att man inför en begränsning kring hur parterna kan begära vårdens
upphörande. Det kommer troligen ge barn mer trygghet och förutsägbarhet samt att
belastning på socialtjänsten minskar. Socialnämnden ska fortsatt besluta om vårdens
upphörande när det inte längre finns förutsättningar för vård, inte finns en risk för
allvarlig skada för barnets hälsa och utveckling och det är till barnets bästa att vården
upphör. Det finns inte något som hindrar en prövning av vården och därmed ska vården
inte pågå längre än nödvändig, även om en möjlig begränsning för begäran om vårdens
upphörande införs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse remissvar - Promemorian barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU,
2022-04-13
Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU.
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Beslutet skickas till
Socialutskottet
Verksamhetsutvecklare Sara Ottinge
Kommunjurist Annabel Cifuentes
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§ 88 Representant för Politisk Samverkan Vård och Omsorg (PSVO) i Blekinge
2022 2022/1295
Socialnämndens beslut
att utse ordförande i socialnämnden som representant för PSVO i Blekinge.
Sammanfattning
På initiativ från Region Blekinge och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har
Regionala samverkansrådet 2022-02-18 beslutat att inrätta en gruppering kallad PSVO,
som står för Politisk samverkan för vård och omsorg i Blekinge. Organet är kopplat till
tjänstepersonsnivån kallat LSVO som står för Ledningssamverkan vård och omsorg.
PSVO är ett samverkansråd med ett övergripande syfte att upprätthålla en långsiktig
och strategisk planering och stödja samverkan mellan Region Blekinge och länets
kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd.
En arbetsordning för PSVO är utarbetat och godkänt av Regionala samverkanrådet. I
arbetsordningen anges att PSVO ska bestå av ordförande i Region Blekinges hälso-och
sjukvårdsnämnd och ordförande i vård- och omsorgsnämnder i respektive kommun,
eller den som respektive kommun utser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-09
Arbetsordning för PSVO i Blekinge 2022
Beslutet skickas till
Region Blekinge
Ordförande i socialnämnden
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§ 89 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom socialnämndens
verksamhetsområde som avser socialtjänsten, kvartal 1 2022 2022/121
Socialnämndens beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Socialnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), rapportera
gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämnden är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 fi § LSS, vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs
socialnämnden, kommunfullmäktige och revisorerna.
För perioden rapporteras totalt 9 individrapporter som fördelas enligt följande:
2 kontaktfamilj enligt SoL
2 kontaktperson enligt SoL
1 särskilt boende enligt SoL
4 kontaktperson enligt LSS
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
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§ 90 Redovisning över kösituationen till särskilt boende och korttidsboende maj
2022 2022/100
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av kösituationen till särskilt boende och korttidsboende fördelad månadsvis
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Redovisning fördelad månadsvis 2022

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-05-25

§ 91 Beslutsuppföljning maj 2022 2022/84
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning maj 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Beslutsuppföljning maj 2022
Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersoner
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§ 92 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln 2022 2022/284
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunjurist Annabel Cifuentes redogör för regelverket avseende tidsfristen,
möjligheter till förlängning samt om konsekvenser av att tidsfristen inte följs.
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln redovisas och ärenden som överstiger fyra månader ges en förklaring.
Bevakningslista för perioden 220401 – 220430 redovisas. Fem ärenden berörs där
utredningen inte avslutats enligt 4-månadersregeln.
1. Ärendet är klart, vårdnadsöverflytt inväntas innan utredningen stängs.
2. Ärendet gäller en omplacering där matchning av nytt familjehem ska göras och
sedan stängs utredningen.
3. Ärendet är klart och har stängts.
4. Ärendet är klart och har stängts.
5. Ärendet är klart och har stängts.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-05-09
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Helen Ahlberg
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§ 93 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 14 april 2022 – 18 maj 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Rapport delegationsbeslut omsorgen och socialtjänsten april 2022

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Socialnämnden
2022-05-25

Sida 27(27)

§ 94 Handlingar för kännedom maj 2022 2022/80
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingarna för socialnämndens kännedom under tiden 14 april 2022 – 18 maj 2022
redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-04-28
Rapport handlingar för kännedom maj 2022

