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Plats och tid

Rådhuset, Rådhussalen, klockan 13:30--17.00, ajournering kl 14.50-15.00,
kl 15.50-16.00

Beslutande

Leif Håkansson
Monika Nobach
Lars-Olof Larsson
Thor Ströberg
Inger Åkesson
Magnus Arvidsson
Sofie Svensson
Bengt Jensen
Britt-Marie Larsson
Bengt Källström

Tjänstgörande
ersättare

Ulla Olofsson (M)
Mikael Erdtman (S)
Linda Risholm (M)

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

(S)
(S)
(KD)
(SD)
(C)
(M)
(S)
(MP)
(C)
(S)

ersätter
Iréne Ahlstrand Mårlind (M)
Emma Andersson (SD)
Bodil Frigren Ericsson (L)

Närvarande
ersättare

Ann-Sofie Eriksson (S)

Övriga

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef
Maria Appert, nämndsekreterare
Helen Ahlberg, verksamhetschef
Valdemar Rusch, verksamhetschef, §§
95-99
Agneta Lindblom Ericsson,
verksamhetschef, §§ 95-99
Maria Bengtsson, verksamhetschef, §§
95-99
Rebecca Welander, verksamhetschef, §§
95-99
Anna Ardegård, verksamhetschef, §§ 9599
Ingegerd Åberg, stabschef §§ 95-98
John Andén, controller, §§ 95-97
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdschef, § 97
Peter Adaktusson, projektledare,
§ 97

Paragrafer

§ 95-109

Utses att justera

Bengt Jensen (MP)

Justeringsdatum

2022-06-21

Linda Kullberg, verksamhetsutvecklare, § 97
Johanna Nilsson, kvalitetsundersköterska, § 97
Robert Abrahamsson, enhetschef,
§ 98
Tobias Gustafsson, enhetschef,
§ 98
Mattias Sennelind, stödassistent,
§ 98
Andreas Olsson, servicegruppen,
§ 98
Jesper Bergman, miljöstrateg,
§ 99
Elin Sjöqvist, SMHI, § 99
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Tillkännagivande av justerat protokoll
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§ 95 Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
att fastställa dagordningen med följande ändring:
att ärende 12 ”Redovisning av kösituationen till särskilt boende och korttidsboende juni
2022” lyfts ut från dagens sammanträde då underlag saknas och att det istället
behandlas på socialnämndens sammanträde 2022-08-24.
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§ 96 Val av protokolljusterare
Socialnämndens beslut
att utse Bengt Jensen (MP) till att justera protokollet.
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§ 97 God och nära vård - Karlshamnspiloten 2022/1626
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson med flera har bjudits in för att informera om
det gemensamma arbetet med God och nära vård - Karlshamnspiloten.
Som en del i arbetet att komma vidare med omställningen till God och nära vård, togs
beslut i LSVO (ledningssamverkan vård och omsorg) till en gemensam satsning mellan
region och kommun i form av Karlshamnspiloten. Arbetet syftar också till att förbättra
samverkan mellan kommun och region, då samverkansbrister hade identifierats.
Piloten syftar till att
- skapa en sömlös vård som förenklar för patienten, samtidigt som vården ska utföras där den är minst resurskrävande för patient och verksamhet.
- Skapa och testa nya lösningar som är kostnadseffektivare för verksamheterna och
som ger patienterna ökad trygghet och bättre bemötande.
Arbetet sker i samverkan mellan kommunal vård- och omsorg och regional primär- och
slutenvård.
En gemensam arbetsgrupp, bestående av patientnära professioner från både kommun
och region, tog under oktober till december 2021 fram en nulägesanalys där man beskrev problem och nytta ur huvudmännens perspektiv. En kartläggning på patientflödet
gjordes där man identifierade beroenden och felkopplingar. Utifrån detta underlag togs
inklusionskriterier, mål, mått och förväntade effekter fram för det fortsatta arbetet. Förarbetet visade att man i vardagen hade liten förståelse och kunskap om processerna
utanför sin egen verksamhet och att det var svårt att i praktiken leva upp till de rutiner
och riktlinjer som är tagna. Lösningarna som ansågs behövde prioriteras i första hand
handlade därför om att skruva på det man redan hade.
December 2021 till februari 2022 skapade man ett koncept för genomförande av nya
lösningar. Fyra lösningsförslag togs fram, till vilka det kopplades en handlings- och tidsplan för testperiod. De fyra förslagen till lösningar var:
- Prator (gemensamt kommunikationssystem mellan kommun och region)
Rätt och aktuell information ska följa patienten till sjukhus, primärvård och kommun
vilket gynnar patienten, kortar vårdtiden och höjer kvaliteten.
- Läkemedel
Säkra att rätt läkemedel följer med patienten hem efter sjukhusvistelse, vilket förväntas
ge minskad risk för vårdskada och återinskrivning.
- Kontaktvägar
Telefontillgänglighet på vårdcentral/jourcentral för kommunens undersköterskor alla
dagar 08:00 – 21:00. 30 minuters daglig möjlighet till läkartid för kommunens sjuksköterskor. Skapar ökade förutsättningar för rätt vård på rätt plats och nivå.
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- Digitala träffar
Komplement till prator med målet att skapa effektivare informationsflöde och säkrare utskrivningsprocess.
Testperioden för de fyra lösningsförslagen genomförs i tre hemtjänstgrupper, samtliga
vårdcentraler i Karlshamn samt avdelning 9 på sjukhuset. Testet sträcker sig från vecka
14 till 24, med efterföljande utvärdering och beslut om fortsatt arbete och
breddinförande.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Rebecca Welanders tjänsteskrivelse 2022-05-24
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Rebecca Welander
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§ 98 Daglig verksamhet inom LSS SOSFS 2011:9 2022/1627
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Nämnden får information från personal och brukare som berättar om dagligverksamhet
inom LSS i Karlshamn.
Personal och brukare arbetar idag i servicegruppen på Östralycke. Där utför de enklare
vaktmästaruppgifter och diverse körningar som till exempel matleveranser. De beskriver
utvecklingen inom dagligverksamhet, från legoarbete till mer ”riktiga” jobb ute i samhället. Brukaren har också ett uppdrag som fadder för nya deltagare och praktikanter, för
att stötta dessa och ge trygghet till de som tillhör målgruppen och aldrig arbetat tidigare.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Erikssons tjänsteskrivelse, 2022-05-25
Beslutet skickas till
Enhetschef Tobias Gustafsson
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 99 Information om klimatanpassningsplan för Karlshamns kommun 2020/3715
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Miljöstrateg Jesper Bergman och Elin Sjöqvist från SMHI informerar om kommunens
klimatanpassningsplan.
Karlshamns kommun (kommunen) håller på att ta fram en klimatanpassningsplan enligt
kommunstyrelsens beslut 2021-03-09, § 62. Planen ger stora fördelar genom förebyggande anpassning och beräknas vara klar kring årsskiftet 2022/23. Planen är en
förutsättning för en samhällsplanering utifrån nuvarande och framtida klimat, den ger
också bättre möjligheter att planera exv. bebyggelse och verksamhet i områden som är
särskilt utsatta för effekterna av ett förändrat klimat, exempelvis värmeböljor eller i områden med översvämningsrisk.
Arbetet kommer att vara omfattande och fortgå under mycket lång tid. Tillräckliga resurser behöver avsättas inom hela kommunkoncernen för arbetet med att genomföra åtgärder, uppföljning och utvärdering. Resurserna kommer att fördelas över en lång tidsperiod. Att agera proaktivt är dock med stor sannolikhet billigare över tid än att låta bli att
förebygga genom klimatanpassning. Arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan måste ske parallellt.
Beslutsunderlag
Miljöstrateg Jesper Bergmans tjänsteskrivelse, 2022-05-13
Beslutet skickas till
Miljöstrateg Jesper Bergman
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§ 100 Ordförandens information
Socialnämndens beslut
att uppdra åt presidiet att bereda hanteringen av granskningsrapporten inför beslut om
nämndens yttrande.
Sammanfattning
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar;


Revisorerna har översänt granskningsrapport ”Undersökning av tystnadskultur”
för yttrande senast 30 september 2022. Ordföranden påpekar att det i rapporten
står att nämnden har arbetsmiljöansvar vilket är fel. Förvaltningschefen kommer
att bereda förslag till yttrande över rapporten till nämndens sammanträde i
september.



Ledamot Ulla Olofsson (M) föreslår att revisorerna bjuds in för en genomgång av
denna granskningsrapport. Ordförande beslutar att förslaget diskuteras vidare
med presidiet.
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§ 101 Förvaltningschefens information
Socialnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar;


Det ekonomiska läget är något bättre än vad prognosen visar, då man beviljats
statsbidrag för god bemanning av sjuksköterskor.



Det är svårt med rekrytering av semestervikarier och bemanning under
semesterperioden. Dock kommer man att klara bemanningen av sjuksköterskor
utan att behöva anlita bemanningsföretag, vilket är positivt.



Inbjudan till konferens om tidiga insatser för barn den 17 november 2022
kommer att skickas ut till nämnden.



Verksamheten avser att besvara med anledning av brev från personal på
Östralycke och nämnden kommer att få information om det vid
augustisammanträdet.
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§ 102 Återrapportering utredning av reservsystem för trygghetslarm i Karlshamns
kommun 2020/3232
Socialnämndens beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Enligt ordförandebeslut 2020-11-02 fick förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda
möjligheten för upphandling av reservsystem som kan aktiveras om Karlshamns kommuns trygghetslarm är satt ur spel. Förvaltningen gjorde en fördjupad genomlysning av
processen kring larmen och den rapporterades 2021-02-24. Förslaget mynnade ut i att
förvaltningen skulle undersöka möjligheten till en organisatorisk förändring med en utökad jourorganisation.
En möjlighet som identifierades i genomlysningen var att kommande upphandling skulle
innehålla skallkrav relaterat till händelsen då Tunstalls system drabbades av allvarlig
driftstörning, så att det som hände under 2020 inte skulle upprepas. I den nu pågående
upphandlingen av nya trygghetslarm finns skallkrav som säkrar att systemet ska klara
av liknande driftstörningar. Vid behov ska larmen också kunna styras om så att de går
direkt till utsedd larmmottagare hos oss, utan att det behöver gå genom leverantörens
larmcentral. Upphandlingen innehåller också skallkrav på hur snabbt larmen ska
förmedlas vidare från larmcentralen till hemtjänsten. Detta saknades i den föregående
upphandlingen. Tyvärr är upphandlingen överklagad vilket gör att det drar ut på tiden en
aning.
Idag finns det också långt gångna planer på att skapa en dedikerad larmpatrull som ska
ta emot larmen som kommer från brukarna i ordinärt boende, via larmcentralen. Larmpatrullen ska jobba från morgon till kväll, sju dagar i veckan. På kvällen tar nattpatrullen
över hanteringen av larmen. Denna enhet kommer att avlasta övrig hemtjänstpersonal
som därmed kan fokusera på den schemalagda rutten utan att bli avbruten av inkommande larm. Detta kommer att minska stress och förbättra arbetsmiljön inom ordinärt
boende. Larmpatrullen ska arbeta i nära samarbete med larmteamet för att bygga upp
den tekniska kompetens som larmpatrullen behöver. Om det uppstår en driftsstörning
kan larmen styras om till denna grupp. På så sätt minska sårbarheten. Larmpatrullen
ska även ha andra arbetsuppgifter som de kan göra mellan larmen för att skapa ett mervärde för verksamheten och de boende, så som att analysera enskilda individers larmstatistik och därigenom upptäcka eventuella förändringar i god tid, så att nödvändiga
åtgärder kan vidtas.
Beslutsunderlag
Stabschef Ingegerd Åbergs tjänsteskrivelse, 2022-05-27
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Stabschef Ingegerd Åberg
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§ 103 Förordnande att begära handräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 2022/1606
Socialnämndens beslut
att förordna nämnda tjänstemän att begära handräckning enligt bestämmelserna i lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 1 st 2,
att förordnandet gäller såväl under ordinarie arbetstid som under eventuell beredskapstjänstgöring.
Sammanfattning
Ett beslut om att begära polishandräckning för att genomföra vård eller omhändertagande enligt LVU kan behöva fattas snabbt, utan att invänta nämndens sammanträde.
Beslut kan behöva fattas både dagtid samt under nedan nämnda beredskapstid.
Nämnden har, i samverkan med kommunerna Ronneby och Sölvesborg, en gemensam
beredskap som är i tjänst samtliga vardagskvällar och nätter samt fredag kväll till och
med måndag morgon. Under pågående beredskapstjänst inkommer ärenden där ungdomar avvikit från HVB-hem eller SIS-institutioner under pågående LVU-vård. För att
underlätta hanteringen under beredskapen bör de socialsekreterare som ingår i beredskapen från Karlshamns kommun förordnas att fatta beslut om att begära polishandräckning för genomförande av vård eller omhändertagande enligt 43 § första stycket 2
LVU.
Följande tjänstemän förordnas:
Socialsekreterare Jonna Welander
Socialsekreterare Sara Dornhäuser
Handläggare Marika Varszegi
Förordnandet gäller under arbetstid såväl som under eventuell beredskapstjänstgöring.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-05-20
Beslutet skickas till
Envar förordnad
Verksamhetschef Helen Ahlberg
Enhetschef Agneta Fager
Enhetschef Ann-Katrin Stenlycke
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§ 104 Yttrande över användning av lägenheter från August Schmidts donation
inom socialförvaltningen 2022/1624
Socialnämndens beslut
att nämnden ställer sig bakom yttrandet,
att nämnden hemställer kommunstyrelsen att besluta att sälja två vakanta bostadsrättslägenheter som finns på Regeringsgatan,
att försäljningsintäkterna placeras i August Schmidts fond,
att nämnden hemställer kommunstyrelsen att besluta att renovera två lägenheter med
redan befintliga medel från August Schmidts fond,
att nämnden hemställer kommunstyrelsen att besluta att successivt sälja övriga lägenheter från August Schmidts fond,
att försäljningsintäkterna från försäljning av lägenheter placeras i August Schmidts fond.
Sammanfattning
Karlshamns kommun äger 13 bostadsrättslägenheter. Bostadsrätterna ingår i flera olika
bostadsrättsföreningar i Karlshamn. Augusti Schmidts fond har finansierat lägenheterna
och fonden förvaltas av kommunstyrelsen. Socialnämnden ansvarar för att lägenheterna
hyrs ut till behövande i Karlshamns kommun.
Det har varit otaliga klagomål från bostadsrättsföreningar över de personer som socialförvaltningen har placerat där. Det har varit så illa att en bostadsrättsförening aktualiserat en vräkning av Karlshamns kommun som bostadsrättsinnehavare. Vräkningen har
inte gått till domstol för avgörande.
Flera personer som bott i lägenheterna har flyttat och lägenheterna i frågan såldes
2020. Kostnaderna för hantering, reparationer och saneringar har ökat och har bekostats av Karlshamns kommun. Det finns starka önskemål från bostadsrättsföreningar
att lägenheterna skall säljas.
Verksamheten kan inte längre ansvara för att lägenheterna hyrs ut till behövande i
Karlshamns kommun. Verksamheten föreslår socialnämnden att användning av lägenheterna successivt upphör.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson tjänsteskrivelse, 2022-05-23
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Fastighetschef Magnus Persson
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
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§ 105 Revidering av delegationsordning för socialnämnden 2021/3239
Socialnämndens beslut
att anta reviderad delegationsordning för socialnämnden.
Sammanfattning
Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram.
För närvarande finns ett utökat behov av att genom upphandling ingå kontrakt och
ramavtal avseende bemanningstjänst i form av socialsekreterare.
Under rubriken anmärkning i punkten C9 har en punkt införts om att förvaltningschefen
har rätt att ingå ramavtal och kontrakt gällande bemanningstjänster upp till 10 mkr.
Förslaget är att den utökade delen av delegationen ska gälla fram till sista december
2022, då behovet bedöms vara temporärt.
Beslutsunderlag
Kommunjurist Annabel Cifuentes tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson
Samtliga delegater
Författningssamlingen
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§ 106 Beslutsuppföljning juni 2022 2022/84
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning juni 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24
Beslutsuppföljning juni 2022
Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersonser
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§ 107 Redovisning av delegationsbeslut juni 2022 2022/83
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Genom socialnämndens beslut den 25 maj 2022 § 86, har nämnden delegerat sin
beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 19 maj 2022 – 7 juni 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24
Rapport delegationsbeslut omsorgen och socialtjänsten maj 2022
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§ 108 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 4-månadersregeln redovisas och ärenden som överstiger fyra månader ges en förklaring.
Bevakningslista för perioden 220501 – 220531 redovisas. Två ärenden berörs där utredningen inte avslutats i verksamhetssystemet enligt 4-månadersregelnn.
1. Ärendet är klart, vårdnadsöverflytt inväntas innan utredningen stängs.
2. Ärendet är klart och har stängts.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Helen Ahlbergs tjänsteskrivelse, 2022-06-07
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Helen Ahlberg
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§ 109 Handlingar för kännedom juni 2022 2022/80
Socialnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingarna för socialnämndens kännedom under tiden 19 maj 2022 – 7 juni 2022
redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24
Rapport handlingar för kännedom juni 2022

