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§ 186 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Ulla Sandgren (S) att justera dagens protokoll.  
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§ 187 Godkännande av dagordningen  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg 
 

- ett ärende gällande övriga frågor på initiativ av Ulla Olofsson (M).  
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§ 188 Ordförandens information 2017/47 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Ordföranden informerar om:  
 

- att Erik Bergman är ny nämndsekreterare för nämnden för arbete och välfärd.  
- att förvaltningen undersöker om det finns möjlighet att inom verksamheten 

arbetsmarknad reparera hemtjänstens cyklar.   
- FIA (Fler i arbete) och implementeringen av arbetsmarknadsavdelningens 

verksamhet.  
- RIA-gårdens planerade verksamhet efter halvårsskiftet 2017.  
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§ 189 Förvaltningschefens information 2017/48 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Verksamhetschef Lavona Johansson informerar om:  
 

- organisationsförändringen inom förvaltningen för arbete och välfärd. Tre 
enhetschefer går över från verksamheten Stöd och service till verksamheten 
Utredning och beslut. Därutöver lämnar Johanna Thomasdotter sin tjänst som chef 
för HVB Varvet och tar istället över som chef för försörjningsenheten. Ny chef för 
HVB Varvet blir Timmie Mattsson. Vidare har Annika Fröberg lämnat sin tjänst som 
chef för verksamheten Stöd och service och är istället verksamhetschef för 
hemtjänsten. Agneta Lindblom Eriksson har tagit över som chef för Stöd och service.  

- att förvaltningschefen regelbundet, under ärendet förvaltningschefens information, 
kommer att återkoppla de frågeställningar som nämnden lyft på föregående nämnd.  

- att enhetschef Emma Käll Carlander under sammanträdet kommer att svara på 
frågan som lyftes på förra sammanträdet rörande motprestationer inom 
försörjningsstöd.  

- hur hemlösheten ser ut i Karlshamns kommun.   
- vilka krav rörande drogfrihet som ställs på de som bor i nämndens lägenheter.  
- att tre missbrukare har fått del av att de blivit vräkta från sina lägenheter.  
- att det är tre minderåriga flickor inom socialtjänsten som var gifta när de kom till 

Sverige. Samtliga fyller 18 år under året.  
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§ 190 Hanteringen av narkotiska preparat och fentanylplåster 2017/1626 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Jeppsson har tagit fram en skrivelse gällande 
hanteringen av narkotiska preparat och fentanylplåster i Karlshamns kommun samt 
närvarar under sammanträdet för att svara på frågor från nämndens ledamöter och 
ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Rutiner gällande hantering av narkotiska preparat och fentanylplåster i Karlshamns 

kommun 
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§ 191 Verksamhetsinformation - försörjning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Enhetschef Emma Käll Carlander, 1:e socialsekreterare Sofie Johnsson samt 
socialsekreterarna Mona-Lisa Appelqvist och Svenja Andersen från 
försörjningsverksamheten närvarar under ärendet och berättar om sitt arbete. Enhetschef 
Emma Käll Carlander inleder med att ge beröm till personalgruppen.  
 
Försörjningsenheten informerar om att de största grupperna som mottar försörjningsstöd 
är sjukskrivna, arbetslösa som är långt ifrån arbetsmarknaden, språksvaga, arbetslösa som 
är nära arbetsmarknaden och personer med missbruksproblematik samt redogör för sitt 
arbete med dessa grupper. Vidare berörs kraven på motprestationer och utmaningar i 
verksamheten. En utmaning är bostadsbristen. Enheten ska utreda hur många som är 
bostadslösa samt återkomma till nämnden med ett förslag till beslut.  
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§ 192 Verksamhetsinformation - arbetsmarknad  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
 
Martin Bordes Kemi, chef för arbetsmarknad, ger en presentation av verksamheten. Martin 
informerar om att det år 2016 var cirka 500 personer ute på praktik och i anställningar. 
Vidare redogör Martin för vad som är på gång i verksamheten  
 
Anders Agnesson, ekonom, redogör för verksamhetens ekonomi.   
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§ 193 Ekonomisk uppföljning januari - mars 2017 2017/1627 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till mars 2017. Verksamheten 
beräknas för närvarande ha ett underskott på – 2 531 tkr vid årets utgång.  
 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt Barn och 
familj.  
 
Antalet vuxna placeringar har fortsatt öka under vintern vilket bidrar till höga 
placeringskostnader samt personalkostnader. Verksamheten Insatser för vuxna har ett 
prognosticerat underskott på – 3 177 tkr. 
 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd har ökat markant i mars 2017 vilket bidrar till 
ökat antal utbetalningar. 
 
Kostnader för insatser inom FIA (Fler i arbete), OSA m.m. i kombination med höga 
utbetalningar av försörjningsstöd bidrar till prognosticerat underskott. Verksamheten har 
ett prognosticerat underskott på - 6 172 tkr. 
 
Barn och familj placerade barn i konsulentstödda familjehem i början av året, budget 
saknas.   
Verksamheten har ett prognosticerat underskott på - 4 765 tkr. 
 
Verksamheterna Socialpsykiatrin, Introduktion, Ensamkommande flyktingungdom samt 
Arbetsmarknad har en positiv avvikelse. Prognosticerat överskott för 2017 är + 11 583 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse: Ekonomisk uppföljning januari – mars 2017, 2017-04-18 
Ekonomisk rapport för perioden januari tom mars 2017 
Diagram och prognos för försörjningsstödet 2017 
Diagram och prognos för institutionsplaceringar barn och familj 2017 
Diagram och prognos för institutionsplaceringar vuxna 2017 
 
Beslutet skickas till  
 
Ekonomikontoret 
Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 
Omsorgsförvaltningens ekonomer 
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§ 194 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-02-10, 2017-02-14 och 
2017-03-06 2017/341 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga protokollen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll 2017-02-10 
2 Protokoll 2017-02-14 
3 Protokoll 2017-03-06 
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§ 195 Föreningsbidrag 2017 för nämnden för arbete och välfärds verksamhetsområde 
2016/4465 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fördela föreningsbidrag inom budgetram 2017 enligt följande 
 

- BRIS, 30 000 kr 
- RIA, 197 000 kr 
- Länkarna, 113 000 kr 
- Brottsofferjouren, 30 000 kr 
- Kvinnojouren, 100 000 kr 
- AA-gruppen, 62 000 kr 

 
Sammanfattning  
 
Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från sex föreningar. Budgeten för 
föreningsbidrag 2017 är på 690 000 kr. Ansökningar om bidrag har inkommit som totalt 
motsvarar 730 200 kr.  
 
BRIS har ansökt om ett bidrag på 62 920 kr. 
 
RIA har ansökt om 197 000 kr. Ansökan gäller för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30. 
 
Länkarna har ansökt om hyres- och verksamhetsbidrag på 113 000 kr. 
 
Brottsofferjouren har ansökt om lägst 6 kr per kommuninvånare d.v.s. 192 780 kr (räknat 
på 32 130 invånare, dec-16). 
 
Kvinnojouren har ansökt om verksamhetsbidrag samt bidrag för hyreskostnader och 
telefonavgifter till jourlägenhet, totalt 100 000 kr. 
 
Adoptionscenter Sydöst har ansökt om ett bidrag på 100 kr per medlem bosatta i 
kommunen + 500 kr för utåtriktad informationsverksamhet, totalt 2 500 kr. 
 
För AA-gruppen föreslås ett bidrag på 62 000 kr enligt tidigare överenskommelse om 
hyresbidrag. 
 
I sammanställningen ingår ansökningar och beslut för 2013 - 2017.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse: Föreningsbidrag 2017, 2017-04-13 
Sammanställning av ansökningar till föreningsbidrag socialnämnden 2017, 2017-04-13 
Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Sydöst 
Ansökan om föreningsbidrag från BRIS 
Ansökan om föreningsbidrag från Brottsofferjouren 
Ansökan om föreningsbidrag från Kvinnojouren 
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Ansökan om föreningsbidrag från Länkarna 
Ansökan om föreningsbidrag från RIA 
 
Beslutet skickas till  
 
Respektive förening 
Verksamhetschefer IFO 
Ekonom 
 
Yrkanden 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar att föreningsbidrag inom budgetram 2017 ska fördelas enligt följande 
 

- BRIS, 30 000 kr 
- RIA, 197 000 kr 
- Länkarna, 113 000 kr 
- Brottsofferjouren, 30 000 kr 
- Kvinnojouren, 100 000 kr 
- AA-gruppen, 62 000 kr 

 
Ulla Birgersson (M) yrkar att föreningsbidrag inom budgetram 2017 ska fördelas enligt 
följande 
 

- BRIS, 15 000 kr 
- RIA, 140 000 kr 
- Länkarna, 113 000 kr 
- Brottsofferjouren, 20 000 kr 
- Kvinnojouren, 100 000 kr 
- AA-gruppen, 62 000 kr 
- Adoptionscentrum Sydöst, 3 000 kr 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Jan-Åke Bergs (S) yrkande mot Ulla Birgerssons (M) yrkande och 
finner att nämnden för arbete och välfärd beslutat enligt Jan-Åke Bergs (S) yrkande.  
 
Reservationer 
 
Ulla Birgersson (M), Ulla Olofsson (M) och Gudrun Johanssons (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ulla Birgersson (M) yrkande.  
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§ 196 Revidering av delegationsordningen för nämnden för arbete och välfärd 2014/3862 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ändra namn på delegationsordningen till delegationsordningen för arbete och välfärd. 
 
att godkänna föreslagna ändringar i delegationsordningen. 
 
Sammanfattning 
 
Ändring av namn på delegationsordningen samt revidering av punkterna 53, 60, 62-64 
samt 69-84 
 
Familjerättens övergång till Cura 
 
Familjerätten går över till Curas verksamhet den 1 maj 2017. Till följd av detta behöver 
punkten 69 (avseende MF-protokoll) samt 70-84 (i sin helhet) strykas från 
delegationsordningen.  
 
Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM) 
 
8 § i LVM är upphävd. Förslaget är att punkt 60 strykas från delegationsordningen.   
 
Beslut om utseende av offentligt biträde fattas av enligt 3 § i lagen om offentligt biträde av 
den domstol som handlägger målet. Punkt 62 avseende anmälan om behov av offentligt 
biträde enligt 42 § LVM bör därmed tas bort.  
 
Beslut om handräckning enligt punkterna 63 och 64, är delegerade till enhetschef. I 
praktiken har ordförande eller särskilt utsedd ledamot skrivit under dessa beslut i 
samband med omedelbart omhändertagande. Förslaget är att punkterna tas bort ut 
delegationsordningen och hanteras som beslut brådskande ärenden enligt 6 kap. 36 § 
kommunallagen.  
 
Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
 
Enligt Kammarrätten i Göteborg 2017-03-24 mål nr 560-17 att umgängesbegränsning 
enligt 14 § LVU utgör ett ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (6 
kap. 34 § kommunallagen). I domen har kammarrätten hänvisat till HFD:s dom om 
hemlighållande av vistelseort. Besluten får alltså inte delegeras utom i brådskande fall och 
därmed föreslås att punkten 53 tas bort ur delegationsordningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12  
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunjurist 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-04-27 

sid 16 av 27 

 

§ 197 Revidering av nämnden för arbete och välfärds delegationsordning 2017/1358 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att under punkt 69 ändra delegationsordningen till att omfatta 
kommunvägledare/handläggare Servicecenter vad gäller S-protokoll.  
 
att under punkterna 85, 86 och 87 ändra delegationsordningen till att omfatta 
kommunvägledare/handläggare Servicecenter vad gäller handläggning av 
dödsboutredningar. 
 
att under punkt 88 ändra delegationsordningen till att omfatta enhetschef 
Servicecenterenheten vad gäller beslut i fråga att ordna med gravsättning. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett servicecenter i kommunen. Förvaltningen har 
gett servicecentret i uppgift att hantera beslut om godkännande av faderskap vad gäller S-
protokoll, samt utredningar om dödsbon. Nämndens delegationsordning behöver således 
justeras under punkt 69, föräldrabalken, S-protokoll, och under punkterna 85, 86 och 87 
vad gäller dödsboutredningar, till att omfatta även kommunvägledare/handläggare i 
Servicecenter för att servicecenter ska kunna hantera denna uppgift. Därutöver behöver 
delegationsordningen justeras under punkt 88 till att omfatta enhetschef, 
Servicecenterenheten, för att göra handläggningen av ärenden så effektiv och rättssäker 
som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-03-28  
 
Beslutet skickas till  
 
Enhetschef för servicecenter  
Kommunjurist 
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§ 198 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017/1632 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta riktlinjerna med tillägg av att det vid ekonomiskt bistånd till tvåpersonshushåll 
betalas ut lika till vardera part om ej särskilda skäl talar emot. 
 
Sammanfattning 
 
Den 13 december 2012 antog nämnden riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dessa 
reviderades den 17 februari 2015. Därefter har kostnaden för högsta godtagbara hyra 
förändrats varje år för att följa det kommunala fastighetsbolagets, Karlshamnsbostäders 
(KABO), genomsnittshyra. Även möjlighet att bevilja kostnad för medlemskap i 
hyresgästföreningen lades till efter nämndens sammanträde och beslut den 23 februari 
2017. I övrigt har riktlinjerna inte reviderats sedan de ursprungligen antogs av nämnden.  
 
Ett förslag på nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse: Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 2017-04-13 
Bilaga 1, Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (13 december 2012) 
Bilaga 2, Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (27 april 2017) 
 
Beslutet skickas till  
 
Enhetschef  
 
Yrkanden 
 
Jan-Åke Berg (S) yrkar att nämnden ska anta riktlinjerna med tillägg av att det vid 
ekonomiskt bistånd till tvåpersonshushåll betalas ut lika till vardera part om ej särskilda 
skäl talar emot.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Åke Bergs (S) yrkande och finner att nämnden för 
arbete och välfärd beslutat enligt Jan-Åke Bergs (S) yrkande.  
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§ 199 Flytt av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
2016/2015 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att reglementena för 
nämnderna justeras så att ansvaret för LSS flyttas från omsorgsnämnden till nämnden för 
arbete och välfärd och att budgeten för verksamheten överförs till nämnden för arbete och 
välfärd. 
 
Protokollsanteckning 
 
Bodil Frigren Ericsson (L) framställer följande anteckning till protokollet: 
 
"Jag anser det vara helt felaktigt att föra över LSS verksamheten från ON till NAV då denna 
verksamhet har betydligt fler beröringspunkter med ONs verksamhet och att det därmed 
finns fler synergier som kan medföra besparingar med bibehållen kvalitet." 
 
Sammanfattning 
 
De nya förvaltningsledningarna har på uppdrag av kommundirektören sett över om den 
nya organisationen behöver justeras och funnit att det finns stora fördelar med att flytta 
LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd. Det skulle 
innebära att förvaltningarnas verksamhetsuppdrag riktas mot en och samma nämnd. 
Ledningen kan också konstatera att målgruppen för nämnden för arbete och välfärd är mer 
lik LSS-verksamheten än målgruppen gällande äldreomsorg.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse: Underlag för beslut om att flytta LSS till nämnden för arbete och välfärd 
från omsorgsnämnden, 2017-04-10 
Bilaga LSS 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
 
Yrkanden 
 
Ulla Olofsson (M) yrkar att nämnden ska vänta med att fatta beslut till dess att den nya 
förvaltningschefen tillträtt sin tjänst.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Ulla Olofssons (M) yrkande och finner att nämnden för 
arbete och välfärd beslutat att avslå Ulla Olofssons (M) yrkande.  
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§ 200 Yttrande rörande idrottspolitiskt program för Blekinge 2018-2022 2017/681 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna folkhälso- och ANDT-strategens förslag till yttrande rörande idrottspolitiskt 
program för Blekinge 2018-2022. 
 
Sammanfattning 
 
Region Blekinge har tagit fram ett förslag till idrottspolitiskt program för Blekinge 2018-
2022 för att visa vilken roll idrotten har i samhället och dess möjligheter att utvecklas i 
regionen. Syftet med programmet är att främja samarbeten och skapa en plattform från 
vilken idrotten genom samhällsstöd och ideellt engagemang kan utvecklas.  
 
Region Blekinge har sänt förslaget på remiss till Blekinges samtliga kommuner. 
Karlshamns kommuns folkhälso- och ANDT-strateg har sammanställt ett 
kommungemensamt yttrande utifrån synpunkter som inhämtats från berörda 
verksamheter. Se Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 
2 Inbjudan till remiss Idrottspolitiskt program 
3 Remiss_idrottspolitisktprogram_PA1 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
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§ 201 Yttrande - samråd om ny detaljplan för del av fastigheten Hästaryd 1:5 m.fl. 
(Jössarinken) 2017/88 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inte ha något att erinra mot det bearbetade förslaget till ny detaljplan för del av 
fastigheten Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken).  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hästaryd 1:2 m.fl. (Jössarinken), Mörrum, 
Karlshamns kommun, Blekinge län, har tidigare varit ute på samråd. Under 
granskningstiden 10 april – 8 maj 2017 kan du lämna synpunkter på det bearbetade 
förslaget. 
 
Syftet med planen är att bekräfta befintlig verksamhet, idrottsanläggning, och att 
möjliggöra för utveckling av denna. För att verksamheten ska kunna utvecklas i olika 
riktningar medges även skol-, kontors-, och handelsändamål. Samfällighet för dike finns 
inom planområdet. 
 
Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan och därför har ingen 
miljökonsekvensbeskrivning gjorts. 
 
Planförslaget finns utställt för granskning på Stadsmiljöavdelningen, Rådhuset i Karlshamn 
och på Mörrums bibliotek samt delvis på kommunens hemsida www.karlshamn.se/planer. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Kontrollerad fastighetsförteckning Hästaryd 1-2 mfl 
2 Kungörelse om granskning Hästaryd 1-2 
3 Planbeskrivning del av Hästaryd 1-2 
4 Plankarta del av Hästaryd 1-2 
5 Samrådsredogörelse del av Hästaryd 1-2 m.fl 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 202 Förordnande av nya personuppgiftsombud 2017/1562 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att förordna kommunjurist Annabel Cifuentes och nämndsekreterare/jurist Cecilia 
Bernhardsson till personuppgiftsombud. 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftslagen (1998:204) PuL föreskriver att behandling av personuppgifter som är 
helt eller delvis automatiserade ska anmälas till tillsynsmyndigheten, (Datainspektionen) 
innan sådan behandling genomförs. Om den personuppgiftsansvarige dvs. styrelsen och 
nämnderna, har anmält till tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och 
vem det är, behöver anmälan om behandling av personuppgifter inte göras. 
Personuppgiftsombudet ska bl.a. ha till uppgift att se till att den personuppgiftsansvarige, 
dvs. styrelsen och nämnderna behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.  
 
Samtliga nämnder förutom valnämnden beslutade 2011 att förordna Jens Odevall, 
administrativ chef till personuppgiftsombud. Jens Odevall har nu föreslagit att rollen som 
personuppgiftsombud ska flyttas över till kommunens jurister.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 
 
Beslutet skickas till  
 
Nämndsekreterare/jurist 
Kommunjurist 
Administrativ chef 
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§ 203 Rapport från fältgruppen perioden 2016-12-01 - 2017-02-28 2017/1634 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Fältgruppen ska kvartalsvis skriftligen redovisa en analys där det framgår vilka 
riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen ska även 
innehålla resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer och 
grupper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport från fältgruppen perioden 2016-12-01 – 2017-02-28 
Kvartalsrapport fältgruppen december 2016 – februari 2017 
Informationsblad om fältgruppen 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef 
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§ 204 Informationsärenden april 2017 2017/46 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Vid nämnden för arbete och välfärds sammanträde 2017-04-27 lämnas information i 
nedanstående ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m. mars 2017 
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§ 205 Handlingar för kännedom april 2017 2017/45 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd delges 2017-04-27 nedanstående handlingar för 
kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Resultatrapport april 2017 mall vht, enh 
2 Resultatrapport april 2017, mall nämnd 
3 Protokoll från Cura Individutveckling Direktionen 2017-03-24 
4 Missiv KF § 40/2017 Entledigande från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden - Emanuel Norén (M) 
5 Protokollsutdrag KF § 40/2017 Entledigande från uppdraget 

som ersättare i socialnämnden - Emanuel Norén (M) 
6 Beslut KS § 44/2017 Bidrag till Västra Blekinge Frivilliga 

samhällsarbetare 
7 Protokollsutdrag KS § 44/2017 Bidrag till Västra Blekinge 

Frivilliga samhällsarbetare 
8 Ansökan om föreningsbidrag 
9 Beslut KS § 81/2017 Nämndernas uppföljning av intern 

kontroll 2016 2017/1019 
10 Protokollsutdrag KS § 81/2017 Nämndernas uppföljning av 

Intern kontroll 2016 
11 Kopia av Kopia av KS uppföljning kontroll bokslut 2016 
12 BUS IK skolplacering 2016 uppf 
13 Byggnadsnämnden2070221 
14 Fritidsnämnden20170221 
15 GN IK info marknadsföring 2016 uppf 
16 KN IK hot och våld 2016 uppf 
17 Omsorgsnämnden20170221 
18 Socialnämnden20210221 
19 Tekniskanämnden2070221 
20 ÖFN Internkontroll 2016 
21 Beslut KS § 95/2017 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 

och dess arbetsutskott 2018 
22 Protokollsutdrag KS § 95/2017 Sammanträdestider för 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt boksluts- 
budgetdagar 2018 

23 Budgetanvisningar 2018 (2019-2020) 170324 
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§ 206 Ordförandebeslut i ej sekretessbelagda ärenden april 2017 2017/58 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd delges 2017-04-27 nedanstående ordförandebeslut.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Yttrande - samråd om ny detaljplan för del av fastigheten Långasjönäs 1:46 
2 Yttrande - samråd om ny detaljplan för fastigheterna Helsingborg 15 och 16 
3 Yttrande - samråd om ny detaljplan för del av fastigheten Långasjönäs 1:46 

(Rättarebostället) 
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§ 207 Rapport från kontaktpolitiker 2017/49 
 
Nämnden för arbete och välfärds ledamöter och ersättare har inga rapporter från 
kontaktpolitikerbesök att avge vid dagens sammanträde.  
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§ 208 Övriga frågor  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Ulla Olofsson (M) lyfter tre frågor. Hon frågar dels om protokollen kan skickas ut till 
ordföranden och justerare innan protokollsjustering, dels om nämnden har fått bygglov för 
ombyggnationen av Mariegården i Svängsta och dels varför nämnden bytt namn från 
socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.  
 
 
 
 
 


