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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:15 -15:15, ajournering kl. 14:20 - 14:45. 
  

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Ulla Birgersson Ledamot (M) 
Sofie Dahlqvist Vice ordf (S) 
Liz Wennerberg Ledamot (MP) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 
   

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Sirkka Kahilainen (S)  Ingrid Hagberg-Hake (S)  

Närvarande 
ersättare: 

Ulla Olofsson (M) 
Sirkka Kahilainen (S) 
Roland Ohlsson (S) 
Elin Petersson (M) 
Gudrun Johansson (SD) 

 

Övriga: Thomas Svensson, förvaltningschef 
Erik Bergman, nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Ulla Birgersson  

Paragrafer: §§ 336 - 348 

Justeringsdatum:  2017-06-16 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
                                   Ulla Birgersson  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

arbete och 
välfärd 

  

Sammanträdesdatum: 2017-06-15   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-06-16 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-07-10 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 336 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att välja Ulla Birgersson (M) att justera protokollet och att justering sker 2017-06-16 
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§ 337 Godkännande av föredragningslista  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna föredragningslistan med tillägg av ett ärende avseende ordförandebeslut i ej 
sekretessbelagda ärenden, att punkten 5, verksamhetsinformation LSS, utgår samt att en 
övrig fråga tillförs föredragningslistan 
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§ 338 Förvaltningschefens information  
2017/48 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson, som tillträtt sin tjänst vid dags dato, presenterar sig.  
 
Thomas Svensson har arbetet med de sociala frågorna i ett flertal kommuner sedan 1981 
och kommer närmast ifrån en tjänst som socialchef i Emmaboda kommun. Han berättar om 
sig själv och beskriver vidare bland annat sin inställning till ledarskap och sin förhoppning 
om framtida strategiska diskussioner med nämnden.  
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) hälsar Thomas Svensson varmt välkommen som ny 
förvaltningschef.  
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§ 339 Ordförandes information  
2017/47 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) har ingen information att delge nämnden.  
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§ 340 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-05-09  
2017/341 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll 2017-05-09 
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§ 341 Rapport från fältgruppen perioden mars till och med maj 2017  
2017/1634 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
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 ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer 
och grupper.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-02 
Kvartalsrapport Fältgruppen mars-maj 2017 
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§ 342 Fråga om bedömning av bistånd till kostnader för tillfälligt boende  
2017/2169 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa framtaget förslag kring riktlinje i bedömningar av ekonomiskt bistånd till 
kostnader för tillfälligt boende 
 
Sammanfattning 
 
På grund av den rådande bostadsbristen har frågan kring ekonomiskt bistånd till kostnader 
för tillfälligt boende kommit att bli mer aktuell än tidigare. Kostnaden för tillfälligt boende 
konteras separat i verksamhetssystemet varpå det, under år 2016, blev påtagligt att 
kostnaden ökat jämfört med tidigare. 
 
Förslaget är att utgångspunkten i bedömning gällande kostnad för tillfälligt boende ska 
utgå från nämnda lagstiftning och praxis samt att det ska anses skäligt att de personer som 
vistas i Karlshamns kommun ska ha någonstans att tillbringa sin dygnsvila, om annan 
möjlighet saknas ska möjlighet finnas att den enskilde ska kunna vara berättigad 
ekonomiskt bistånd till en kostnad för tillfälligt boende. Detta oberoende av väderlek och 
årstid. Precis som vid annan biståndsbedömning har den enskilde ett långtgående ansvar 
för sin situation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 343 Förslag om sammanträdestider 2018 för nämnden för arbete och välfärd  
2017/2119 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för 2018  
 
Sammanfattning 
 
Förslag på sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd för 2018 har tagits fram. 
Förslaget lyder att nämnden ska sammanträde 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 
maj, 14 juni, 23 augusti, 27 september, 18 oktober, 22 november och 13 december med 
start kl 13.15.  
 
I övrigt kallas nämnden till sammanträde när så är påkallat.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Kommunkansliet 
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§ 344 Informationsärenden juni 2017  
2017/46 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden informeras om antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-02 
Antal hushålls med utbetalt försörjningsstöd 
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§ 345 Handlingar för kännedom, juni 2017  
2017/45 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nedan angivna handlingar delges nämnden för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslut KS § 113/2017 Projektuppstart - förslag till mall för beslutsunderlag 
2 Protokollsutdrag KS § 113/2017 Projektuppstart - förslag till mall för beslutsunderlag 
3 Projektuppstart 
4 Remiss_idrottspolitisktprogram_PA1 
5 Protokollsutdrag KS § 133/2017 Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 
6 Beslut KS § 133/2017 Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022 
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§ 346 Rapport från kontaktpolitiker  
2017/49 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ingen politiker hade rapport att avge.  
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§ 347 Ordförandebeslut i ej sekretessbelagda ärenden juni 2017  
2017/58 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd delges 2017-06-15 ordförandebeslut enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut AV - resultatrapport AV januari - april 2017 
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§ 348 Övriga frågor  
2017/1371 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden diskuterar: 

- Arbetsmarknadsfrågornas roll i nämnden och behovet av fördjupad diskussion med 
verksamheten, som sedan en tid sorterar under nämndens ansvar. Samverkan 
mellan arbetsmarknadsfrågorna och försörjningsstödet betonas. 

- LSS-verksamheten, behovet av nya boende samt utbildning.  
 
 
 
 


