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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:45   

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Ulla Birgersson Ledamot (M) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Liz Wennerberg Ledamot (MP) 
Anna Wihlstrand Ledamot (SD) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Sirkka Kahilainen (S)  Sofie Dahlqvist (S)  

Närvarande 
ersättare: 

Elin Petersson (M)  
Gudrun Johansson (SD)  
Bodil Frigren Ericsson (L)  

Övriga: Thomas Svensson, förvaltningschef  
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Jenny Andersson, folkhälsostrateg § 401  
Jennifer Tonlist, folkhälsohandläggare § 401  

Utses att justera: Ingrid Hagberg Hake  

Paragrafer: §§ 397 - 409 

Justeringsdatum:  2017-08-25 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Ingrid Hagberg Hake  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

arbete och 
välfärd 

  

Sammanträdesdatum: 2017-08-24   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-08-25 Datum då anslaget 
tas ner:  
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Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 397 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att välja Ingrid Hagberg Hake (S) att justera protokollet och att justering sker 2017-08-25 
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§ 398 Godkännande av föredragningslista  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna föredragningslistan 
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§ 399 Ordförandes information  
2017/47 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) informerar.  
 
Nämnden inbjuds till information och utbildning om LSS-verksamheten torsdagen den 21 
september kl 09:00-12:00.  
 
Ordförande informerar om RIA-gården och att arbete pågår, men att förnyad kontakt 
kommer tas för att utvärdera hur verksamheten fungerar.  
 
Angående övertagandet av LSS-verksamheten pågår arbete för att informationen om 
verksamhetens ekonomiska tillstånd ska säkerställas.  
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§ 400 Förvaltningschefens information  
2017/48 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar om pågående rekryteringar, bland annat av 
verksamhetschef IFO och enhetschef. Det är svårt att rekrytera med hänsyn tagen till 
situationen på arbetsmarknaden. 
 
En arbetsgrupp för Mariegården ska tillsättas för att få fart på arbetet.  
 
Karlshamns kommun är med i ett SKL projekt angående Kompass Karlshamn. 
 
Dataskyddsförordningens införande kommer kräva utbildningsinsatser och inventeringar 
av arbetssätt med mera.  
 
Förvaltningen samarbetar med landstinget för att minska missbruket, främst av 
narkotikaklassade läkemedel, som det rapporterats om i media på senare tid.  
 
Angående assistansverksamheten så har all kommunal personal fått erbjudande om 
anställning hos den externa utföraren. De som valt att stanna i kommunen bereds arbete 
utifrån de individuella förutsättningarna.  
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§ 401 Information om drogvaneundersökningen 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson och folkhälsohandläggare Jennifer Tonlist informerar 
om drogvaneundersökningen. 
 
Undersökningen omfattar ungdomar som går på högstadiet.  
 
Bland annat informeras om följande: 

- Svarsfrekvensen ligger på 70 procent och har sjunkit något jämfört med tidigare år.  
- Andelen pojkar och flickor som rökt tobak är på ungefär samma nivå, det vill säga 

inga större skillnader mellan könen.  
- Väldigt få har angett att de snusar. 
- Finns ett tydligt samband mellan bruk av alkohol och tobak och måendet i skolan, 

skolk med mera.  
- Andelen som aldrig testat alkohol uppgår till cirka 55-60 procent och har försämrats 

jämfört med 2016 och 2015.  
- Andelen som uppgett att de någon gång testat narkotika är drygt 4 procent, vilket 

motsvarar cirka 35 elever av 700.  
- Vattenprover har genomförts för att kunna se spår av kokain, amfetamin och 

cannabis.  
- Tolv procent anger att de någon gång brukat narkotikaklassade läkemedel. 
- Andelen som uppger att de alltid mår bra när det kommer till psykisk hälsa skiljer 

sig stort åt mellan könen. För flickorna är det endast var fjärde flicka som anger att 
de alltid mår bra, medan det för pojkarna handlar om drygt 60 procent. Trenden för 
flickorna försämras medan den förbättras för pojkarna.   
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§ 402 Förordnande av socialsekreterare Sara Tell att begära handräckning enligt LVU 
2017/2760 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att förordna socialsekreterare Sara Tell att fatta beslut om att begära handräckning för 
genomförande av vård eller omhändertagande enligt 43 § första stycket 2 lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
att förordnandet gäller under beredskapstjänstgöringen 
 
Sammanfattning 
 
Ett beslut om att begära polishandräckning för att genomföra vård eller omhändertagande 
enligt LVU kan behöva fattas snabbt, utan att invänta nämndens sammanträde. 
 
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 SISU-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.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-08-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialsekreterare Sara Tell 
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§ 403 AV: Yttrande över plan för ökad cyklism  
2015/4267 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna yttrandet och tillsända kommunstyrelsen detsamma. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2017-05-23 att remittera planen för ökad 
cyklism till samtliga nämnder för synpunkter. 
 
Karlshamns kommun vill minska antalet cykelolyckor samt betydligt öka antalet resor i 
tjänsten med cykel. Den genomsnittliga längden på resor med bil i kommunen är 3 km. 
Utgångspunkten är att flertalet av dessa resor skall ersättas med cykel. 
 
Tjänsteskrivelse från omsorgsförvaltningen pekar också på möjligheten att åka kollektivt 
på tjänsteresor genom Blekingetrafikens period- och reskassakort för att minska antalet 
resor med bil. Nämnden för arbete och välfärd stödjer målsättningarna i planen och 
omsorgsförvaltningens synpunkter att använda Blekingetrafikens period- och reskassakort 
vid tjänsteresor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 404 Samrådsyttrande över ny detaljplan i Matviks hamn  
2017/88 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inte ha något att erinra mot förslaget till ny detaljplan 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Matvik 1:54 m.fl. (Matviks hamn) har tagits 
fram. Syftet med planen är att Matviks hamns potential som centralpunkt eller bashamn för 
skärgårdsområdet ska tas tillvara och utvecklas som resurs för såväl boende som friluftsliv 
och turism.  
 
Nämnden för arbete och välfärd har inget att erinra mot förslaget till ny detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-08-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 405 Revidering av delegationsordning  
2014/3862 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta den reviderade delegationsordningen 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärds delegationsordning har uppdaterats. Förutvarande 
punkterna E26-27 har utgått och punkten G5 har lagts till. G5 avser beslut om 
handräckning av polismyndigheten eller kriminalvården inom ramen för lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-08-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Kommunkansliet 
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§ 406 Kvartalsrapport med statistik över ej verkställda gynnande beslut  
2017/2621 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-g § socialtjänstlagen (SoL), till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera beslut, enligt 4 kap. 1 § SoL, som inte 
verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även beviljad insats som 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
En statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
(individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 2 år 2017 finns, inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, 17 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Samma period finns en beviljad insats 
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader samt två insatser som verkställts.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-26 
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§ 407 AV: Protokoll från FSG  
2017/341 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att protokollet läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-08-08 
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§ 408 Informationsärenden augusti 2017  
2017/46 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden informeras om nedanstående ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-08-08 
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd till och med juli 2017 
 
Bilagor 
 
1 Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m juni 2017 
2 Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m juli 2017 
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§ 409 Handlingar för kännedom, augusti 2017  
2017/45 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nedanstående handlingar delges nämnden för arbete och välfärd. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Protokollsutdrag KF § 104 2017 Flytt av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden 
till nämnden för arbete och välfärd 

2. Protokollsutdrag KF § 108 2017 Resultatrapport april 2017 
3. Protokollsutdrag KF § 106 2017 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen 
 
 
 
 
 


