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§ 575 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Ulla Sandgren (S) att justera protokollet och att justering sker 2017-12-18 
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§ 576 Fastställande av föredragningslista  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärende § 589 Revidering av internbudget, 
ärende § 590 Redovisning av namnskydd i handläggningen samt ärende § 591 Övriga 
frågor 
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§ 577 Information från försörjningsstödsenheten  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Johanna Tomasdotter informerar om försörjningsstödsenhetens verksamhet. 
Bland annat framför hon följande:  
 

- Kostnaderna för försörjningsstödet har stabiliserats. 
- Kvarvarande individer inom försörjningsstödet är förknippade med omfattande 

insatsbehov och är svåra att avsluta som klienter.  
- Stabil personalgrupp med lyckade rekryteringar. 
- Ökad samverkan med arbetsmarknadsenheten i syfte att förenkla och förbättra.  
- Bostadsbristen skapar problematiska frågeställningar för enheten.  
- Ett visst antal av klienterna är egentligen sjukskrivna och borde få sjukersättning 

från Försäkringskassan, men det får de inte.  
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§ 578 Ordförandes information 2017/47 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) informerar om följande: 
 

- Statistik för hemlöshet. Att Karlshamn ligger högt i statistiken, som media 
rapporterat om nyligen, beror på att vi arbetar med de klienter som är aktuella på 
ett proaktivt sätt. Hemlöshet är ofta en definitionsfråga. Att vi har kontroll på 
antalet individer är att betrakta som positivt och de höga sifforna visar också på de 
stora insatser som krävts utav kommunens representanter för att klara boendet för 
dessa individer.  

- Ordförande har besökt ett föredrag om det kommunala utjämningssystemet. Ett 
intressant faktum är att Karlshamns kostnader för IFO-verksamheten är låga i 
förhållande till övriga riket, även över tid.  
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§ 579 Förvaltningschefs information 2017/48 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar om följande: 
 

- Mariegården. Arbetet med en etablering intensifieras. Etablering av LSS-boende 
förbereds. 

- Oxycontin- och fentanylproblematiken. I närtid har ett antal LVM-anmälningar 
inkommit vilket ställer stora krav på verksamheten och det är svårt att hantera 
ekonomiskt.  

- Förvaltningschefen har besökt ett föredrag om den så kallade Skottlands-modellen, 
vilken handlar om att förenkla arbetet med tidig upptäckt, trygghetsskapande 
åtgärder med mera.  
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§ 580 Förordnande att begära handräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 2017/2760 
 
Nämnden för arbete och välfärds 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 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. 
 
Följande tjänstemän förordnas: 
 

- Ann-Charlott Nord, enhetschef 
- Gabriella Du Rietz, enhetschef 
- Martina Johansson, 1:e socialsekreterare 
- Rebecca Malm, 1:e socialsekreterare 
- Sara Tell, 1:e socialsekreterare 
- Amelia Lilja, socialsekreterare 
- Johanna Karlsson, socialsekreterare 
- Jonna Welander, socialsekreterare 
- Lina Knutsson, socialsekreterare 
- Petra Mattsson Havranek, socialsekreterare 

 
 
Förordnandet gäller under arbetstid såväl som under eventuell beredskapstjänstgöring.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2017-11-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar förordnad 
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§ 581 Revidering av delegationsordning 2014/3862 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen behöver förändras utifrån ett förtydligande av beslut kopplade till 
lex Sarah anmälningar. En ny delegation införs, M10, som avser beslut efter utredning av 
rapport enligt lex Sarah. 
 
Vidare har förhållandena under delegationen arbetsmarknad förändrats. Att besluta om 
anställning enligt beredskapsavtalet delegeras till arbetsmarknadskoordinator istället för 
till enhetschef. Att besluta om att sluta överenskommelser delegeras till enhetschef istället 
för till verksamhetschef.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
Förslag på reviderad delegationsordning, 2017-12-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Författningssamlingen 
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§ 582 Policy - Stöd till socialt företagande 2017/4068 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige anta Policy – Stöd till socialt företagande 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun ska främja det sociala företagandet både som självständig 
samhällskraft och som part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter. 
Detta främjar utvecklingen av välfärden och ett hållbart samhälle. Policyn syftar till att 
tydliggöra möjligheter och avgränsningar kring i Karlshamns kommuns stöd till socialt 
företagande. 
 
I policyn används Sofisams definition av arbetsintegrerade sociala företag (ASF): ASF ska 
jobba med att integrera människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. ASF 
ska skapa delaktighet för medarbetarna. ASF ska i huvudsak återinvestera sina vinster i 
den egna verksamheten. ASF ska vara organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 
 
Socialt företagande kan bidra till fler arbetstillfällen,  sysselsättning och arbetsintegrering. 
Samarbete bör ske genom avtal, inte ekonomiska bidrag. Kommunen bör köpa varor, 
tjänster och rehabiliteringsplatser direkt från ASF, samt upphandla med social hänsyn.  
 
För att arbetet med att främja socialt företagande ska bli bra krävs helhetssyn, delaktiga, 
kommunikation och samverkar mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att intentionerna i policyn efterlevs. Förvaltningarna och 
bolagen ansvarar för det egna arbetet med att efterfölja denna policy. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2017-12-05 
Utkast på Policy - Stöd till socialt företagande 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef Martin Kemi 
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§ 583 Godtagbara boendekostnader i Karlshamn 2018 inom försörjningsstöd 2017/4009 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa godtagbara boendekostnader  
 
att de godtagbara boendekostnaderna inom försörjningsstöd framgent årligen får justeras 
automatiskt utifrån Karlshamnsbostäder AB:s hyreshöjningar 
 
Sammanfattning 
 
I de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så anges vilka högsta boendekostnader som 
är godtagbara i Karlshamn vid ansökan om försörjningsstöd. De godtagbara 
boendekostnaderna baseras delvis på genomsnittshyran enligt det kommunala 
bostadsbolaget Karlshamnsbostäders hyresnivåer samt vad en låginkomsttagare på orten 
normalt har möjlighet att kosta på sig.  
 
De godtagbara boendekostnaderna i Karlshamn 2017: 
1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 
4 073 kr 4 916 kr 5 872 kr 7 215 kr 8 541 kr 
 
Karlshamnsbostäders hyreshöjning för år 2018 är 0,8 %. 
 
Förslag för 2018: 
 
Att höja de godtagbara boendekostnaderna i Karlshamn för år 2018 till: 
 
De godtagbara kostnaderna i Karlshamn 2018 
1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 
4 106 kr 4 955 kr 5 919 kr 7 273 kr 8 609 kr 
 
Framgent får årliga justeringar av godtagbara boendekostnader ske automatiskt under 
förutsättning att de ligger i linje med Karlshamnsbostäder AB:s hyreshöjningar. Om avsteg 
från detta föreslås ska nämnden besluta därvid.  
 
Beslutsunderlag 
 
1:e socialsekreterare Sara Tells tjänsteskrivelse, 2017-11-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Johanna Thomasdotter 
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§ 584 Rapport - Fältgruppen perioden 2017-09-01 - 2017-11-31 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 skall även 
innehålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer 
och grupper. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Lena Pettersson Nygrens tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
Rapport - Fältgruppen perioden 2017-09-01 - 2017-11-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Lena Pettersson Nygren 
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§ 585 Yttrande - Detaljplan för Matviks hamn 2017/88 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inte ha något att erinra mot planförslaget 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden har tillställts rubricerat detaljplaneförslag för yttrande.  
 
Syftet med aktuell planläggning 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 planförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
Planbeskrivning Matvik 1-54 (Matviks hamn) granskning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden  
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§ 586 Yttrande - Detaljplan för nytt vattenverk 2017/88 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inte ha något att erinra mot planförslaget 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden har tillställts rubricerat detaljplaneförslag för samråd.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ett kommunalt vattenverk och 
garantera byggrätten för dess tillhörande ledningar och andra anläggningsdelar för att på 
så vis säkra dricksvattenförsörjningen i Karlshamns kommun. Även befintligt vattenverk 
ingår i planområdet. 
 
Nämnden har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-12-01 
Planbeskrivning del av Froarp 4-7 m.fl - samråd 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 587 Informationsärenden december 2017 2017/46 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Följande ärenden delges nämnden för information: 
 

- Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd per november 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-12-05 
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd per november 
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§ 588 Handlingar för kännedom, december 2017/45 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden får handlingar för kännedom redovisade i Netpublicator.  

- Anvisning nämnd resultatrapport bokslut 2017 
- Förslag till Folkhälsopolicy 2018-2023 
- Informationsbrev från Migrationsverket angående mottagande av nyanlända för 

bosättning 
- Mall nämnd resultatrapport bokslut 2017 
- Missiv KF § 177 2017 Folkhälsopolicy 2018-2022 
- Protokollsutdrag KF § 177 2017 Folkhälsopolicy 2018-2022 
- Skrivelse angående hemlöshet 
- Tidplan ekonomidetalj bokslut 2017 
- Vattenanalyser  2016-2017 
- Årsplanering 2018 angående mottagande av nyanlända för bosättning 

 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-12-06 
Redovisade handlingar 
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§ 589 Revidering av internbudget 2017/3379 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att revidera internbudgeten så att medel om 2 000 tkr ställs till nämndens särskilda 
förfogade 
 
att medlen ska finansieras från tidigare beslutad förstärkning av försörjningsenheten 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden vill i internbudgeten ha medel särskilt avsatta att ha till förfogande för att kunna, 
utan att inkräkta på andra verksamheters löpande verksamhet, genomföra förebyggande 
insatser. Medlen ska reserveras för nämnden och för att kunna använda dem krävs beslut i 
nämnden. Medlens huvudsakliga användning ska vara förebyggande insatser.  
 
Internbudgeten revideras därav så att medel ställs till nämndens förfogande och 
finansiering sker från tidigare beslutade anslag till försörjningsenheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2017-12-13 
Internbudget 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric 
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§ 590 Redovisning av namnskydd i handläggningen 2017/46 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
I nämndens handlingar förekommer i visa fall sekretessmarkerade namn, så kallat 
namnskydd. Socialsekreterare Anne Liljedahl informerar skriftligen nämnden om 
namnskydd och sekretessmarkeringar.  
 
En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av personuppgifter i 
folkbokföringsregistret. Det innebär Skatteverket för in en markering på personuppgifter 
som anger att ingen får lämna ut uppgifterna utan tillstånd och säkerhetskontroll. 
Det finns inte några formella krav för att få en sekretessmarkering. Någon form av intyg, 
exempelvis från polis eller socialtjänst eller annan utredning som styrker situationen bör 
dock finnas som underlag för bedömningen. Det ska röra sig om ett konkret hot. 
 
Sekretessmarkering innebär en så kallad markering för särskild sekretessprövning i 
folkbokföringsdatabasen. Markeringen ska fungera som en varningssignal så att en 
noggrann prövning görs innan några uppgifter lämnas ut. En sekretessmarkering innebär 
inte någon absolut sekretess. Vid en begäran om utlämnande av personuppgifter ska 
myndigheten göra en självständig sekretessbedömning. Vid bedömningen kan 
myndigheten komma fram till att uppgifterna ska lämnas ut. 
 
Det är vanligt att sekretessmarkeringen i olika sammanhang benämns "adresskydd", 
"skyddad adress", "skyddad identitet" eller till och med "identitetsbyte". I ProCapita står 
det ”Namnskydd”. 
 
Omprövning av sekretessmarkeringen sker i regel varje år.  
 
Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med 
övriga uppgifter om personen. Markeringen innebär alltså inte att sekretessbelagda 
uppgifter utesluts i aviseringen. När sekretessmarkeringen tas bort aviseras detta. 
Sekretessmarkeringen förhindrar inte till exempel rättsvårdande instanser att komma i 
kontakt med personen. Myndigheter som av legala skäl behöver uppgifterna får det. 
 
Förvaltningen får, som myndighet, veta att vederbörande har sekretessmarkering, mer än 
så får vi inte veta. Ska man komma i kontakt med vederbörande är det så att förvaltningen i 
så fall får skriva ett brev med vederbörandes personuppgifter och namn och sätta det i ett 
kuvert och sedan skriva på det ”yttre” kuvertet Skatteverkets adress för personer med 
sekretessmarkering. Därifrån sedan så kommer det fram till personen som har skyddade 
personuppgifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialsekreterare Anne Liljedahls tjänsteskrivelse, 2017-12-06 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-12-14 

sid 20 av 21 

 

§ 591 Övriga frågor  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ulla Birgersson (M) ställer fråga angående hedersvåld och huruvida förvaltningen är 
tillräckligt utbildad i frågan. Utbildning för nämnden i frågan efterfrågas.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson redogör för aktuell kompetens inom förvaltningen 
samt vilka utbildningar som genomförts och kontinuerligt genomförs.  
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§ 592 Julhälsning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) önskar nämnden och förvaltningen en God Jul och ett Gott 
Nytt År och tackar för goda arbetsinsatser under året.  
 
Bodil Frigren Ericsson (L) tackar å nämndens vägnar ordföranden för goda arbetsinsatser 
under året och tillönskar honom en God Jul och ett Gott Nytt År.  
 
 
 
 
 


