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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 16.00. Ajournering kl. 14.45 – 15.00.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Tommy Persson 1:e vice ordf (S) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Mohammed Al Buhaisi (L) 
 

 Elin Petersson (M)  

Närvarande 
ersättare 

  
Bengt Källström (S) 
Wissam Al Massri (S) 
  

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef  
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS  
Lena Mattsson, nämndsekreterare 

  
 
 

Paragrafer §§ 10 - 22  

Utses att justera Britt Karlsson (SD) 

Justeringsdatum  2019-01-25 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande …………………………………………  
                               Britt Karlsson  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2019-01-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-01-28 

Tillkännages t.o.m. 2019-02-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 10 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Britt Karlsson (SD) att justera dagens protokoll 2019-01-25 
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§ 11 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen  
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§ 12 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar,  
 
Nämndsekreterare Lena Mattsson har blivit erbjuden en tillsvidareanställning inom 
kommunkansliet.  
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§ 13 Information från förvaltningschef  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar,  
 
Nämndens budget visar ett underskott på 43 mnkr. 2018 överfördes 9,5 mnkr från 
omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige har beslutat att ge nämnden för arbete och 
välfärd en extra satsning med 20 mnkr i budget för år 2019. 
 
Det krävs stora insatser och effektiviseringar under 2019;  
 LSS verksamheten; effektivare lokaler, effektivisering på 2 mkr. 
 Verksamheten arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och introduktion; öka 

egenförsörjningen och få en ökad effektivitet. 
 Kansli och ledning; förstärka administrationen med tydliga rutiner, ökad effektivitet 

och kunna visa resultat. 
 Insatser för vuxna; stödboendet Mariegården ett alternativ till externa placeringar 

och på så sätt minska kostnaderna. 
 Barn- och ungdomsvård; se över placeringarna, ny enhetschef, flera effektiviseringar 

med 3 mkr.  
 Ekonomiskt bistånd; få fler i egen försörjning och mer effektiv organisation, 

effektivisering med 3 mkr 
 Arbetsmarknadsenheten, fler i egenförsörjning och mer effektiv organisation, 

effektivisering 1 mkr 
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§ 14 Information från verksamhetschef LSS 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar,  
 
Verksamheten LSS Stöd och service innefattas av elva enhetschefer som ansvarar för 
gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet. LSS-lagen kom 1994 och är en 
rättighetslag. De största insatserna är kontaktpersoner, boende vuxna och daglig 
verksamhet. Antal anställda är ca 400 stycken. Behoven i framtiden är större och mer 
funktionella byggnader.  
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§ 15 Inrättande av tjänst som verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten, 
försörjningsstödsenheten och introduktionsenheten 2019/272 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inrätta en ny tjänst som verksamhetschef (1,0) för rubricerade enheter 
 
att tjänsten finansieras genom det extra anslag som beslutats av kommunfullmäktige  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen för arbete och välfärd har fått nämndens uppdrag att arbeta för att 
förbättra samverkan mellan de tre rubricerade enheterna. Syftet med uppdraget är att 
personer som idag får försörjningsstöd, snabbare skall komma i egenförsörjning. 
 
Det pågår ett projekt med samma syfte som finns i nämndens uppdrag. Samarbetet 
mellan grupperna måsta kraftfullt förstärkas för att åstadkomma ett bättre resultat.  
Idag sker planering av organisation och rutiner som skall leda till att nämndens syfte 
uppnås. Liknande arbete i andra kommuner har lett till lägre försörjningsstödskostnader 
och det viktigaste av allt; fler i egenförsörjning. För att få mer kraft och att påskynda 
processen krävs att en verksamhetschefstjänst inrättas. Nuvarande organisation 
medger inte att aktivt arbeta med förbättringsarbetet. Tjänsten finansieras inom 
budgetramen, antingen via de statsbidrag som nämnden får för mottagningen av 
nyanlända, eller att inte tillsätta en enhetschefstjänst inom förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-01-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Martin Bordes Kemi 
Enhetschef Johanna Tomasdotter Magnusson 
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§ 16 Höjning av habiliteringsersättning 2019/269 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fr.o.m. 2019-01-01 höja habiliteringsersättningens timbelopp från 7:50 kronor per 
timme till 14 kronor per timme  
 
Sammanfattning 
 
Under 2018 fick Karlshamns kommun statsbidrag från Socialstyrelsen för att uppmuntra 
till en höjning av habiliteringsersättningen för daglig verksamhet LSS. 
 
Under 2018 betaldes ut ungefär 800 000 kronor från Karlshamns kommun och från 
statsbidraget 3 414 537 kronor. 
 
Beräknad ytterligare kostnad per helår blir 712 000 kronor på nuvarande antal 
ersättningstimmar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef LSS Agneta Lindblom Eriksson tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
Protokollsutdrag nämnden för arbete och välfärd 2018-04-26, § 212 
Ansökan om statsbidrag 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschef LSS Agneta Lindblom Eriksson  
Enhetschefer daglig verksamhet 
Ekonomihandläggare Marie Månsson 
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§ 17 Utbetalning av försörjningsstöd, december 2018 2019/277 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av statistik över försörjningsstödet fördelat på olika faktorer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-07 
Statistik över försörjningsstöd, december 2018 
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§ 18 Handlingar för kännedom 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 14 december 
2018 – 24 januari 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende § Datum  Ärende  
 
2018/3825  64/18   2018-12-17   Protokollsutdrag KF § 171/2018  

Val av nämnd för arbete och 
välfärd 2019-2022 

 
2016/3715  71/18   2018-12-17   Protokollsutdrag KS § 291/2018  

Riktlinjer för representation och 
gåvor 

 
2018/4184  1/19   2019-01-04   Beslut KF § 205/2018  

Kommunprogram 2019-2022 
 
2018/2892  2/19   2019-01-07   Beslut KF § 206/2018 Budget  

2019 och flerårsplan 2020-2021 
 
2018/3873  3/19   2019-01-14   Beslut KF § 219/2018 Reglemente  

för nämnden för arbete och välfärd  
 
2018/4272  4/19   2019-01-17   Dom i mål nr 5289-18,  

Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet - socialt kontrakt 

 
2018/4235  5/19   2019-01-23   Utredning av rapport enligt lex  

Sarah avseende brister i 
rättssäkerhet vid handläggning 
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§ 19 Ej verkställda beslut inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, 
kvartal 4 2018 2018/1601 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-i § socialtjänstlagen 
(SoL), rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen. 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Nämnden för arbete och 
välfärd är också skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 9 § lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med bestämmelserna i 28 f-i § LSS, 
vilka innebär att rapport ska tillställas revisionen, kommunfullmäktige samt IVO.  
 
Individbaserade rapporter har tillställts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
nämnden för arbete och välfärd, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 10 individrapporter som fördelas enligt följande: 
LSS, 1 avser bostad för vuxna, 1 avlösarservice i hemmet och 1 ansökan återtagen.  
SoL, 7 stycken där samtliga avser beslut om kontaktperson. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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§ 20 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln 2019 2019/79 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt  
4-månadersregeln redovisas och läggs till handlingarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-14  
Redovisning av bevakningslista december 2018.  
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§ 21 Redovisning av delegationsbeslut 2019/80 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Genom nämnden för arbete och välfärds beslut den 10 januari 2019 § 8, har nämnden 
delegerat sin beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för arbete och 
välfärd för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 14 december 2018 – 24 januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-01-16 
Redovisning av delegationsbeslut december 2018.  
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§ 22 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Nämndsekreterare Lena Mattsson informerar om bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda samt sekretessförsäkran.  
 
 
 
 


