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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—17.10. Ajournering klockan 14.30–14.45. 

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Tommy Persson 1:e vice ordf (S) 
Elin Petersson 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
    

Närvarande 
ersättare 

  
Bengt Källström (S) 
Wissam Al Massri (S) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO  
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef LSS  
Faruc Saric, administrativ chef 
Sandra Belic, ekonom §§ 40-43 
Tanja Persson, personalutvecklare § 44 
Jenny Andersson, folkhälsostrateg § 47 
 

 

Paragrafer §§ 40 – 53  

Utses att justera Elin Petersson (M) 

Justeringsdatum  2019-03-22 

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

Beslutsdatum: 2019-03-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-03-25 

Tillkännages t.o.m.: 2019-04-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 40 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Elin Petersson (M) att justera dagens protokoll 2019-03-22 
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§ 41 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 42 Kostnad per brukare, Ensolution  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Sammanfattning 
 
Jacob Ljunggren från Ensolution redovisar kostnad per brukare fördelat på nämndens 
olika verksamhetsområden för utfallsåret 2018.  
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-03-21 

Sida 7(17) 

 

§ 43 Förslag till nämnden för arbete och välfärds verksamhetsplan och 
internbudget 2019 2019/283 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att verksamhetsplan 2019 återremitteras till förvaltningen för vidare utredning och beslut 
i april  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningens förslag till nämndens verksamhetsplan och internbudget 2019 föreligger 
enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-03-06 
Förslag till nämndens verksamhetsplan och internbudget 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningens ledningsgrupp  
Verksamhetscontroller Anette Ericson  
Ekonom Faruc Saric 
Ekonom Sandra Belic  
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§ 44 Arbetsmiljörapport 2018 nämnden för arbete och välfärds 
verksamhetsområde 2019/1016 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa arbetsmiljörapport 2018 för nämndens verksamhetsområde  
 
Sammanfattning 

 
Nämnden för arbete och välfärd delges skriftlig arbetsmiljörapport för 2018. Rapporten 
innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro per nämnd 
och arbetsskador för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Personalutvecklare Tanja Perssons tjänsteskrivelse, 2019-03-07 
Redovisning av Avonovas insatser mot Karlshamns kommun 2018 
Arbetsskador 2018 
Arbetsskadestatistik 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalutvecklare Tanja Persson 
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§ 45 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar,  
 
 Ordförande och omsorgsnämndens ordförande har träffat företaget Schwung som vi 

samarbetar med i Senior för liv och lust. Överenskommer att vid nästa träff ska även 
respektive förvaltningschefer närvara.  
 

 Utbildning för förtroendevalda om hot och våld. 
 

 Webbseminarium om tillitsdelegation för förtroendevalda och ledning. 
 
 Fritid för alla. Låna utrustning gratis på fritidsbibblan till fritidsaktiviteter. 
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§ 46 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar,  
 
 Faruc Saric har anställts som administrativ chef på förvaltningen. Därmed blir 

Sandra Belic ny ekonom. 
 

 Rekrytering är påbörjad av verksamhetschef för försörjning-, introduktion- och 
arbetsmarknadsenheten. 
 

 Tillväxtprojektet avseende försörjning-, introduktion- och arbetsmarknadsenheten är 
klar.  
 

 Det har förekommit hot under en tid mot förvaltningens handläggare och 
kommunens servicecenter. Polisanmälan är gjord. Förslag har framkommit om att 
öppna den tidigare receptionen mot Kungsgatan.  
 

 Inflyttning till Gallerian är uppskjuten ett år till 2021.  
 

 Upprättande av kontrakt på Tullgatan är påbörjad för öppenvården barn och unga. 
 

 Renovering pågår för verksamheterna Puzz och Pärlan.  
 

 Behov finns av nya lokaler för öppenvården vuxna. Förslag är hemtjänstens lokaler 
på Brunnsgården då de planerar flytta till andra lokaler.  
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§ 47 Information om ungas levnadsvanor, hälsostrateg Jenny Andersson  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson föredrar ärendet.  
 
Rapporten ”Ungas levnadsvanor i Karlshamns kommun 2018” redovisar resultat från 
Karlshamns kommuns årliga levnadsvaneundersökningar som genomförs från årskurs 
7-9 samt år 1 och 2 på gymnasiet. Undersökningen har genomförts sedan 2015 och är 
en del av uppdraget att följa barn och ungas levnadsvanor. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-03-21 

Sida 12(17) 

 

§ 48 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2019 2019/52 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning 2019 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att inför mandatperioden 2019-2022 ska det 
inom nämnden för arbete och välfärd finnas ett utskott som ska fatta beslut i ärenden 
som rör enskilda personer.  
 
Nämnden beslutade 2019-01-10 § 8 om ny delegationsordning. För att underlätta 
handläggningen av ärenden som rör enskilda personer, föreligger förslag till reviderad 
delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-03-11 
Förslag till delegationsordning 2019-03-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschef Ulrica Månsson  
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson  
Enhetschefer 
Kommunjurister  
Författningssamling 
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§ 49 Länsövergripande samverkansavtal Blekinge rörande barn och ungdomar 
upp till 18 år period 2018-2020 2019/1081 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Länsövergripande 
samverkansavtal Blekinge rörande barn och ungdomar upp till 18 år under 2018-2020 
 
Sammanfattning 
 
2014 fattade den länsövergripande styrgruppen för nedanstående länsövergripande 
samverkansavtal beslut om att dessa avtal vid revideringen skulle samordnas i ett 
samverkansavtal. Detta avtal ersätter nedanstående avtal. 
 
- Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under 
huvudmännen, 2014-2015 
- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges kommuner och 
Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, missbruks- och beroende-
problematik i Blekinge, 2013-2015 
- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års ålder med 
psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen 
samtidigt, 2014-2015 
 
Syftet med samverkansavtalet är: 
- Att identifiera de områden där det är viktigt att huvudmännen tar ett samlat ansvar för 
målgruppen 
- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen mellan skola, 
socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt hur samverkan mellan dessa 
huvudmän ska utformas 
- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över 
huvudmannagränserna 
- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan huvudmännen  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-03-14 
Länsövergripande samverkansavtal Blekinge 2018-2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
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§ 50 Utbetalning av försörjningsstöd februari 2019 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, 2019-02-08  
Statistik över försörjningsstöd, februari 2019 
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§ 51 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, 2019-03-06 
Redovisning av bevakningslista februari 2019 
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§ 52 Redovisning av delegationsbeslut, mars 2019 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 22 februari 2019 – 21 mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-03-06  
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-03-14 
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§ 53 Handlingar för kännedom AV-nämnden 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 22 februari 2019 
– 21 mars 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum   Ärende 
 
2019/78  13/19   2019-03-01   Reviderad årsplanering och  

vidarebosättning från  
Migrationsverket 

 
2018/3953  14/19   2019-03-01   KF § 15/2019 Förtydligande  

inkallelseordning avseende  
Sverigedemokraterna 

 
2019/770 15/9 2019-03-19  Cura protokoll 2019-03-01 
 
 
 
 
 
 


