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

Beslutande Ulla Sandgren  
Tommy Persson  
Britt Karlsson  
Ankie Boklund  
Dan Munther  
Sirkka Kahilainen  

Ordförande 
1:e vice ordf 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

(S) 
(S) 
(SD) 
(C) 
(KD) 
(S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ida Lindgren (M)  Elin Petersson (M)  

Närvarande 
ersättare 

Bengt Källström (S)  
Liz Wennerberg (MP) §§ 59-68 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
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 §§ 54-62  

  

 
 

 

Paragrafer §§ 54 - 68  

Utses att justera Sirkka Kahilainen (S) 

Justeringsdatum  2019-04-26 

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

Beslutsdatum: 2019-04-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-04-29 

Tillkännages t.o.m.: 2019-05-20 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 54 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) att justera dagens protokoll 2019-04-26. 
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§ 55 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 56 Information från verksamheten  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Agneta Fager och behandlingsassistent Mikael Wantzin från öppenvård 
vuxen informerar om verksamheterna på Mariegården och Bäckegården. 
 
   
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-04-25 

Sida 7(18) 

 

§ 57 Förklaring över anmärkningar som framställts i revisionsberättelsen för 
2018 2019/346 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden ställer sig bakom förvaltningschefens skrivelse och översänder densamma 
till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-04-08 § 31 och beslutade om 
återremittering med motiveringen att nämnden för arbete och välfärd ska få lämna 
förklaring över anmärkningarna i årsredovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-04-18 
Svar på skrivelse från revisionen, 2019-04-18 
Revisionsberättelse för 2018 inkl. bilagor, 2019-03-28 
Granskning av underskottet inom nämnden för arbete och välfärd, 2018-03-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 58 Ekonomisk uppföljning januari-mars 2019 nämnden för arbete och välfärd 
2019/282 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-mars 2019 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla nyckeltal.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden visar ett prognostiserat underskott för 2019 på -27 137 tkr. De största 
avvikelserna ligger i verksamheten insatser för vuxna, barn och familj och 
försörjningsstöd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse ekonom Sandra Belics tjänsteskrivelse, 2019-04-15 
Ekonomisk uppföljning januari-mars 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Administrativ chef Faruk Saric 
Ekonom Sandra Belic 
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§ 59 Internbudget och verksamhetsplan, nämnden för arbete och välfärd 2019 
2019/283 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningens förslag till nämndens verksamhetsplan och internbudget 2019 föreligger 
enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-04-17 
Förslag till nämndens verksamhetsplan och internbudget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Ekonom Sandra Belic 
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§ 60 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Invigning av Boken LSS-boende, 2/5  
 Nära vård i Blekinge, 2/5  
 Analys- och framtidsdagen, 2/5  
 Villa Mjällby Cura HVB, 3/5  
 Blekinge Barnahus, 14/5 och 15/5   
 Utbildning i barnkonventionen, 8/11  
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§ 61 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Förändringar inom LSS-verksamheten.  

 
 Ny inriktning inom verksamheten arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd och 

introduktion.  
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§ 62 Försäljning av bostadsrätter-Ställverksvägen 2019/1463 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att sälja fyra bostadsrättslägenheter i 
bostadsrättsföreningen Ställverket 
 
att föreslå kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 
genomföra försäljningen 
 
att försäljningsintäkterna placeras i Smithska fonden. 
 
Reservationer 
 
Tommy Persson (S) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger fyra bostadsrättslägenheter i bostadsrättsföreningen 
Ställverket. Smithska fonden har finansierat lägenheterna och fonden förvaltas av 
Kommunstyrelsen. Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för att lägenheterna hyrs ut 
till behövande i Karlshamns kommun. Det har varit otaliga klagomål från 
bostadsrättsföreningen över de personer som nämnden för arbete och välfärd har 
placerat där. Det har varit så illa att bostadsrättsföreningen aktualiserat en vräkning av 
Karlshamns kommun som bostadsrättsinnehavare. Vräkningen har inte gått till domstol 
för avgörande. De personer som bott i lägenheterna har flyttat. Det finns starka 
önskemål från bostadsrättsföreningen att lägenheterna skall säljas 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-04-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 63 Förordnande att begära handräckning enligt LVU 43 § 1 st 2 2019/1119 
 
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 SIS-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: 
 
Marie Meijer Dahl, enhetschef 
Jessica Northfell, 1:e socialsekreterare 
Sara Dornhäuser, beredskap/socialsekreterare  
Martina Persson, beredskap/socialsekreterare  
Martina Johansson, 1:e socialsekreterare 
Johanna Karlsson, socialsekreterare/mottagningen 
Petra Mattsson Havranek, socialsekreterare/mottagningen 
Lina Knutsson, socialsekreterare/mottagningen 
Amelia Lilja, socialsekreterare/mottagningen 
Jonna Welander, beredskap/socialsekreterare  
 
Förordnandet gäller under arbetstid såväl som under eventuell beredskapstjänstgöring. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-04-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Envar förordnad 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-04-25 

Sida 14(18) 

 

§ 64 Utbetalning av försörjningsstöd 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, 2019-04-01  
Statistik över försörjningsstöd, mars 2019 
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§ 65 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2019 2019/332 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
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 6 individrapporter som fördelas enligt följande:  
SoL, samtliga avser beslut om kontaktperson. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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§ 66 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, 2019-04-03  
Redovisning av bevakningslista mars 2019 
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§ 67 Redovisning av delegationsbeslut, april 2019 2019/80 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Genom nämnden för arbete och välfärds beslut den 21 mars 2019 § 48, 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 mars 2019 – 25 april 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-04-03.  
Redovisning av delegationsbeslut 2019-04-18.   
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§ 68 Handlingar för kännedom 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 22 mars 2019 – 
25 april 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum   Ärende 
 
2019/674  17/19   2019-03-28   Dom i mål nr 779-19.  

Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet 

 
2019/1300  18/19   2019-03-28   Assistans för dig, lex Sarah  

rörande en assistansberättigad  
 

2019/1125 19/19 2019-04-02  Dom i mål nr 1491-19.  
Förvaltningsrätten avslår  
överklagandet. 

 
2019/837  20/19   2019-04-03   Protokollsutdrag KS § 95/2019  

Riktlinjer för IT- och  
Informationssäkerhet 

 
2019/346  21/19   2019-04-17   Protokollsutdrag KF § 31/2019  

Revisionsberättelse för år 2018 
 
2019/346  22/19   2019-04-17   Protokollsutdrag KF § 33/2019  

Ansvarsfrihet för år 2018 
 
2018/3743  23/19   2019-04-18   Protokollsutdrag KF § 46/2019  

Det gamla stadsvapnet ska återgå  
som symbol för Karlshamn 

 
2019/346  24/19   2019-04-24   Protokollsutdrag KF § 51/2019  

Uppföljning av intern kontroll 2018 
 

2016/3397  25/19   2019-04-24    Protokollsutdrag KF § 50/2019  
Revidering av gemensam 
dokumenthanteringsplan för 
Karlshamns Kommun 

 
2019/1517  26/19   2019-04-12   JO-anmälan avseende  

sammanträde i ett LVU-ärende


