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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—16.00. Ajournering kl. 14.30-14.50.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Tommy Persson 1:e vice ordf (S) 
Elin Petersson 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson  
Ankie Boklund 

Ledamot 
Ledamot  

(SD) 
(C) 

Dan Munther Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bengt Källström (S)  Sirkka Kahilainen (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ida Lindgren (M) 
Wissam Al Massri (S) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef IFO  
Valdemar Ruch, verksamhetschef  
Sandra Belic, controller §§ 86-89 
Monica Ring, metodutvecklare § 88 
Bengt Olofsson, revisor § 90 
Thomas Nilsson, revisor § 90 

 

Paragrafer §§ 86 - 98  

Utses att justera Ankie Boklund (C) 

Justeringsdatum  2019-06-14 

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

Beslutsdatum: 2019-06-13 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-14 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-05 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 86 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Ankie Boklund (C) att justera dagens protokoll 2019-06-14. 
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§ 87 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring:  
 
Nämndinitiativ från Elin Petersson (M) och Dan Munther (KD) – Karlshamnslinjen för 
alla, läggs till med § 98.  
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§ 88 Information från verksamheten inom LSS  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Metodutvecklare Monica Ring informerar om metoden att mäta stödbehovet inom 
verksamheten LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
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§ 89 Ekonomisk rapportering januari-maj 2019 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Controller Sandra Belic redovisar nyckeltal och en ekonomisk sammanställning för 
perioden januari-maj 2019. Prognosen visar i nuläget ett underskott på ca 28 mnkr.  
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§ 90 Dialog mellan revisorerna och nämnden  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Nämnden bjuder in revisorerna vid behov.  
 
Bengt Olofsson och Thomas Nilsson är nyvalda revisorer för mandatperioden 2019-
2022. Deras uppdrag är att i första hand följa nämnden för arbete och välfärd och ska  
tillsammans med nämnden samarbeta och följa utvecklingen och arbetet framöver.  
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§ 91 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Ordförande har tillsammans med förvaltningschef och ekonomer, träffat kommunens 

revisorer och Ernst & Young för en redovisning av den ekonomiska planen framöver. 
 

 Efter inbjudan från Motivation till förändring har ordförande tillsammans med Bengt 
Källström (S) varit på Blekinge Tekniska högskola (BTH) och informerat och svarat 
på frågor från olika grupper. 
 

 Minnesanteckningar från BRÅ skickas ut för kännedom. 
 
 Sveriges kommuner och landsting (SKL) anordnar en webbaserad konferens om 

digitalisering inom ekonomiskt bistånd 20/6 kl. 08.30-12.00. Anmälan sker till 
ordförande eller förvaltningschef. Ingen ersättning utgår.  
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§ 92 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 LSS Stödbehovsmätning visar på minskat personalbehov med ca 10 årsarbetare.  

 
 Incident på Boken-Lindemo.  

 
 Försörjningsbidraget ökar - Snabbare överföring av bidragstagare som står till 

arbetsmarknadens förfogande.  
 

 Möte med revisionen tillsammans med ordförande.  
 

 Lex Sarah anmälningar inom förvaltningen.  
 

 Möte med arbetsmiljöverket.  
 

 Gallerians inflyttning är framflyttad till år 2021. Arbetsmiljöverket framför kritik över 
personalens nuvarande lokaler. 

 
 Arbetsmiljöverket riktar kritik mot att socialtjänstens besök kan vistas i samma 

cafeteria i Rådhuset som personalen.  
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§ 93 Rutin för hantering av enskildas privata medel inom förvaltningen för arbete 
och välfärds verksamheter 2019/2032 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna reviderad rutin för hantering av enskilda privata medel inom förvaltningen 
för arbete och välfärds verksamheter 
 
Sammanfattning 
 
Rutinerna utgör ett enhetligt redovisningssystem för samtliga boendetyper, lätt 
kontrollerbart och innebärande trygghet för såväl personal som den enskilde och dess 
företrädare.  
 
Rutinerna omfattar alla som behöver hjälp av kommunens personal med hantering av 
sina medel.   
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-05-28 
Förslag på rutin för hantering av enskildas privata medel inom förvaltningen för arbete 
och välfärds verksamhet, 2019-05-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Handläggare Ingrid Mattsson 
Ekonomihandläggare Marie Månsson 
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§ 94 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, 2019-05-22  
Redovisning av bevakningslista maj 2019. 
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§ 95 Redovisning av delegationsbeslut AV-nämnden 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 24 maj 2019 – 13 juni 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-05-22.  
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-06-05. 
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§ 96 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 24 maj 2019 – 
12 juni 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum   Ärende 
 
2019/70  32/19   2019-05-27    Information om kommunens andel  

av 195 miljoner 2019 som ska 
hjälpa ensamkommande unga bo 
kvar under sin asylprocess 

 
2019/78  33/19   2019-05-29   Information om reviderad  

årsplanering från Migrationsverket 
 
2019/1579  34/19   2019-06-05   Dom i mål nr 1951-19.  

Förvaltningsrätten upphäver det 
överklagande beslutet till viss del 
och visar målet i den delen. 
Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet i övrigt.  

 
2019/1666  36/19   2019-06-03    Protokollsutdrag KF § 102/2019  

Karlshamns kommuns framtida 
strategiska arbete  

 
2018/4414  37/19   2019-06-12   Protokollsutdrag KS § 178/2019  

Samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 
2017/4214  38/19   2019-06-13   Begäran om gemensam  

uppföljning av samverkan mellan 
skola och socialtjänst avseende 
barn som far illa eller misstänks 
fara illa 

 
2017/4215  39/19  2019-06-13  Begäran om uppföljning av  

granskningsrapport - 
Integrationsarbetet 

 
2019/1517  40/19   2019-06-05   Begäran om yttrande JO-anmälan  

i LVU-ärende 
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§ 97 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
Ordförande tackar nämnden och tjänstemän för ett bra samarbete och önskar en trevlig 
sommar.  
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§ 98 Nämndinitiativ - Karlshamnslinjen för alla 2019/2182 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och återrapportera på sammanträdet i 
augusti 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) och Dan Munther (KD) lämnar innan sammanträdet in ett 
nämndinitiativ – Karlshamnslinjen för alla.  
 
Förslaget innebär bland annat;  
”Arbetslinjen behöver stärkas. Ett jobb innebär egen försörjning, trygghet och 
möjligheten att påverka sitt eget liv. Verklig frihet och självständighet börjar med en 
egen inkomst. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. 
 
 Att införa heltidsaktivitet som krav på motprestation för ekonomiskt bistånd. 
 Att införa restriktivitetsnorm i försörjningsstödet. 
 Att införa utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar 

gymnasieutbildning. 
 Att Karlshamns kommun inte kompenserar för indraget studiebidrag.” 
 
Yrkanden 
 
Ordförande föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och återrapportera 
på sammanträdet i augusti 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening.  
 
Beslutet skickas till  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschef Valdemar Rush  
 
 
 
 


