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Plats och tid Årydssalen, klockan 15:00—15.30.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (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  
Bengt Källström (S)  Tommy Persson (S)  

Närvarande 
ersättare 

  
Ida Lindgren (M) 
Wissam Al Massri (S) 
 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef  
Valdemar Rush, verksamhetschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer §§  99 - 103  

Utses att justera Dan Munther (KD) 

Justeringsdatum  2019-06-28 

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

Beslutsdatum: 2019-06-27 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-28 

Tillkännages t.o.m.: 2019-07-19 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 99 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Dan Munther (KD) att justera dagens protokoll 2019-06-28. 
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§ 100 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 101 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Nämnden har en plats till förfogande till ”Narkotikakonferens med fokus på cannabis” 

4/9 i Växjö anordnad av Länsstyrelsen.  
 

 Studiebesök under hösten och besök till Norge för ett projekt anordnat av FINSAM. 
Ett 40-tal medverkande från Arbetsmarknadsenheten, FINSAM, Försäkringskassan 
samt Blekinges fem kommuner.  
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§ 102 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Lex Sarah anmälningar inom verksamheten.  
 
 Omorganisering inom förvaltningen.  
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§ 103 Upphävande av socialnämndens beslut 2016 avseende lokaler för individ- 
och familjeomsorgens verksamhet 2019/2218 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att besluta att upphäva socialnämndens beslut från  
2016-05-26, § 212 om lokaler för verksamheten utredning och beslut samt, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nytt alternativ till lokaler för individ- och 
familjeomsorgen som är anpassade efter arbetsmiljöverkets krav. 
 
Sammanfattning 
 
Frågan om nya lokaler till individ- och familjeomsorgen har pågått sedan år 2012. 
Socialnämnden beslutade 2016-05-26 att ställa sig bakom förvaltningens förslag att 
flytta till Gallerian med ett öppet kontorslandskap. Inflyttningsdatum har hela tiden 
ändrats, år 2017, 2018, 2020 och nu år 2021. 
 
Det är inte möjligt att avvakta i ytterligare ca två år då det krävs åtgärder snarast. 
Nämnden riskerar vite från arbetsmiljöverket om inte åtgärder vidtas som uppfyller 
arbetsmiljöverkets krav. 
 
Gallerian kommer att färdigställas och det utreds för närvarande om annan kommunal 
verksamhet kan flytta till Gallerian. 
 
Arbetsmiljöverket har under flera år gjort inspektioner över socialsekreterarnas 
arbetsmiljö och lokaler. Nuvarande lokaler uppfyller inte arbetsmiljöverkets krav. Bland 
annat saknas flyktvägar i vissa rum som används som besöksrum. Besöksrum och 
arbetsrum måste särskiljas för att garantera socialsekreterarnas säkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse ”Upphävande av socialnämndens 
beslut år 2016, 2019-06-17. 
Socialnämndens beslut 2016-05-26, § 212. 
Förvaltningschef Annelie Myrbecks tjänsteskrivelse ”Nya lokaler för verksamhet 
utredning och beslut”, 2016-02-22. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
 
 
 
 


