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§ 104 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Dan Munther (KD) att justera dagens protokoll 2019-08-26. 
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§ 105 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring:  
 
Delegation till ledamöter under ordförande/vice ordförandes frånvaro, läggs till med  
§ 119.  
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§ 106 Ekonomisk uppföljning januari-juli 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna den ekonomiska rapporten för perioden januari-juli 2019   
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder för att nå en 
budget i balans.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av nyckeltal och ekonomisk sammanställning för perioden januari-juli 2019.  
Enheterna försörjningsstöd och barn och familj har de största underskotten. Prognosen 
per 31 juli visar i nuläget på ett underskott med -5 943 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Sandra Belics tjänsteskrivelse, 2019-08-06 
Ekonomisk rapport och nyckeltal januari-juli 2019 
Prognos 2019 Analys och åtgärder  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningsledningen 
Controller Sandra Belic 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-08-22 

Sida 7(23) 

 

§ 107 Yttrande till revisorerna-integrationsarbetet 2017/4215 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att avge svar till revisionen i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till svar till 
revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har granskat integrationsarbetet inom nämnden för arbete och välfärd och 
funnit följande brister: 
 
Granskningen pekar på ett antal risker i nämndens arbete med integration och personer 
som står långt från arbetsmarknaden: 
 
- Nämnden har inte tagit fram en övergripande strategi för integrationsarbete, vilket ska 
ställas mot 24 pågående projekt. Vi ser en uppenbar risk med svårigheter att styra och 
följa upp ett så stort antal projekt, utan en övergripande strategi. Av intervjuer med 
nämnden i andra sammanhang framkommer att mål för verksamheten har tagits fram i 
ett sent skede. 
 
- Motsvarande brist på styrdokument föreligger mellan förvaltningens olika 
verksamhetsområden. Med andra ord föreligger risk for suboptimering eller att frågor 
hamnar mellan stolarna. 
 
- Med tanke på nämndens ekonomiska prognos för 2019, är säkerställda rutiner för 
återsökning av väsentlig betydelse. 
 
- Statistik inom området är grundläggande för att kunna fatta väl underbyggda beslut. 
Trots påpekanden i tidigare granskningar har området inte förbättrats. Det föreligger risk 
för att resurser satsas på fel område och att nämnden har brister i framförhållning. 
 
- Som en konsekvens av brister i statistiken saknas prognoser för kommande behov av 
försörjningsstöd och bostäder.  
 
Revisionen konstaterar att trots löpande kommunikation genom missiv samt via möten 
med nämnden där bristerna påtalats, har inga åtgärder vidtagits. 
 
Revisionen önskar ett snabbt svar på hur identifierade risker ska minimeras eftersom 
både ekonomiska- och verksamhetskonsekvenser som gäller styrning är ytterst viktiga 
att hantera omgående. 
 
Förslag till svar till revisionen 
 
Nämnden för arbete och välfärd delar revisionens kritik och är också medveten om den. 
Inom nämnden för arbete och välfärd har ett massivt förbättringsarbete pågått sedan är 
2017. Omstruktureringen av LSS-boenden och åtgärder för att minska 
placeringskostnader har genomförts och gett ett positivt resultat. När det gäller området 
försörjningsstöd, arbetsmarknadsverksamhet och integrationsarbetet har det genomförts 
ett projekt som syftade till att snabba på processerna från etableringsersättning och 
försörjningsstöd till egen försörjningen. Tyvärr så ledde inte projektet till några 
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förbättringar och därför avslutades det i förtid. Sedan våren år 2019 arbetar 
förvaltningen själva med förbättringsarbetet. De åtgärder som har och skall vidtas är: 
 
 Inrättande av tjänst som verksamhetschef för försörjningsstöd/introduktion och 

arbetsmarknad. Tjänsten inrättades för att skapa utrymme för förvaltningen att 
arbeta med förbättringsarbete inom enheterna. Tjänsten tillsattes i början av juni. 
Uppdraget för verksamhetschefen är: 
 
-Skapa en effektiv organisation för de tre enheterna 
-Flytta fokus från bidrag till arbete 
-Skärpta krav att följa planeringen mot egen försörjning 
-Direkt involvera nyanlända i arbetsmarknadsenheter under 
etableringsersättningsperioden 
-Kartläggning av personer som har etableringsersättning och när de gör över till 
försörjningsstöd 
-Kontinuerliga uppföljningar av de individuella planerna för att säkerställa att det sker 
en utveckling från bidrag till arbete. 
-Ta fram en plan för kommunens integrationsarbete med tydliga mål som omfattar 
de områden som revisionen redovisar 
- Det skall finnas en individuell åtgärdsplan för samtliga nyanlända som beskriver hur 
personen skall få egen försörjning, till exempel arbetsmarknadsåtgärder i form av 
praktik och utbildning. 

 
Ovan ställda krav skall redovisas kontinuerligt under hösten och kommunens plan för 
integrationsarbetet skall redovisas på nämndens decembersammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-08-14 
Uppföljning av granskningsrapport - Integrationsarbetet, 2019-06-12   
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
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§ 108 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Obligatorisk webbutbildning för politiker i kommunen i HBTQ-frågor.  
 Webbutbildning om Hot, hat och våld för förtroendevalda anordnad av SKL, 10/9.   
 Narkotikakonferens 4/9, Britt Karlsson (SD) närvarar.  
 Invigning av Mariegården 28/8, stödboende för missbrukare. 
 Utbildningsdag Glokala Sverige 11/9. 
 Studiebesök till Mönsterås 23/8 för att besöka deras föräldraskapsstöd Värme och 

Ramar. 
 Studiebesök till Norge 4-6/9 tillsammans med samtliga kommuner i Blekinge och 

Finsam. Besök på NAV i Hamar och Elverum för att se hur de arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor och samarbeten. 

 Frågan har lyfts om fackliga företrädare på nämndsammanträden.   
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§ 109 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Organisationsförändring av mottagningsenheten samt de personalförändringar som 

skett under sommaren.  
 Beslutet om lokaler för individ- och familjeomsorgen på Gallerian hävs. Lokalerna i 

Rådhuset ses över med bland annat fler besöksrum. Omorganiseringen kommer 
vara klar till årsskiftet.  
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§ 110 Presentation från verksamheten  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Enhetschef för socialpsykiatrin Tobias Gustafsson är inbjuden och presenterar 
verksamheten.  
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§ 111 Nämndinitiativ om Karlshamnslinjen för alla 2019/2182 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utifrån nuvarande arbetssätt på försörjningsstöd så bedöms förslagen ”att införa 
restriktionsnorm i försörjningsstödet” och ”att Karlshamn kommun inte kompenserar för 
indraget studiebidrag” redan vara implementerade. 
 
att förslag ”att införa heltidsaktivitet som krav på motprestation för ekonomiskt bistånd” 
och ”att införa utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar 
gymnasieutbildning” kommer inte att vara realiserbara för att gälla alla som söker 
försörjningsstöd. 
 
att anse nämndinitiativet besvarat.  
 
Sammanfattning 
 
Vid sammanträdet 2019-06-13 § 98 lämnar Elin Petersson (M) och Dan Munther (KD) 
nämndinitiativet Karlshamnslinjen för alla. Initiativet kopplas till Karlshamns relativt höga 
kostnader för försörjningsstöd och att denna kostnad ska minskas samt att arbetslinjen 
ska stärkas. Förslaget innefattar: 
 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. 
 
Nuläge  
 
1. Införa heltidsaktivitet som krav på motprestation för ekonomiskt bistånd 
 
Idag har vi ett antal olika gruppers, som alla har olika förutsättningar, som söker 
försörjningsstöd i Karlshamn. En stor grupp av de som söker stöd 57 av 326 är i 
kategorin: sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning. 
 
I denna kategori är det svårt att ställa krav på heltidsaktivitet. I många av dessa fall är 
arbetsförmågan kraftigt nedsatt och skulle även påverka möjligheten till heltidsaktivitet.  
 
2. Införa restriktionsnorm i försörjningsstödet 
 
Handläggarna utgår från Socialstyrelsens riksnorm för försörjningsstöd. Det som 
Karlshamns kommun beviljar utöver denna norm är ett tillägg för bredbandskostnad på 
233 kronor. 
 
Idag finns det en rad olika bedömningar som görs som kan beskrivas som restriktiva. 
Den arbetssökandes aktivitet till att förändra sin situation granskas och där 
handläggarna ställer höga krav på mängden sökta arbeten som görs månadsvis. Detta 
kan få konsekvensen att ansökningar om försörjningsstöd avslås då man inte varit 
tillräckligt aktivt ut mot en egen sysselsättning och försörjning.  
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3. Inför utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar 
gymnasieutbildning 

 
Kompetensutveckling är en effektiv nyckel att bryta ett utanförskap och ett behov av 
stöttning ekonomiskt från samhället. Både Arbetsförmedlingen, Försörjnings, 
Introduktions och Arbetsmarknadsenheterna är fokuserade på att utbilda och 
studievägleda våra arbetssökanden mot att utbilda sig ur sin situation.  
 
En gymnasieutbildning är ansedd vara en stor vattendelare på den svenska 
arbetsmarknaden där de som har utbildning klara sig mycket bättre när det kommer till 
självförsörjning än de som är utan gymnasieexamen. 
 
Idag har vi flera olika grupper där detta kan bli en utmaning. 
 
En grupp som kräver extra fokus är utländska kvinnor med låg utbildningsnivå eller 
ingen utbildning alls. Vi kan i denna grupp även stöta på analfabeter helt utan någon 
utbildning. Vägen mot en utbildning på gymnasienivå kan då i praktiken bli näst intill 
omöjlig. 
 
Andra grupper kan vara EKB, Ensam-Kommande-Barn, som har olika 
utbildningsbakgrund där man kan få stora utmaningar om man bara vill utbilda dom ut ur 
försörjningsstöd. 
 
4. Karlshamn kommun inte kompenserar för indraget studiebidrag 
 
Idag kompenserar kommunen inte för indraget studiebidrag. Om sökande har misskötts 
sig under sina studier så att studiebidraget dras in så kommer det i 
ansökningsberäkningarna att räknas som en fiktiv inkomst som den sökande kunde har 
haft och därför kompenserar inte kommunen för detta om det beviljas ekonomiskt 
bistånd. 
 
Resultat/utredning 
 
Försörjningsstödsenheten är i ett flertal aspekter restriktiv när det kommer till att betala 
ut bidrag till sökande. En anledning till att försörjningsstödet är högt beror mycket på att 
det är ett högt antal personer som söker bidrag. En rad olika satsningar är initierade för 
att stärka arbetslinjen ytterligare och minska antalet bidragsberoende: 
 
 Tätare samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten. 
 Robotisering av ansökningar av försörjningsstöd. 
 Ökad samverkan mellan olika aktörer som Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. Denna samverkan ska på sikt minska antalet personer som är 
sjukskrivna som söker försörjning av kommunen. 

 Översyn av socialsekreterarnas kompetens för att bäst stärka arbetslinjen. 
 Tydligare fokus på företag och näringslivskontakter. 
 
Diskussion/bedömning 
 
Utifrån nuvarande arbetssätt på försörjningsstöd så bedöms förslag nummer 2 och 4  
redan vara implementerade. Förslag nummer 1 och 3 kommer inte att vara realiserbara 
för att gälla alla som söker försörjningsstöd. 
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Utifrån diskussionen om att ett par förslag redan är implementerade och ett par inte går 
att generalisera för alla sökande så är rekommendationen att inte ta beslut på lagt 
förslag. 
 
Yrkanden 
 
Elin Petersson (M) yrkar avslag till förslaget som helhet, bifall till sista att-satsen samt 
anser övriga att-satser besvarade.   
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Ulla Sandgren (S) ställer frågan om nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag eller enligt Elin Peterssons (M) yrkande och finner att nämndens mening är enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Valdemar Ruschs tjänsteskrivelse, 2019-08-06 
Nämndinitiativ  
Protokollsutdrag AV § 98/2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
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§ 112 Yttrande över anmälan till JO (JO:s dnr 2788-2019) 2019/1517 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta yttrandet som svar till JO (dnr 2788-2019). 
 
Sammanfattning 
 
Justitieombudsmannen, (JO) har tillsänt Karlshamns kommun en remiss med en 
begäran om yttrande över vad som framförts i en anmälan till JO. Yttrandet ska 
innehålla en redogörelse över handläggningen i det ärende som berörs samt 
myndighetens bedömning av denna. Senaste datum för svar är den 2 september 2019. 
 
Bakgrund 
 
Nämnden för arbete och välfärd vill med anledning av anmälan framföra följande. 
 
Max Eriksson har i sin anmälan till JO anfört att X skulle närvara vid nämnden för arbete 
och välfärds sammanträde den 11 april kl. 15.00, och hade begärt företräde inför 
nämnden. Det följer av 11 kap. 9 § socialtjänstlagen att den person som socialnämnden 
är skyldig att kommunicera utredningsmaterialet med enligt 17 § förvaltningslagen har 
rätt att få företräde inför nämnden, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. 
Vidare känner nämnden till att den enskilde vid företräde inför nämnden har rätt att ha 
med sig ett ombud eller biträde, samt att den enskilde också kan välja att ha med sig en 
stödperson. I det aktuella fallet har X omfattats av bestämmelsen och fått företräde inför 
nämnden i enlighet med sitt önskemål.  
 
De två ärendena som Max Erikssons anmälan avser rör X som är vårdnadshavare till 
fyra barn. Det ena ärendet rör två av X barn, - och -, och det andra ärendet rör - och -. 
Det är två olika fäder till barnen som är parter i ärendena. Som Max Eriksson har 
framfört i sin anmälan hade nämnden inledningsvis för avsikt att ansöka om vård enligt 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) för alla fyra barn, men 
ändrade sig innan mötet till att endast ansöka om LVU för två av barnen, - och -. Slutliga 
ärenden som varit utsända till nämnden har därmed varit två ansökningar om vård enligt 
LVU och två SoL-placeringar.   
 
Max Eriksson var ursprungligen förordnad till offentligt biträde för samtliga fyra barn. När 
det beslöts att utredning för två av barnen ej skulle avslutas med förslag om vård enligt 
LVU informerades förvaltningsrätten om det och att det därför inte fanns behov av 
offentligt biträde i de ärendena. Det åligger förvaltningsrätten att i sin tur underrätta 
biträdet. Vid tiden för sammanträdet var Max Eriksson alltså förordnad till offentligt 
biträde för modern avseende de två av barnen som omfattades av ansökan om vård 
enligt LVU.  
 
X anlände till mötet tillsammans med fadern till - och -, men även med fadern till - och - 
samt med advokat Max Eriksson. Eftersom Max Eriksson var utsedd till ombud för 
barnen som var aktuella för LVU framförde nämnden att han inte behövde närvara när 
de skulle gå vidare till ärendet som inte längre rörde LVU-vård. Även den fader som inte 
är vårdnadshavare till barnen ombads lämna rummet när de gick över till det ärende där 
denne inte var part.  
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-08-22 

Sida 16(23) 

 

Nämndens uppfattning var att X inte behövde något företräde inför nämnden i det 
ärendet när det inte längre var aktuellt att ansöka om LVU-vård i ärendet. Eftersom 
ombudets uppdrag var att företräda modern i ärendet gällande LVU så ställde nämnden 
frågan till X om hon önskade ha någon som företrädde henne. På frågan om hon 
behövde ha ett ombud svarade X ”det spelar ingen roll”,  varpå nämndens ordförande 
frågade ”behöver du ha honom kvar? ” och syftade på Max Eriksson. X svarade ”nej” på 
frågan.  
 
Ordförande bad därefter advokat Max Eriksson att lämna sammanträdet. När Max 
Eriksson hade lämnat rummet klargjorde ordförande för X vad det innebar och frågade X 
ytterligare en gång om de var överens, X svarade då ”ja”.  
 
Det som framförs i anmälan, att X ska ha sagt ”ja” till att Max Eriksson ska vara hennes 
ombud stämmer således inte. Tvärtom har X tydligt klargjort för nämnden att hon ansett 
att hon inte behövde ha ett ombud på sammanträdet. Mot bakgrund härav anser 
nämnden för arbete och välfärd att ärendet har hanterats korrekt och i enlighet med 
gällande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-08-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Riksdagens ombudsmän 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Kommunjurist  
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§ 113 Upphävande av socialnämndens beslut 2016 avseende lokaler för individ- 
och familjeomsorgens verksamhet 2019/2218 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att upphäva socialnämndens beslut från 2016-05-26, § 212 om lokaler för verksamheten 
utredning och beslut.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för välfärd och arbete beslutade 2019-06-27 att föreslå kommunstyrelsen att 
upphäva socialnämndens beslut avseende lokaler för individ- och familjeomsorgen från 
år 2016. Det har visat sig att kommunstyrelsen inte kan upphäva en nämnds beslut. I 
det här fallet måste nämnden för arbete och välfärd ta beslut om att upphäva den gamla 
socialnämndens beslut om lokalerna. (Beslut SN 2016-05-26) 
 
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 
 
Protokollsutdrag AV § 103/2019 Upphävande av socialnämndens beslut 2016 
avseende lokaler för individ- och familjeomsorgens verksamhet 
Beslut SN 2016-05-26 
Utredning 2016-02-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschef Ulrica Månsson  
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
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§ 114 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 2 2019 2019/333 

 
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 13 individrapporter som fördelas enligt följande:  
4 avser beslut om kontaktperson enligt SoL 
9 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisionen 
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§ 115 Handlingar för kännedom augusti 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 14 juni 2019 –  
22 augusti 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum   Ärende 
 
2018/4414  37/19   2019-07-02   Protokollsutdrag KS § 178/2019  

Samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 
2019/770  41/19   2019-06-19   Cura protokoll 2019-05-24 
 
2019/2258  42/19   2019-06-19   Uppföljning av besparingar  

   2019-01-01—2019-05-31 
 

2019/1966  43/19   2019-06-27   Protokollsutdrag KF § 143/2019  
Resultatrapport april 2019 

 
2018/3825  44/19   2019-06-27   Protokollsutdrag KF § 149/2019  

Fyllnadsval av ersättare i 
nämnden för arbete och välfärd – 
Ted Olander (MP) 

 
2018/4354  45/19   2019-06-28   Dom i mål nr 5372-18.  

Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet 
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§ 116 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2019 2019/80 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Genom nämnden för arbete och välfärds beslut den 23 maj 2019 § 77, 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 juni 2019 – 20 augusti 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-07-12.  
Redovisning av delegationsbeslut augusti 2019. 
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§ 117 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, 2019-07-12  
Redovisning av bevakningslista augusti 2019. 
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§ 118 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
Efter inbjudan från Motivation till förändring på Blekinge Tekniska högskola (BTH), 
informerar Bengt Källström (S) om besöket och delger frågor till verksamhetschef 
Valdemar Rusch för besvarande.  
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§ 119 Delegation till ledamöter under ordförande/vice ordförandes frånvaro 
2019/2703 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ge delegation till ledamöterna Anki Boklund (C) och Sirkka Kahilainen (S) att fatta 
beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § kommunallagen. 
 
att ledamöterna ersätter ordförande Ulla Sandgren (S), 1:e vice ordförande Tommy 
Persson och 2:e vice ordförande Elin Petersson (M) under deras frånvaro perioden 
2019-09-04—2019-09-06. 
 
Sammanfattning 
 
Ledamöterna ersätter ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande under 
deras frånvaro enligt period.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse 2019-08-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden 
Förvaltningsledning 
 
 
 
 
 


