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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:45—15.00. 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Margaretha Lennarthsson (SD)  Britt Karlsson (SD)  

Närvarande 
ersättare 

  
Bengt Källström (S) 
Ida Lindgren (M) 
Ted Olander (MP) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef  
Faruk Saric, administrativ chef 
Sandra Belic, controller 
 
 

 

Paragrafer §§ 120-130  

Utses att justera Tommy Persson (S) 

Justeringsdatum  2019-09-27 

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

Beslutsdatum: 2019-09-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-09-27 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-18 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 120 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Tommy Persson (S) att justera dagens protokoll 2019-09-27. 
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§ 121 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande ändring;  
 
 Presentation av verksamheten, administrativ chef Faruk Saric, flyttas till nämnden i 

oktober.  
 
 Nämndinitiativ från Elin Petersson (M) - Utbetalning av försörjningsstöd fördelat lika 

mellan makar/sambos, läggs till § 130.  
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§ 122 Resultatrapport januari-augusti 2019 2019/282 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport för perioden januari-augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Det prognosticerade underskottet vid årets slut är -1,7 mnkr. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-06-17 att tillföra nämnden för arbete och välfärd 23 mnkr. 
  
I jämförelse med 2018 års resultat är årets prognos betydligt bättre. Förutom 
ramförstärkning och tilläggsanslaget har vidtagna åtgärder gett ett positivt resultat. 
Fjolårets höga placeringskostnader har enligt prognosen halverats. Från 41 mnkr år 
2018 till 19 mnkr år 2019. Kostnaderna inom LSS har minskat med ca 9 mnkr. Det sker 
dessutom innan omstruktureringen av gruppbostäderna har gett full effekt. De åtgärder 
som genomförts har inte lett till någon försämrad kvalitet eller uppsägning av personal.  
 
Under året har det skett volymförändringar. Antalet hushåll med försörjningsstöd har 
ökat. Inom barn och familj har det också skett volymökningar som motsvarar 4,5 mnkr.  
Statsbidragen för nyanlända prognosticeras att minska med ca 6 mnkr, vilket i huvudsak 
beror på färre nyanlända till kommunen. Våld i nära relationer har ökat, men i ett antal 
ärenden kommer kommunen att kunna återsöka de kostnaderna hos Migrationsverket. 
Inom försörjningsstöd, integrationsenheten sker förändringar som innebär att personer 
som får försörjningsstöd, successivt överförs till arbetsmarknadsenheten för att på sikt få 
en egen försörjning.   
 
Nämnden för arbete och välfärd medverkar till att uppnå kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-19 
Resultatrapport januari-augusti 2019 
Nyckeltal januari-augusti 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Sandra Belic 
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§ 123 Begäran om anstånd på granskningsrapport samverkan skola och 
socialtjänst 2017/4214 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att begära anstånd med svaret på granskningsrapporten hos revisionen till 2019-11-30.  
  
Sammanfattning 
 
Nämnden för barn, unga och skola, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 
nämnden för arbete och välfärd begär anstånd till 2019-11-30 för att inkomma med 
gemensamt svar till revisionen gällande uppföljning av samverkan mellan skola och 
socialtjänst avseende barn som far illa eller misstänks fara illa.  
 
2017 genomfördes en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Karlshamns kommun. Syfte har varit att bedöma om det finns en risk för att samverkan 
mellan socialtjänst, skola och elevhälsa inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, med 
fokus på arbetet med orosanmälningar. 
 
Enligt granskningen konstaterades att samverkan i flera avseenden har utvecklats 
sedan granskningen 2017. Dock framkom fortfarande utvecklingsbehov i flera centrala 
områden. 
 
Kommunens revisorer har 2019-06-12 inkommit med önskan om ett gemensamt svar på 
hur de tre nämnderna avser att utveckla följande frågeställningar: 
 
 Information till samtliga enheter inom BUS-nämnden ansvarsområde, där osäkerhet 

kring anmälningar fortfarande råder.  
 
 Förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och socialtjänsten avseende 

information och rutiner för anmälan. 
 
 Förebyggande arbete med utgångspunkt i en samlad analys från socialtjänst och 

BUS och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter. 
 
 Förtydliganden gällande hantering av sekretess, bland annat med utgångspunkt i hur 

skolpersonalens relationer med barn och familjer kan användas och hur skolans 
insatser kan utvecklas. 

 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-09-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Revisionen  
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§ 124 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar,  
  
 Studiebesök till Norge tillsammans med samtliga kommuner i Blekinge, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Regionen genom Finsam. Besök på 
NAV för att se hur de arbetar med arbetsmarknads- och försörjningsfrågor.  

 
 Länsstyrelsen Blekinge bjuder i samverkan med Region Blekinge och länets fem 

kommuner under hösten 2019 in till utbildning om; FN:s barnkonvention blir svensk 
lag. Halvdag 8/11 på NetPort Science Park, Östra Piren, Karlshamn.  

 
 Studiebesök till Mönsterås och besök på deras föräldraskapsstöd ”Värme och 

Ramar”.  
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§ 125 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar,  
  
 Blekinges kommuner och Region Blekinge bjuder in till en kunskapshöjande 

konferens med fokus på samverkan kring barn och unga, 19/11 på Ronneby Brunn. 
 
 Pågående förändringsarbete i verksamheten. Förslag på åtgärder läggs fram till 

nästa nämnd.  
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§ 126 Handlingar för kännedom september 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 15 augusti 2019 
– 19 september 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum  Ärende 
 
2018/3032 46/19 2019-08-20 Beslut efter anmälan till JO, dnr 730-2018.  

Avslutad insats utan beslut.  
 
2019/2630 47/19 2019-08-22 JO avslutar ärendet, dnr 522-2019. Utlämnande  

av handling.  
 
2019/1731 48/19 2019-08-26 Beslut efter tillsyn av HVB Varvet, dnr 8.4.2- 

17417/2019. IVO har inte uppmärksammat 
brister inom tillsynsområdet.  Ärendet avslutas.  
 

2019/1731 49/19 2019-08-26 Beslut efter tillsyn av Stödboendet Fyren, dnr  
8.4.2-17419/2019. IVO har inte 
uppmärksammat brister inom tillsynsområdet. 
Ärendet avslutas.  

 
2019/2756 50/19 2019-09-02 Dom i mål nr 4038-19. Förvaltningsrätten avslår  

överklagandet om ekonomiskt bistånd. 
 
2019/3007 51/19 2019-09-13 Synpunkter gällande verksamheten Doghouse 
 
2019/1937  52/19   2019-09-19  Beslut KS § 244/2019 Uppföljning av motion om  

inrättande av whistleblowerfunktion i 
Karlshamns kommun 

 
2019/1936  53/19   2019-09-19  Beslut KS § 245/2019 Förslagslåda för  

medarbetare 
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§ 127 Redovisning av delegationsbeslut september 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 21 augusti 2019 – 19 september 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-10 
Redovisning av delegationsbeslut september 2019 
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§ 128 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln september 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, 2019-09-10 
Redovisning av bevakningslista september 2019.  
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§ 129 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
1:e socialsekreterare Sofie Johnsson bjuds in till nästa nämnd för en redogörelse om   
posterna i rapporten utbetalning av försörjningsstöd.  
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§ 130 Nämndinitiativ - Utbetalning av försörjningsstöd fördelat lika mellan 
makar/sambos  

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och återrapportera på sammanträdet i  
oktober 2019. 
 
Sammanfattning  
 
Elin Petersson (M) lämnar under sammanträdet in ett nämndinitiativ – Utbetalning av 
försörjningsstöd fördelat lika mellan makar/sambos. 
 
 Att dela bidraget mellan makar/sambos ger en möjlighet till ökat ansvar och 

självständighet.  
 Att dela ansvaret för ekonomin ökar jämställdheten mellan makar/sambos i 

hushållet. 
 
Yrkanden  
 
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget och återrapportera 
på sammanträdet 2019-10-17. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med yrkandet och finner att 
detta är nämndens mening.  
 
Beslutet skickas till 
 
Elin Petersson (M) 
 
 


