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Britt Karlsson  
Ankie Boklund 
Dan Munther  
Sirkka Kahilainen 

Ordförande  
1:e vice ordförande 
Ledamot 
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Ledamot 

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

Tjänstgörande 
ersättare 
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Ida Lindgren (M)  Elin Petersson (M)  

Närvarande 
ersättare 

  
Bengt Källström (S) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Faruk Saric, administrativ chef 
Sofie Johnson, enhetschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  

 

Paragrafer §§ 131 - 147  

Utses att justera Tommy Persson (S) 

Justeringsdatum  2019-10-18 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Lena Mattsson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande ………………………………………… 

Tommy Persson  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
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§ 131 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Tommy Persson (S) att justera dagens protokoll 2019-10-18. 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-10-17 

Sida 5(20) 

 

§ 132 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring;  
 
Ärendet om Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström läggs till med § 147. 
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§ 133 Presentation av verksamheten, administrativa enheten   
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet. 
 
Administrativ chef Faruk Saric informerar om den administrativa enheten och det 
förändringsarbete som genomförts sedan mars i år.  
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§ 134 Presentation av verksamheten, försörjning och integration 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet. 
 
Enhetschef Sofie Johnsson informerar om verksamheten försörjning och integration 
samt redogör för posterna i rapporten utbetalning av försörjningsstöd.  
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§ 135 Ekonomisk uppföljning januari-september 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-september 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av ekonomisk sammanställning och nyckeltal för perioden januari-
september 2019. Prognosen per 30 september visar i nuläget på ett underskott på  
- 4 342 tkr. Avvikelsen beror framfört allt på insatser för vuxna, insatser för barn och 
familj samt försörjningsstöd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Sandra Belics tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
Ekonomisk uppföljning januari-september 2019 
Nyckeltal januari-september 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 136 Yttrande över Idrottspolitiskt program 2019-2023 2019/3220 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att tillstyrka det Idrottspolitiska programmet 2019-2023 med tillägget att verksamheten 
ska präglas av respekt och hänsyn för varandra utan kränkningar.  
 
Sammanfattning 
 
Teknik- och fritidsnämnden har 2019-09-25 beslutat att remittera det idrottspolitiska 
programmet till kommunens nämnder. Svaren skall vara inskickade senast fredagen den 
15 november år 2019. 
 
Karlshamns kommun har sedan år 2009 arbetat med Framtidsforum vilket varit en 
dialog med idrottslivet för att se rörelsens behov av olika faciliteter. I den senaste 
revideringen identifierades ett behov av att ta fram ett idrottspolitiskt program.  
Idrotten är en viktig del i Karlshamns Kommuns strategiska arbete för att vara en 
attraktiv plats för boende, besökare och näringsliv och därmed en viktig del för att nå 
visionen Karlshamn 50 000.  
Ett idrottspolitiskt program syftar inte minst till att stärka och utveckla förutsättningarna 
för det lokala idrottslivet. Det handlar om att förbättra möjligheterna för fysisk aktivitet i 
kommunen, att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och 
idrottsföreningarna samt att skapa förutsättningar för människors behov av ett liv i 
rörelse.  
Fritidsenheten tog under hösten 2018 fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program 
under parollen Ett liv i rörelse. Det har skrivits i nära samarbete med Blekinge 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Detta för att säkerställa det idrottspolitiska 
programmets relevans för idrottsrörelsen och för att det ska ta sitt avstamp i dess 
värdegrund.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-10-02 
Protokollsutdrag TFN § 150/2019 Idrottspolitiskt program 2019-2023 återrapportering 
Följebrev  
Remiss - Ett liv i rörelse - Idrottspolitiskt program för Karlshamns kommun 2019-2023 
 
Beslutet skickas till 
 
Teknik- och fritidsnämnden 
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§ 137 Ordförandens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Länsstyrelsen bjuder in till utbildning i FN:s barnkonvention som lag, 7/11 och 8/11 

halvdagar i Karlshamn och Karlskrona.  
 

 Förslag att införa årshjul och beslutsuppföljning för nämnden.  
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§ 138 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Situationen inom familjehemsgruppen.  

 
 LSS boendet Höralyckan och aktuell lägesinformation. Kommunen föreslår köpa 

boendet av KABO.  
 

 Omsorgsförvaltningens personal flyttar till annat plan. Det gör att socialtjänstens 
förvaltningsledning kan flytta in i Rådhuset igen och all personal flyttar ihop. Flytten 
ska vara klar innan årets slut.  
 

 Beslut från Arbetsmiljöverket om föreläggande av vite med 8 tkr. Ärendet grundar sig 
från 2017 och socialsekreterarnas arbetsförhållanden. Arbete pågår med byggnation 
av besöksrum och flyktdörrar i Rådhuset.  
 

 Information om framtida LSS-boenden.  
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§ 139 Sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 2020 2019/3207 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna föreslagna sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 2020   
 
att sammanträdena börjar kl. 13.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd enligt  
följande: 
 
Torsdag 23 januari 
Torsdag 27 februari 
Torsdag 26 mars 
Torsdag 23 april 
Tisdag 19 maj 
Torsdag 20 augusti 
Torsdag 24 september 
Torsdag 29 oktober 
Torsdag 26 november 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
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§ 140 Sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd individutskott 2020 
2019/3207 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna föreslagna sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 
individutskott 2020   
 
att sammanträdena börjar kl. 11.00 och kl. 15.00.  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 
individutskott enligt följande: 
 
Torsdag 9 januari 
Torsdag 13 februari  
Torsdag 12 mars 
Tisdag 7 april 
Torsdag 7 maj 
Torsdag 4 juni 
Onsdag 17 juni  
Torsdag 6 augusti 
Torsdag 10 september 
Torsdag 15 oktober  
Torsdag 12 november  
Torsdag 10 december  
 
Mötena börjar kl. 15.00 
 
Torsdag 23 januari 
Torsdag 27 februari   
Torsdag 26 mars 
Torsdag 23 april 
Tisdag 19 maj 
Torsdag 20 augusti 
Torsdag 24 september 
Torsdag 29 oktober 
Torsdag 26 november 
 
Mötena börjar kl. 11.00.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
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§ 141 Definition av ”ofrivilligt och frivilligt hemlös” 2019/3225 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att upprätta riktlinjer 
 
att återrapportering sker på nämnden i december.   
 
Sammanfattning 
 
Behovet av definition har uppkommit då verksamheter inte kan mäta eller kvalitetssäkra 
arbetet med klienter som beskrivs som hemlösa. Även att det blir klienten som har 
tolkningsföreträde framför handläggare då begreppet inte är tydligt eller definierat. Detta 
kan i vissa fall leda till konflikter mellan klienter och handläggare/boendeassistenter 
samt även olika tolkningar mellan handläggare och verkställighet. Brist på tydlig 
definition riskerar att leda till osäkra bedömningar samt även egna tolkningar vid 
handläggningen. 
  
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson och Valdemar Rusch tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
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§ 142 Nämndinitiativ angående jämlik utbetalning av försörjningsstöd 2019/3140 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utbetalning av försörjningsstöd ska fördelas lika mellan makar/sambos i hushållet 
 
att anse nämndinitiativet besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-09-26 § 130 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget 
som syftar till att stärka kvinnans ekonomiska handlingsutrymme ur ett 
jämställdhetsperspektiv, men även ur ett skyddsperspektiv.  
 
Vid nybesök ska sammanboende informeras om att Karlshamns kommun har som 
utgångspunkt att utbetalning av försörjningsstöd ska delas upp lika mellan 
makar/sambos. Utifrån möjligheten att stärka kvinnors position och ekonomiska makt 
rekommenderas att utbetalning av försörjningsstöd ska fördelas lika mellan 
makar/sambos i hushåll. 
 
I nuläget görs utbetalning av försörjningsstöd vanligtvis till registerledaren. Detta kan 
vara både mannen eller kvinnan. Vid nybesök tillfrågas sammanboende kring om de vill 
ha uppdelad utbetalning eller till vems konto de vill ha utbetalning till. I vissa ärenden har 
det ansetts vara nödvändigt att utbetalning enbart går till ett konto för att underlätta 
inbetalning av exempelvis hyra eller att den ena sökanden har saknat bankkonto.  
Det föreligger inga hinder från handläggarna att göra en uppdelad betalning mellan 
partners/sambos/makar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch och enhetschef Sofie Johnssons tjänsteskrivelse, 
2019-10-10 
Nämndinitiativ Elin Petersson (M) 
Protokollsutdrag AV § 130/2019 
 
Beslutet skickas till   
 
Initiativtagare  
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Sofie Johnsson 
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§ 143 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2019 2019/334 

 
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 revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 7 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 avser beslut om kontaktperson enligt SoL  
3 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL 
1 avser permanent bostad enligt SoL 
2 avser annat bistånd enligt SoL 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
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§ 144 Handlingar för kännedom oktober 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.   
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 20 september  
2019 – 10 oktober 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum  Ärende 
 
2019/340  54/19  2019-10-02  Beslut KF § 159/2019 Budget 2020 med  

flerårsplan 2021-2022 
 
2019/1858  55/19   2019-10-02  Beslut KF § 161/2019 Avskaffa tjänsten  

trädgårdsskötsel och snöröjning till pensionärer  
m. fl. samt avskaffa taxan 

 
2019/1853  56/19   2019-10-02  Beslut KF § 162/2019 Taxa för  

arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar i 
Karlshamns kommun 

 
2019/3231  57/19 2019-10-10  Minnesanteckningar BRÅ 2019-02-07 
 
2019/3231  58/19   2019-10-10  Minnesanteckningar BRÅ 2019-04-12 
 
2019/3231  59/19   2019-10-10  Minnesanteckningar BRÅ 2019-08-30  
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§ 145 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 20 september 2019 – 10 oktober 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-10-03  
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2019 
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§ 146 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, 2019-10-03  
Redovisning av bevakningslista oktober 2019 
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§ 147 Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna i 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 2019/3373 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna FoU-avtal mellan Region 
Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 2020-01-01—2020-12-31 i enlighet med 
upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner fattar motsvarande 
beslut 
 
Sammanfattning 
 
Sedan flera år finns ett avtal mellan Region Blekinge (dåvarande Landstinget Blekinge) 
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU). Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31 och nytt avtal ska tecknas. Det nya avtalet 
gäller 2020-01-01—2020-12-31. 
 
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och utvecklingsverksamhet.  
Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, 
kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former 
för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera 
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.  
 
Ledningsgruppen för Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) beslutar och 
ansvarar för inriktningen av det gemensamma FoU-arbetet under verksamhetsåret. 
Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2020 till  
2 867 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 867 000 kronor årligen. 
 
Avtalet har tagits fram av Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO) med möjlighet 
även för ansvarig inom Region Blekinges FoU-verksamhet att ge synpunkter. Avtalet har 
även förankrats i Regionala samverkansrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-10-16 
Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, 
Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 


