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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—16.00. Ajournering klockan 14.45—15.00.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Vakant  
Claes Mårlind 

1:e vice ordf. 
2:e vice ordf. 

(S) 
(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) 
Ted Olander (MP) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Wissam Al Massri (S) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
Marie Bengtsson (S) 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Faruk Saric, administrativ chef 
John Andén, controller §§ 151-152 
Lena Mattsson, nämndsekreterare  

 

Paragrafer §§ 148-163  

Utses att justera Sirkka Kahilainen (S) 

Justeringsdatum  2019-11-22 

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

Beslutsdatum: 2019-11-21 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-22 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-11-21 

Sida 3(20) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 148 Val av protokolljusterare ....................................................................................................4 

§ 149 Fastställande av dagordning ..............................................................................................5 

§ 150 Presentation av verksamheten LSS ..................................................................................6 

§ 151 Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019 2019/282 .....................................................7 

§ 152 Presentation av nämndens internbudget 2020 2019/2784 ................................................8 

§ 153 Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen   
           2019/3604 ..........................................................................................................................9 

§ 154 Svar på revisionens uppföljning av samverkan mellan skola och socialtjänst   
           2017/4214 ........................................................................................................................10 

§ 155 Fyllnadsval av ledamot till nämnden för arbete och välfärd individutskott   
            2018/3825 .......................................................................................................................12 

§ 156 Ordförandes information ..................................................................................................13 

§ 157 Förvaltningschefs information ..........................................................................................14 

§ 158 Komplettering av rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-  
            nämndens verksamhetsområde, kvartal 3 2019 2019/334 .............................................15 

§ 159 Beslutsuppföljning november 2019 2019/3617 ...............................................................16 

§ 160 Handlingar för kännedom november 2019 2019/276 ......................................................17 

§ 161 Redovisning av delegationsbeslut november 2019 2019/80 ...........................................18 

§ 162 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-  
            månadersregeln 2019 2019/79 .......................................................................................19 

§ 163 Övrigt ...............................................................................................................................20 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-11-21 

Sida 4(20) 

 

§ 148 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) att justera dagens protokoll 2019-11-22. 
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§ 149 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring;  
 
Ärende Internbudget 2020 föredras. Beslut fattas på nämnden i december.   
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§ 150 Presentation av verksamheten LSS  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Verksamhetsutvecklare Martin Christensen delger 2019 års brukarundersökning inom 
LSS.  
 
Nämnden får information från Fixarna som berättar om dagligverksamhet och 
samarbetet med sjukvården och återvinnig av material som tidigare kastats.  
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§ 151 Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av ekonomisk sammanställning och nyckeltal för perioden januari-oktober 
2019. Prognosen per 31 oktober visar i nuläget på ett underskott på - 5 675 tkr. 
Avvikelsen beror framförallt på insatser för vuxna, insatser för barn och familj samt 
försörjningsstöd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Administrativ chef Faruk Sarics tjänsteskrivelse, 2019-11-11  
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2019  
Nyckeltal januari-oktober 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Förvaltningsledningen 
Controller John Andén 
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§ 152 Presentation av nämndens internbudget 2020 2019/2784 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Administrativ chef Faruk Saric föredrar ärendet. Nämndens verksamhetsplan samt 
internbudget 2020 beslutas på nämnden i december. 
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§ 153 Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen 2019/3604 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att besluta om nya riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen.  
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns 
kommun, genomfört en uppföljning av granskningen från 2017. 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. 
 
I revisorernas skrivelse, daterad 2019-06-12, angående uppföljning av samverkan 
konstateras att samverkan i flera avseenden har utvecklats sedan granskningen 2017. 
Dock framkommer det utvecklingsbehov i flera centrala områden. 
 
Ett av områdena som nämns är förbättrad samverkan mellan gymnasieskolan och 
socialtjänsten avseende information och rutiner för anmälan. 
 
Utbildningsförvaltningen och Förvaltningen för arbete och välfärd har därför tillsammans 
reviderat riktlinjerna vid anmälningsskyldighet, enligt socialtjänstlagen, så att de gäller 
för alla barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år, dvs för förskola, grundskola och fritidshem 
samt gymnasieskola.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-11-07 
Riktlinjer för förskola och skola vid anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen,  
2019-11-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 154 Svar på revisionens uppföljning av samverkan mellan skola och socialtjänst 
2017/4214 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden antar förvaltningschefernas svar som sitt eget och överlämnar det 
gemensamma svaret till revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun 
genomfört en uppföljning av en granskning från 2017. Syftet var att bedöma om det 
fanns risk för att samverkan mellan socialtjänst, skola och elevhälsa inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt, med fokus på arbetet med orosanmälningar. Vid den senaste 
granskningen konstaterades att samverkan i flera avseenden har utvecklats men att 
flera utvecklingsbehov även kvarstår.  
 
Flera åtgärder med anledning av granskningen har redan vidtagits. 
 
 Införande av och återkommande information om rutiner och riktlinjer gällande 

arbetet med orosanmälningar i utbildningsförvaltningens verksamheter. 
 
 Att ledningsgruppen för barn och unga har en stående punkt i 

dagordningen om avvikelser i orosanmälningar och tillsammans följer 
utvecklingen. 
 

 En blankett för samtycke att dela nödvändig information är framtagen. 
 
 Att arbeta vidare med att säkerställa att orosanmälningar görs skyndsamt 

när detta så krävs.  
 
Då de flesta orosanmälningar mynnar ut i erbjudande om frivilliga insatser till vilka 
föräldrar kan tacka nej, är arbetet med att få vårdnadshavare att förstå sin roll och sitt 
barns behov den mest effektiva insatsen långsiktigt. Det handlar i första hand om att 
säkerställa samsyn med vårdnadshavare genom att skapa en tillitsfull relation vid 
misstanke om omsorgsbrist för att bästa möjliga förutsättningar för vårdnadshavarna att 
ta emot socialtjänstens stöd och hjälp. 
 
Utbildningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen för arbete- och välfärd, svarar 
på revisorernas kritikpunkter. Svaret omfattar hur förvaltningarna arbetat vidare med 
utvecklingsområdena som rör samverkansfrågor avseende barn som far illa eller 
misstänkt fara illa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Thomas Svensson, förvaltningschef arbete och välfärd och  
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, 2019-11-04 
Handlingsplan ANDT 2019-2023 
Struktur för samverkansgrupper 
Riktlinjer för anmälan till socialtjänsten 2019-11-07 
Samtycke till informationsutbyte 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
Verksamhetschef Petra Gagner 
Tf. verksamhetschef Sofia Olsson 
Verksamhetschef Torsten Berg 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Marie Mejer Dahl 
Enhetschef Hawazen Saghir 
Revisor Lars Beckman 
Revisor Bengt Olofsson 
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§ 155 Fyllnadsval av ledamot till nämnden för arbete och välfärd individutskott 
2018/3825 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att till ny ledamot i nämnden för arbete och välfärd individutskott efter Elin Petersson (M) 
utse Claes Mårlind (M) till och med utgången av år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har 2019-10-28 § 201, beslutat att entlediga Elin Petersson (M) från 
sitt uppdrag som ledamot i nämnden för arbete och välfärd. 
 
Elin Petersson (M) var även ordinarie ledamot i nämndens individutskott varför ny 
ledamot ska utses.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Utredare Anna Persson  
Lönekonsult Cecilia Thomasson 
Matrikeln  
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§ 156 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
Trygghetsvandring med BRÅ sker två gånger per år på olika orter i kommunen, denna 
gång i Mörrum.  
 
Besök på föreningen MIKA tillsammans med Bengt Källström (S). Ungefär 150 personer 
i veckan besöker föreningen som anordnar bland annat frukost och luncher, har  
språkcaféer och andra aktiviteter.  
 
Budgetuppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Konferens om samverkan kring hemmasittarna som är ett projekt med Regionen och 
Blekingekommunerna.  
 
Utbildning om FN´s Barnkonvention. 1 januari 2020 ingår barnkonventionen i svensk 
lag. 
 
Cura har lämnat ett förslag på att driva den sociala beredskapen inom socialtjänsten. 
Kommunerna måste vara eniga.  
 
Cura kommer till nämnden i januari och presenterar sin verksamhet.  
 
Nämnden i december hålls på Arbetsmarknadscentrum.  
 
Redovisar förslag till årshjul för nämnden.   
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§ 157 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
Situationen på förvaltningen och den kritik som riktas från några i personalen till 
ledningen. Redogör för arbetet som gjorts och det som sker framöver.  
 
Kungshusets ombyggnation är gjord med nya besöksrum. Inom kort flyttar 
omsorgsförvaltningen ut och det gör att förvaltningsledningen arbete och välfärd kan 
flytta tillbaka till Rådhuset.  
 
Behovet av ny bygglovsansökan försenar flytten av HVB Varvet och Fyren till lokaler på 
Eriks Dahlbergsvägen. Brandskyddsmyndigheten godkänner inte lokalerna.  
 
Lokalen på Drottninggatan 69 är utdömd. Undersöker nya lokaler till vuxenenhetens  
verksamhet.  
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§ 158 Komplettering av 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 revisionen.  
 
Rapporten kompletteras med 6 individrapporter för perioden som fördelas enligt 
följande:  
 
3 Bostad för vuxna LSS 
2 Avlösarservice i hemmet LSS 
1 Korttidsvistelse LSS  
 
Beslutsunderlag  
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-10-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
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§ 159 Beslutsuppföljning november 2019 2019/3617 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.   
 
Sammanfattning 
 
Redovisningen av beslutsuppföljning november 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-11-08 
Beslutsuppföljning november 2019  
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§ 160 Handlingar för kännedom november 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 11 oktober 2019 
– 14 november 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum  Ärende 
 
2019/2839  60/19   2019-10-22  KS § 263/2019 Riktlinjer för dataskydd 
 
2017/445  61/19  2019-10-14  Föreläggande, utdömande av vite med begäran  

om svar inom 14 dagar 
 

2019/3436  62/19   2019-10-22  Expediering av Länsstyrelsens beslut 851-4339- 
2019 om fördelning av mottagande av vissa 
nyanlända invandrare 

 
2018/3301  63/19   2019-10-22  AMV inspektion - Ärendet avslutet - men kraven  

i beslutet fortsätter att gälla, 2018/020663 
Hasselvägens gruppboende 

 
2019/3274  64/19   2019-10-22  Protokollsutdrag KS § 269/2019  

Sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen 
och dess arbetsutskott 

 
2019/590  65/19   2019-10-29  Dom - Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 638-19 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
2018/3825  66/19   2019-11-06 Protokollsutdrag KF § 201/2019  

Fyllnadsval av ledamot och andre vice 
ordförande i nämnden för arbete och välfärd - 
Claes-Göran Mårlind (M) 

 
2019/1169  67/19   2019-11-06  Protokollsutdrag KF § 187/2019 Revisorernas  

granskning och utlåtande av delårsrapport 2019 
 
2019/1169  68/19   2019-11-05  Protokollsutdrag KF § 186/2019 Kommunens  

delårsrapport augusti 2019 
 
2019/3681  69/19   2019-11-15  Information avseende Placeringsgruppen,  

Barn och Familj, IFO 
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§ 161 Redovisning av delegationsbeslut november 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 11 oktober 2019 – 14 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-10-31 
Redovisning av delegationsrapport november 2019 
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§ 162 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, 2019-10-31  
Redovisning av bevakningslista november 2019 
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§ 163 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ankie Boklund (C) vill veta vad som sker med Doghouse och deras lokaler och 
sysselsättning framöver.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson berättar att lokalerna ska rivas inom kort. I nuläget 
finns inga nya lokaler. Samtliga personer har fått nya sysselsättningar.  
Verksamhetschef Valdemar Rusch får i uppdrag att återkoppla i ärendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 


