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Plats och tid Arbetscentrum, klockan 13:15—16.00. Ajournering klockan 15.00—15.15.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Vakant 
Claes Mårlind 

1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 

(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) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 

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

   

Paragrafer §§ 164-180  

Utses att justera Dan Munther (KD) 

Justeringsdatum  2019-12-13 

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

Dan Munther  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2019-12-12 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-12-13 

Tillkännages t.o.m.: 2020-01-03 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 164 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Dan Munther (KD) att justera dagens protokoll 2019-12-13. 
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§ 165 Fastställande av dagordning 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 166 Lokal för vuxenenhetens verksamhet inom IFO 2019/3679 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att uppdra åt fastighetschefen att inom Karlshamns tätort hitta lämpliga kontors- och 
mottagningslokaler i storlek motsvarande dagens lokaler 
 
att finansiering sker inom verksamhetens budget. 
 
Sammanfattning 
 
Enheten Vuxen öppenvård under IFO har under många år tillbaka haft sina 
kontorslokaler på Drottninggatan 69. Dessa har under en tid tillbaka ifrågasatts av 
medarbetare kring arbetsmiljön. Oberoende rapporter från Conservator påtalar att de 
inte rekommenderar att medarbetare är kvar på Drottninggatan utifrån olika mätningar 
av arbetsmiljön. Ledningen har efter denna information beslutat att flytta verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2019-11-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 167 Internbudget och verksamhetsplan 2020 2019/2784 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta förslag till nämndens internbudget och verksamhetsplan 2020   
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan  
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till nämndens internbudget och verksamhetsplan 2020 föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-11-28  
Förslag till nämndens internbudget och verksamhetsplan 2020   
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Förvaltningsledningen  
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller John Andén  
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§ 168 Ekonomisk uppföljning januari-november 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-november 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning och muntlig föredragning av ekonomisk sammanställning för perioden 
januari-november 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-12-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 169 Definition och riktlinjer för ofrivilligt och frivilligt hemlös 2019/3225 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa riktlinjer för ofrivilligt och frivilligt hemlös. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden har 2019-10-17 § 141 beslutat om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta 
riktlinjer och ge en återrapportering av ärendet.  
Det behövs en gemensam definition för olika verksamheter så att vi kan kvalitetssäkra 
vårt arbete utifrån en gemensam syn på hemlöshet och bostadssituation. Definitionen 
ska tydliggöra tolkningen så att socialsekreterare, boendesassistenter eller verkställighet 
har en samsyn i de olika situationer som kan uppstå med brukare kopplat till deras 
boendesituation. Definitionen ska även minska fall där det blir osäkra bedömningar och 
underlätta handläggningen. 
 
Ofrivilligt hemlös 
 
Om den enskilde inte anses medverkat till sin bostadslöshet, exempelvis;  
- blivit utsatt för yttre påverkan denne inte kunnat råda över 
- söker aktivt bostad i hela Sverige (med individuella undantag)  
- de som saknat möjlighet att söka bostad på egen hand exempelvis anhöriga till 

ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd på anknytning 
- utsatta för våld i nära relation  

Frivilligt hemlös 
 
Om den enskilde anses medverkat till sin bostadslöshet, exempelvis; 
- utan starka skäl inte ta erbjudande om viss bostad på grund av fel storlek, ligger på 

fel ställe eller inte har ”rätt” standard 
- orsakat avhysning genom upprepade störningar/obetalda hyror 
- utsätter den egendom/boende som denne har erbjudits för skadegörelse eller 

oaktsamhet 
- att den enskilde inte önskar hjälp 

Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch och Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2019-11-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 170 Rutiner gällande lex Sarah-bestämmelserna 2019/3589 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa rutiner avseende lex Sarah-bestämmelser.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt 7 kap. SOSFS 2011:5 (Föreskrifter om lex Sarah) ska den nämnd som har ansvar 
för verksamhet inom socialtjänsten eller enligt lagstiftningen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, 
avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. 
Rutiner ska även fastställas för hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden 
och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras samt om och hur enskilda, anställda 
med flera ska informeras.  
 
Det finns tre skäl till behov av revidering av rutiner samt fastställande av nya. De rutiner 
som fastställdes 2014 (14/3858) gällde dåvarande socialnämnden och avser 
rapportering och utredning. Nämnden ska även fastställa rutiner för information till 
rapporteringsskyldiga, rutiner för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg samt 
rutiner för information och stöd till klienten/brukaren och till berörd personal. Ytterligare 
skäl till behov av revidering av rutiner är införandet av ett nytt IT-stöd för avvikelser 
inklusive lex Sarah-hantering från och med 2020-01-01.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahls tjänsteskrivelse, 2019-11-11  
Rutin för information till rapporteringsskyldiga 
Försäkran – rapporteringsskyldigheten lex Sarah 
Rutin för rapportering enligt lex Sarahbestämmelserna 
Rutin för information och stöd i samband med rapport och åtgärder enligt lex Sarah 
Rutin för utredning av rapport enligt lex Sarahbestämmelserna 
Rutin för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningsledningen 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahl 
Handläggare Ingrid Mattsson 
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§ 171 Årshjul nämnden för arbete och välfärd 2020 2019/3784 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa förslag till årshjul som även innefattas av beslutsuppföljning för nämnden 
för arbete och välfärd 2020   
 
Sammanfattning 
 
Förslag till årshjul för nämnden för arbete och välfärd 2020 har arbetats fram efter 
önskemål från nämnden om att på ett tydligt sätt åskådliggöra nämndens arbete med 
ärenden som återkommer vid en särskild tidpunkt varje år samt vid beslut av ärenden 
om återrapportering.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-11-26 
Förslag till årshjul nämnden för arbete och välfärd 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd 
Förvaltningsledningen 
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§ 172 Återrapportering av verksamheten Doghouse 2019/3007 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-11-21 § 163 om återrapportering av ärendet. Fastigheten som 
verksamheten är i idag, ska rivas innan årsskiftet. Arbete pågår för att finna en 
ersättningslokal. Lokalen behöver möta de krav som ställs på verksamheten och vara 
hållbar på sikt för att skapa en stabilitet för alla inblandade parter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Valdemar Ruschs tjänsteskrivelse, 2019-12-03 
Skrivelse på verksamheten Doghouse, 2019-11-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
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§ 173 Digitalisering av ärendehantering 2019/3543 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för implementering av 
att övergå till digitalt ärendeflöde av sekretessärenden i det kommungemensamma 
dokument- och ärendehanteringssystemet vad avser möteshantering 
 
att rapportering och godkännande av handlingsplan sker i januari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-08 § 224 dnr 2016/3397 att övergå till digitalt 
ärendeflöde i kommunen. Övriga nämnder gavs i uppgift att gå igenom sina 
ärendeflöden. Nämnden för arbete och välfärd har inte genomfört övergång av 
sekretessärenden till det kommungemensamma dokument- och ärendesystemet som 
beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-19 § 140.  
 
Beslutsunderlag 
 
Utredare Anna Persson och kommunjurist Alice Risenfors tjänsteskrivelse, 2019-12-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
Arkivföreståndare Julia H Solokof 
E-arkivmyndigheten Sydarkivera 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningsledningen 
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§ 174 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck med föreläsare Petra Blom. Material 
delges nämnden. 
 
Genom FINSAM har vi fått projektmedel till ett nytt projekt Astrakan, 
lågtröskelsysselsättning för personer med missbruksproblem i åldern 25-60 år som står 
långt ifrån arbetsmarknaden.   
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§ 175 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
Sammanfattar arbetsåret och de utmaningar som nämnden gått igenom samt framtida 
behov. Arbetet fortgår med effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans samt en bra 
arbetsmiljö i organisationen.  
 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion och bland annat 
tittat på lex Sarah rapporter. Rapporten kommer att delges nämnden.   
 
På Mariegårdens stödcenter i Svängsta finns nu tre personer, det finns plats för nio 
totalt. Platser kommer erbjudas även utanför kommunen.  
 
Förvaltningsledningen är inflyttad till Rådhuset.  
 
Rekrytering pågår av personal i verksamheten.  
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§ 176 Beslutsuppföljning december 2019 2019/3617 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna uppföljningen.   
 
Sammanfattning 
 
Redovisningen av beslutsuppföljning december 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-11-25  
Beslutsuppföljning december 2019 
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§ 177 Handlingar för kännedom december 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 15 november 
2019 – 5 december 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum  Ärende 
 
2019/3007   71/19   2019-11-26  Skrivelse med anledning av att verksamhet  

Doghouse skall upphöra 
 
2018/3825  73/19   2019-11-28  Protokollsutdrag KF § 225/2019 Avsägelse från  

Tommy Persson (S) avseende uppdraget som 
1:e vice ordförande i nämnden för arbete och 
välfärd 
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§ 178 Redovisning av delegationsbeslut december 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 15 november 2019 – 11 december 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-11-25 
Redovisning av delegationsbeslut december 2019.  
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§ 179 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, 2019-11-25  
Redovisning av bevakningslista december 2019 
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§ 180 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Bengt Källström (S), det har framkommit uppgifter att nämndens lägenheter är felaktigt 
namngivna, det bör rättas till.  
 
Nämndens sammanträde hölls på Arbetscentrum. Vi får en visning av lokalerna och  
information om deras verksamheter.  
 
Ordförande Ulla Sandgren (S) tackar nämnden och tjänstemän för ett bra samarbete 
och önskar en god jul och ett gott nytt år.  
 
 


