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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—16.15. Ajournering kl. 14.45—15.00. 

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Claes Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson ej § 10 Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
Sirkka Kahilainen Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bengt Källström (S)  Vakant plats (S)  
Margaretha Lennarthsson (SD) § 10       Britt Karlsson (SD) 

Närvarande 
ersättare 

  
Ida Lindgren (M) 
Ted Olander (MP) 
Margaretha Lennarthsson (SD) 
Wissam Al Massri (S) 
Mohammed Al Buhaisi (L) 
 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef  
Ulrica Månsson, verksamhetschef  
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Faruk Saric, administrativ chef  
John Andén, controller § 4 

 

Paragrafer §§ 1-18  

Utses att justera Claes Mårlind (M)  

Justeringsdatum  2020-01-24 

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

Claes Mårlind  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 
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Tillkännages fr.o.m.: 2020-01-24 
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§ 1 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Claes Mårlind (M) att justera dagens protokoll 2020-01-24. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Presentation av verksamheten Cura individutveckling  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Förbundschef Therese Magnusson och områdeschef Anette Rasmusson från Cura 
individutveckling är inbjudna och informerar om verksamheten.  
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§ 4 Ekonomisk uppföljning januari-december 2019 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-december 2019. 
 
att återföra nämndens medel från balanskonto 2851 motsvarande 5 000 tkr och tillföra 
medel verksamhetsåret 2019 för att täcka ökade kostnader för försörjningsstöd, 
introduktion och ensamkommande. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av ekonomisk sammanställning och nyckeltal för perioden januari-
december 2019. Resultatet för 2019 är -7 633 tkr.  
Förslag på ny redovisning av nyckeltalen som gäller från och med januari år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-01-09 
Ekonomisk uppföljning januari-december 2019 
Nyckeltal januari-december 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Administrativ chef Faruk Saric 
Controller John Andén 
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§ 5 Handlingsplan för digitalisering av ärendehantering avseende 
sekretessärenden 2019/3543 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta handlingsplanen att övergå till digitalt ärendeflöde av sekretessärenden i det 
kommungemensamma dokument- och ärendehanteringssystemet vad avser 
möteshantering.  
 
att återrapportering sker på nämnden i mars 2020.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-12-12 § 173 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.  
 
Det pågår en juridisk utredning hos Sydarkivera som handlar om vilka handlingar som 
måste vara på papper. Den förväntas vara klar till våren 2020. Utredningen kan ligga till 
grund för Karlshamns kommuns översyn av dokumenthanteringsplanen.   
 
Idag hanteras personärenden i verksamhetssystemet Procapita. Handlingar till beslut 
som behöver fattas av individutskott eller nämnd, läggs i separata mappar i katalogen G 
med olika behörighetsklasser. 
  
Nämndsekreterare hämtar upp handlingarna som sammanställs till en ärendelista 
tillsammans med underlagen. Dessa publiceras sedan i Netpublicator till ledamöterna 
under respektive sammanträde. Protokollsutdragen läggs i mapp i katalogen G som 
hämtas av handläggare och förs in i Procapita. Efter protokolljustering raderas 
handlingarna. Protokollen sparas digitalt i katalogen G innevarande år hos 
nämndsekreterare. Pappersprotokollen förvaras i arkivskåp på förvaltningen arbete och 
välfärd.  
 
I ett inledningsskede kommer förvaltningschefen att skapa en grupp som arbetar vidare 
för att se över förutsättningarna för att föra över ärendehantering av sekretessärenden i 
det kommungemensamma dokument- och ärendehanteringssystemet Ephorte. Det 
innebär att inhämta erfarenhet och kunskap från bland annat Överförmyndarnämndens 
möteshantering och studiebesök i andra kommuner, exempelvis Karlskrona kommun 
har nyligen övergått till hantering av sekretessärenden i Ephorte.  
 
Arbetet kommer även att innefatta hur man praktiskt ska överflytta ärenden från 
Procapita till Ephorte. Det kan bland annat handla om att undersöka om det finns en 
teknisk lösning som medger enkel överflyttning mellan systemen eller om det krävs 
manuell hantering av handlingar. Eftersom det rör sekretessärenden är det viktigt att se 
över behörigheten i Ephorte.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-01-15 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Registrator Ingrid Mattsson   
Systemförvaltare Camilla Solitander Lind 
Arkivföreståndare Julia Solokof 
Nämndsekreterare Lena Mattsson 
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§ 6 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2020 2020/57 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-05-23 § 77 om ny delegationsordning. En revidering har tagits 
fram med anledning av större omarbetning av upphandlingsärenden under punkt C. 
Delegeringen har även reviderats av ärenden som rör enskilda personer och delegation 
till social beredskap. Ett tillägg har gjorts av ärenden med delegationsförbud inom 
nämndens verksamhetsområde under punkt P.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-01-08 
Förslag på nämndens delegationsordning 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningens ledningsgrupp  
Registrator Ingrid Mattsson 
Kommunjurist Alice Risenfors  
Författningssamlingen  
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§ 7 Ändring av godtagbara boendekostnader i Karlshamn för år 2020 2019/4069 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ställa sig bakom framtaget förslag om att ändra de godtagbara boendekostnaderna 
för år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
I de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd så anges vilka högsta boendekostnader 
som är godtagbara i Karlshamn vid ansökan om försörjningsstöd. De godtagbara 
boendekostnaderna baseras delvis på genomsnittshyran enligt det kommunala 
bostadsbolaget Karlshamnsbostäders hyresnivåer samt vad en låginkomsttagare på 
orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Karlshamnsbostäders hyreshöjning för  år 
2020 är 1,92 %. 

 
Förslag på godtagbara boendekostnaderna i Karlshamn år 2020;  
1:a      2:a         3:a             4:a                5:a 
4 222 kronor     5 096 kronor     6 087 kronor     7 479 kronor     8 853 kronor 
 
Beslutet skickas till 
 
T f enhetschef Sofie Johnsson 
Försörjningsenheten 
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§ 8 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Den nationella FINSAM-konferensen, som årligen arrangeras av Nationella rådet, 

genomförs i mars i Halmstad tillsammans med Samordningsförbundet i Halland. 
Finsamkonferensen 2020 kommer utforska innanförskapets olika möjligheter som 
inkludering, social hållbarhet och integration. 
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§ 9 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Arbetsmarknadsenhetens enhetschef Martin Bordes Kemi har blivit entledigad.  
 
 Individuellt ärende, våld i nära relationer. 
 
 Fyra Lex Sarah-anmälningar. 
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§ 10 Social jour i Curas regi 2019/3591 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ställa sig bakom Curas förslag 
 
att finansiering sker inom befintlig ram.  
 
Jäv 
 
Britt Karlsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Socialtjänsten bör enligt 3 kapitlet 6 § Socialtjänstlagen tillhandahålla någon form av 
social jour. En social jour med särskilt utsedda medarbetare infördes år 2014 i Ronneby, 
Karlshamn och Sölvesborg. 
 
Privatpersoner och myndigheter kan ringa socialjouren vid akuta nödsituationer, som 
inte kan vänta till nästa vardag när den ordinarie socialtjänsten har öppet. Socialjouren 
ger akut stöd till den som befinner sig i en utsatt situation, det kan handla om våld, 
övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. 
 
Nuvarande beredskapsorganisation innebär en stor belastning på de deltagande 
socialsekreterarna och påverkar även den ordinarie verksamheten negativt då 
beredskapspersonal behöver ta ut ledighet på grund av arbete under beredskapen. Den 
nuvarande organisationen ger inte heller tillräckligt ledningsstöd till beredskapen. 
 
Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommuner har ställt frågan i direktionen om Cura 
kan ta över den sociala jour/beredskap som idag finns i dessa tre kommuner. 
 
Curas förslag är: 
 
 att Cura organiserar en social jour utifrån ovanstående utredning. En förutsättning är 

att Karlskrona kommun ingår. 
 

 att jouren ska innefatta 4 tjänster på 100%.  
 

 att kostnaden för en 20% chefstjänst tas av befintlig chefstjänst hos Cura. 
 

 att jouren ska vara stationerad i Karlshamn.  
 

 att kostnaden fördelas procentuellt per capita mellan kommunerna. Den totala 
kostnaden för jouren beräknas till 4,02 mkr, enligt 2019 årslöner.  
 

 att kommunerna endast ska betala för de faktiska kostnader som jouren har. Det vill 
säga om kostnaderna blir lägre än beräknat betalas mellanskillnaden tillbaka till 
kommunen och om den skulle bli högre betalar kommunen in mellanskillnaden till 
Cura. 
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-01-13 
Utredning av social jour i Curas regi, 2019-10-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Cura individutveckling  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 11 Nulägesrapport om Perennagårdens lokaler  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson föredrar ärendet.  
 
Brandskyddsmyndigheten har dömt ut Perennagårdens lokaler. Behovet av ny 
bygglovsansökan försenar flytten av HVB Varvet och Fyren. Under en uppstart står 
kommunstyrelsen för kostnaderna. 
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§ 12 Nulägesrapport om Doghouse, Matakuten samt från daglig verksamhet  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar;  
 
 Bygglovs- och detaljsplansändringar är på gång till Doghouse nya lokaler på 

Semjevägen.  
 

 Projektet Matakuten fortsätter. Arbetsmarknadsenheten gör en översyn på samtliga 
projekt.  

 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar;  
 
 Nya rutiner för körning av brukare till daglig verksamhet inom LSS som numer görs 

av personalen inom förvaltningen.  
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§ 13 Presentation av verksamheten psykisk hälsa  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Samordnare Bert Bengtsson är inbjuden och informerar om sitt arbete med psykisk 
hälsa. För Blekinge finns det en gemensam handlingsplan. Sedan 2016 finns statliga 
stimulansmedel i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa samt  
tillgängliggöra goda insatser till de grupper som är i behov av vård och stöd. 
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§ 14 Beslutsuppföljning januari 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisningen av beslutsuppföljning januari 2020. 
 
Dnr 2019/3543 Handlingsplan för digitalisering av ärendehantering avseende 
sekretessärenden, till nämnden i mars 2020 för återrapportering.   
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning januari 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 15 Redovisning av delegationsbeslut januari 2020 2020/68 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.   
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 23 maj 2019 § 77. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 6 december 2019 – 16 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut januari 2020.  
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§ 16 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln 2020 2020/87 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.   
 
Sammanfattning 
 
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av bevakningslista januari 2020. 
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§ 17 Handlingar för kännedom januari 2020 2020/67 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.   
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 6 december 
2019 – 16 januari 2020. 
  
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom januari 2020.  
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§ 18 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ida Lindgren (M) undrar om även friskolorna ingår i kommunens handlingsplan gällande 
orosanmälningar. Verksamhetschef Ulrica Månsson återkommer med svar till nämnden i   
februari.   
 
 
 


