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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15—15.30. Ajournering kl. 14.50-15.00.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Sirkka Kahilainen 1:e vice ordf (S) 
Claes Mårlind 2:e vice ordf (M) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
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Wissam Al Massri (S)  Ankie Boklund (C)  

Närvarande 
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Lars Hasselgren (M) 
Ted Olander (MP) 
Marie Bengtsson (S) 
 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Joakim Hörnell, controller § 111 

 

Paragrafer §§ 108-124  

Utses att justera Sirkka Kahilainen (S) 

Justeringsdatum  2020-10-30 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande Digital signatur 

Sirkka Kahilainen 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2020-10-29 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-02 
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Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-10-29 

Sida 3(20) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 108 Val av protokolljusterare ....................................................................................................4 

§ 109 Fastställande av dagordning ..............................................................................................5 

§ 110 Information från ungdomsteamet .......................................................................................6 

§ 111 Ekonomisk uppföljning januari-september 2020 2019/2796 ..............................................7 

§ 112 Sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 2021 2020/2840 ........................8 

§ 113 Sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärds individutskott 2021    
            2020/2840 .........................................................................................................................9 

§ 114 Återrapportering för digitalisering av sekretessärenden 2020/2355 ................................10 

§ 115 Revidering av delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2020/57 .............11 

§ 116 Verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämnden för   
            arbete och välfärd 2020/2802 ..........................................................................................12 

§ 117 Ordförandes information ..................................................................................................13 

§ 118 Förvaltningschefs information ..........................................................................................14 

§ 119 Förvaltningens information ..............................................................................................15 

§ 120 Beslutsuppföljning oktober 2020 2020/90 .......................................................................16 

§ 121 Handlingar för kännedom oktober 2020 2020/67 ............................................................17 

§ 122 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020 2020/68 ...............................................18 

§ 123 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-  
            månadersregeln 2020 2020/87 .......................................................................................19 

§ 124 Övrigt ...............................................................................................................................20 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-10-29 

Sida 4(20) 

 

§ 108 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) till att justera protokollet.  
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§ 109 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 110 Information från ungdomsteamet  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Enhetschef Marie Meijer Dahl är tillsammans med behandlare Sandra Ulveklint och  
socialsekreterare Josefin Feldmanis inbjudna för att informera om ungdomsteamet. 
 
Verksamheten mål och syfte är att:  
 Arbeta för att ungdomar i Karlshamns kommun ska få en fungerande vardag utan 

droger, psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. 

 Identifiera ungdomar med stödbehov och i ett så tidigt stadium som möjligt, fånga 
upp och erbjuda kvalitativa insatser och behandling.  

 Samverka med och informera viktiga aktörer runt ungdomen såsom skola, 
fritidspersonal och vårdnadshavare. 
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§ 111 Ekonomisk uppföljning januari-september 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-september 2020 
 
att återrapportering sker varje nämnd. 
 
Sammanfattning 
 
Föredragning av ekonomisk sammanställning för perioden januari-september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-30 
Ekonomisk uppföljning januari-september 2020 
Nyckeltal januari-september 2020  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschefer  
Controller Joakim Hörnell 
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§ 112 Sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 2021 2020/2840 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för nämnden för arbete och välfärd 2021  
 
att sammanträdena börjar kl. 13.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd enligt  
följande: 
 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
22 april 
27 maj 
26 augusti 
23 september 
28 oktober 
25 november 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner  
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§ 113 Sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärds individutskott 2021 
2020/2840 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för nämnden för arbete och välfärd 
individutskott 2021 
 
att sammanträdena börjar kl. 11.00 och 15.00. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för nämnden för arbete och välfärd 
individutskott enligt följande: 
 
14 januari  
11 februari 
11 mars 
8 april 
6 maj  
17 juni  
9 september 
14 oktober 
11 november 
9 december 
 
Mötena börjar kl. 15.00 
 
28 januari 
25 februari 
25 mars 
22 april 
27 maj 
1 juli  
26 augusti 
23 september 
28 oktober 
25 november 
 
Mötena börjar kl. 11.00. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och tjänstemän 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 114 Återrapportering för digitalisering av sekretessärenden 2020/2355 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att återrapportering sker på nämnden i november.  
 
Sammanfattning 
 
Den nya rutinen har i det stora hela införts på ett positivt sätt. Sekretessärenden som 
beslutas i nämnden eller individutskottet registreras numer i Ephorte. Handläggningen  
genomsyrar ärendeprocessen som pågår för samtliga nämnder med kallelse och 
protokoll och följer de styrdokument som beslutats i kommunen. Uppföljningsmöte hålls i 
november.     
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-30 
 
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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§ 115 Revidering av delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 
2020/57 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2020-01-23 § 6 om nu gällande delegationsordning. Förslag till 
revideringar föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
- A5, fortlöpande revideringar av antagen dokumenthanteringsplan, delegationen flyttas 
till chefen för nämndskansliet, 
- B1, utdelning inom förvaltade stiftelser (donationsfonder), delegationen flyttas till 
handläggare, 
- J4, ordna med gravsättning, delegationen flyttas till administrativ chef, 
- L9, boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar hos annan 
huvudman, delegationen flyttas till nämndens individutskott,  
- L10, boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna vid planering hos annan huvudman, delegationen flyttas till nämndens 
individutskott, 
- M14, anmälan enligt Lex Maria, delegationen läggs på medicinsk ansvarig 
rehabiliterare och medicinsk ansvarig sjuksköterska, 
- O9 ändras så att delegationen innefattar att ingå datadelningsavtal eller annat inbördes 
arrangemang, utöver personuppgiftsbiträdesavtal, 
- O10 ändras så att delegationen innefattar att inte anmäla personuppgiftsincident.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01 
2.11.1 Reviderad delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschefer  
Registrator Ingrid Mattsson  
Kommunjurist  
Författningssamlingen 
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§ 116 Verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämnden 
för arbete och välfärd 2020/2802 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att enligt hälso- och sjukvårdsförordningen utse Thomas Svensson, förvaltningschef för 
förvaltningen för arbete och välfärd till verksamhetschef för den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) skall det där det bedrivs hälso- och 
sjukvård finnas någon som svarar för verksamheten. Bestämmelserna ställer krav på att 
ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet, god kvalité av vården och främjar kostnadseffektivitet. 
 
Bestämmelserna innebär också ett krav på att ledningsansvaret skall vara tydligt såväl 
ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom all hälso- och sjukvård 
finnas en namngiven verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det 
samlade ledningsansvaret. 
 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren som 
ansvarar för att det utses en verksamhetschef för all den hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs av denne. Verksamhetschefen ansvar fråntar 
naturligtvis inte andra befattningshavare deras yrkesansvar. 
 
1 januari 2020 övertog nämnden för arbete och välfärd från omsorgsnämnden den 
hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde.  
 
Nämnden ska i samband med övertagande enligt hälso- och sjukvårdsförordningen utse 
en verksamhetschef för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom 
nämndens ansvarsområde. Naturligt är att utse förvaltningschefen som i övrigt har 
ansvaret för förvaltningens ledning och organisation.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom-Erikssons tjänsteskrivelse, 2020-09-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
MAS Lina Gustafsson 
MAR Susanna Sturesson 
Enhetschef för HSL Lena C Nilsson 
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§ 117 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Tack till alla inblandade för en bra genomförd utbildning i förra veckan om 

socialtjänstens lagar och förordningar samt våld i nära relation.  
 
 Kommunfullmäktige beslutar om budgeten i november. För att nämnden ska kunna 

besluta om internbudget och verksamhetsplan 2021 flyttas nämnden i november från 
26/11 till december onsdag 16/12.  
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§ 118 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Kommunstyrelsens beslut om personalminskningar.  

 
 Lägesinformation om Covid-19.  

 
 Omorganisation inom samhällsbyggnadsförvaltningen och  

kommunledningsförvaltningen.  
 

 Anmälan om Lex Sarah.   
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§ 119 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar,  
  
 Verkställighet av beslut/icke verkställda beslut inom LSS. 

 
 Det har upptäckts skadligt mögel i ett av barnboendena i Asarum och Anticimex är 

inkopplat. De boende kommer flyttas till Båtmansgården.  
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats om framtida byggprojekt och den 
ökade efterfrågan av platser inom LSS.  

 
 Undersöker möjligheten att genomföra utbildning för nämnden inom LSS. 
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§ 120 Beslutsuppföljning oktober 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning oktober 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 121 Handlingar för kännedom oktober 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 18 september 
2020 - 22 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom oktober 2020. 
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§ 122 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 januari 2020 § 6. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 18 september 2020 – 22 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020 
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§ 123 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 oktober 2020. 
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§ 124 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
Nämnden eftersöker en organisationsöversikt som innefattar samtliga verksamheter 
inom förvaltningen. Förvaltningschef Thomas Svensson återkommer.  
 
 
 
 


