
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-12-16 

Sida 1(21) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—16.00.       
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) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Lars Hasselgren M) 
Wissam Al Massri (S) 

 Britt Karlsson (SD) 
Bengt Källström (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Ted Olander (MP) 
Marie Bengtsson (S) 
Linda Winnetoft (S) 

Övriga Per-Ola Mattsson (S) 
Magnus Sandgren (M) 
Mats Dahlbom (C) 
Charlott Lorentzen (MP) 
Britt Jämstorp (KD) 
Marie Sällström (S) 
Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Valdemar Rusch, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Faruk Saric, administrativ chef 
Joakim Hörnell, controller § 128 
Sören Davidsen, enhetschef § 127, 130 
Ulrica Hägvall Lundberg, redovisningschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 

 

Paragrafer §§ 125-142  

Utses att justera Claes Mårlind (M) 

Justeringsdatum  2020-12-17 

Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande Digital signatur 

Claes Mårlind 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2020-12-16 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-12-18 

Tillkännages t.o.m.: 2021-01-08 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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§ 125 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Claes Mårlind (M) till att justera protokollet.  
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§ 126 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 127 Presentation av enhetschef Sören Davidsen, arbetsmarknadsenheten  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Enhetschef Sören Davidsen är inbjuden för en presentation och information om det 
framtida arbetet och dess utmaningar som sker inom arbetsmarknadsenheten.  
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§ 128 Ekonomisk uppföljning januari-november 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-november 2020 
 
att återrapportering sker varje nämnd 
 
att förvaltningen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att hålla den budget som 
kommunfullmäktige fastställt.  
 
Sammanfattning 
 
Föredragning av ekonomisk sammanställning för perioden januari-november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-20 
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020  
Nyckeltal januari-oktober 2020 
Ekonomisk uppföljning januari-november 2020  
Nyckeltal januari-november 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschefer  
Controller Joakim Hörnell 
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§ 129 Arkivtillsyn samt rapport efterlevnadskontroll dataskydd för Karlshamns 
kommun 2020/3218 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 16 oktober 2020 genomförde kommunalförbundet Sydarkivera en årlig arkivtillsyn. 
Tillsynsområdet för år 2020 var intern service (ekonomi, personal, IT, upphandling m.m.) 
och samhällsservice (konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor, 
arbetsmarknadsfrågor, turism, näringsliv m.m.). Fokus för tillsynen var 
informationshantering i den löpande verksamheten, arkivorganisation och styrning av 
verksamheten. Arkivtillsynen genomfördes i ett webbmöte och utgick ifrån en enkät som 
respektive verksamhet skickat in. Sydarkivera har efter tillsynen inkommit med en 
åtgärdsplan.  
 
Sydarkivera konstaterar inte några avvikelser, dvs. att kommunstyrelsen bryter mot lag 
eller förordning. En stark rekommendation från Sydarkivera är dock att uppdatera 
kommunstyrelsens arkivbeskrivning. Det framgår av 6 § punkt 2 i arkivlagen (1990:782) 
att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag 
av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Vidare 
framgår av 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att varje myndighet 
ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.  
 
Ytterligare rekommendationer är att besluta om arkivorganisation, genomföra 
kontinuerliga systeminventeringar, utbilda verksamheterna i diarieföring, skicka 
pliktexemplar till Kungliga biblioteket m.fl. samt vidta vissa åtgärder gällande 
närarkiv/mellanarkiv i form av att höja säkerheten för handlingarna, se över klimatet i 
arkivlokalerna samt ta fram driftinstruktioner och kris- och beredskapsplaner.  
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Sören Davidsens tjänsteskrivelse, 2020-11-30 
Åtgärdsplan 2020 intern service och samhällsservice Karlshamns kommun  
Närvarolista vid arkivinspektion Karlshamns kommun  
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Sören Davidsen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Arkivföreståndare Julia Solokof 
Kommunjuristerna  
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§ 130 Leverantör till arbetsförmedlingen 2020/3517 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att återremittera ärendet tills nämndens internbudget är fastställd. 
 
Sammanfattning 
 
Med Arbetsförmedlingens distansering till den lokala arbetsmarknaden, hamnar en allt 
större del av kostnaden för en harvarerat arbetsmarknadspolitik i kommunernas knä. 
Matchningsarbetet som Arbetsförmedlingen ser som sitt huvuduppdrag läggs ut till 
fristående aktörer. Tidigare har detta uppdraget gått till privata aktörer med 
vinstintressen, men nu öppnas det upp för att även kommunerna kan blir leverantör av 
bl.a. tjänsten Kundval Rusta och Matcha.  

Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Sören Davidsens tjänsteskrivelse, 2020-12-03 
Förfrågningsunderlag Rusta och matcha  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjuristen Cecilia Bernhardsson 
Kommundirektören Daniel Wäppling  
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Enhetschef Sören Davidsen   
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§ 131 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar,  
 
 Internbudget och verksamhetsplanen 2021 flyttas till nämnden i januari 2021.  

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag att biträda nämnden som har en 

negativ avvikelse mot budget vid sammanträdena och i arbetet med 
budgetanpassning. Nämnden ser detta som positivt och välkomnar en dialog. 
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§ 132 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar,  
 
 Ramtilldelning budget 2021.  

 
 En personal och en boende på en gruppbostad är smittad av Covid -19. Frånvaro i 

verksamheten gör att personal får täcka upp för varandra.  
 

 Förvaltningen har en del tjänster som avvecklats men kunnat återinsättas. Det finns 
tjänster som är obudgeterade och täcker upp vid frånvaro men även för att hindra 
konsulttjänster.   
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§ 133 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar,  
 
 Omstrukturering av introduktionsenheten.  

 
Verksamhetschef Ulrica Månsson informerar,  
 
 Ny lokal och sammanslagning inom daglig sysselsättning socialpsykiatri. 
 Ny lokal till 12-stegs programmet. 
 Ny tjänst LSS/socialpsykiatri. 
 Projektansökningar klara, ett till Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO). 
 Råd- och stödfunktionen hos vuxenbehandlare avslutas och läggs på 

mottagningsenheten.  
 Högt tryck på enheten barn och familj.  
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar,  
 
 Förvaltningen kommer ingå i Coronateamet tillsammans med omsorgsförvaltningen. 
 Anställning av enhetschef inom LSS samt rekrytering av ytterligare en. 
 
Administrativ chef Faruk Saric informerar,  
 
 Administrationen har 15 årsarbetare. Verksamheten ses över för att jobba mer 

effektivt med mindre resurser, bland annat föreslås införande av systemet för digital 
ansökan om försörjningsstöd. 
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§ 134 Avsluta samverkansavtal med Barnahus 2020/3543 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att avsluta samverkansavtal med Barnahus Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
2011-02-23 fattade dåvarande Socialnämnd beslut att ingå i samverkansavtal gällande 
Barnahus i Blekinge (Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby och Olofström). Avtalet går 
främst ut på att när ett barn behöver förhöras, blivit utsatt för våld eller liknande ska 
detta inte behöva åka till olika aktörer. De ska finnas under ett tak samverka för barnets 
bästa. Under de sista åren har flera av aktörerna haft svårt att leva upp till 
samverkansavtalet och syftet med Barnahus har succesivt försvunnit.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2020-12-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 135 Återrapportering för digitalisering av sekretessärenden 2020/2355 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda digital signering av ordförandebeslut 
avseende sekretessärenden  
 
att återrapportering sker på nämnden i mars 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljningsmöte genomfördes i början av november med handläggare och berörda 
chefer. Rutinen har nu implementerats i förvaltningen och fungerar bra. 
Sekretessärenden är helt digitala och sker nu i Ephorte.  
 
Karlshamns kommun har fattat beslut om digital signering av kommunens handlingar. 
Rutinen har ännu inte genomförts vid signering av ordförandebeslut som avser 
sekretessärenden registrerade i verksamhetssystemet Procapita. Digital signering sker i 
Netpublicator. Handläggare som hanterar ordförandebesluten på förvaltningen arbete 
och välfärd har inte behörighet till systemet.  
Karlshamn har tillsammans med Sölvesborg och Ronneby kommun även en social jour 
med handläggare ifrån varje kommun. Det behövs beslut från övriga kommuner om 
digital signering.  
 
En utredning får visa vad som krävs för att kunna implementera digital signering av 
ordförandebeslut för sekretessärenden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Förvaltningens ledningsgrupp  
Registrator Ingrid Mattsson  
Systemförvaltare Camilla Solitander Lind  
Arkivföreståndare Julia Solokof  
Kanslichef Christina Svensson  
Nämndsekreterare Lena Mattsson 
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§ 136 Årshjul 2021 nämnden för arbete och välfärd 2020/3500 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa förslag till årshjul som även innefattas av beslutsuppföljning för nämnden 
för arbete och välfärd 2021 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till årshjul för 2021 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 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-27 
Förslag till årshjul 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
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§ 137 Handlingar för kännedom december 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 23 oktober 2020 
- 10 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom december 2020. 
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§ 138 Beslutsuppföljning december 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning december 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 139 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 3 2020 2020/94 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
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 11 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 kontaktfamilj enligt SoL  
1 särskilt boende enligt SoL  
7 boende vuxna enligt LSS 
1 korttidsvistelse enligt LSS  
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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§ 140 Redovisning av delegationsbeslut december 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 29 oktober 2020 § 115. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna 
laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 23 oktober 2020 – 10 december 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut december 2020. 
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§ 141 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 december 2002. 
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§ 142 Övrigt  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ordförande tackar nämnden och förvaltningsledning för ett bra samarbete och önskar en 
god jul och ett gott nytt år.  
 
Ordförande tackar även kommunstyrelsens arbetsutskott med en önskan om en god jul 
och gott nytt år samt välkomnar dem tillbaka.  
 
 
 
 


