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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:15 -15:25, ajournering 14:30 – 14:45. 
  

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
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Joakim Hörnell, ekonom § 95  
Tobias Gustafsson, enhetschef § 98 

 
 

Erik Bergman, nämndsekreterare 
Cecilia Bernhardsson, nämndsekreterare 

 

Utses att justera: Ulla Birgersson   

Paragrafer: §§ 291 - 304 

Justeringsdatum:  2017-05-22 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
           Ulla Birgersson 
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§ 291 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Ulla Birgersson (M) att justera protokollet och att justering sker 2017-05-22 
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§ 292 Godkännande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 293 Ordförandens information  
2017/47 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande har ingen information att delge nämnden. 
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§ 294 Förvaltningschefens information  
2017/48 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
T.f. förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar i följande ärenden: 
 
- Verksamhetschef Lavona Johansson avslutar sin anställning till förmån för en 

anställning i Sölvesborgs kommun. 
- För att samla verksamheten (myndigheten) har beslut tagits om förhyrning i 

utbyggnaden på Citygallerians tak. Beslut om tillfälligt bygglov förväntas vid 
byggnadsnämndens sammanträde den 22 juni. En ansökan om ändrad detaljplan har 
skickats in av Karlshamnsbostäder AB. Planerad inflyttning är årsskiftet 2018/19. 

- Mariegården – arbete pågår enligt plan.   
- Kommunstyrelsen har tagit beslut om att flytta LSS-verksamheten från 

omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd. Nämnden kommer att få 
erforderlig utbildning om LSS-verksamheten.  

- Ulrika Nordén Johansson tackar för sin tid som t.f. förvaltningschef. 
- Nämnden avtackar Ulrika för ett mycket gott utfört arbete och ser fram emot fortsatt 

samarbete. Nämnden önskar Ulrika varmt lycka till som förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen.   

 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-05-18 

sid 8 av 18 

 

§ 295 Ekonomisk uppföljning jan-april 2017  
2017/1627 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att den ekonomiska uppföljningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till april 2017. 
Verksamheten beräknas för närvarande ha ett underskott på – 2 573 tkr vid årets utgång.  
 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt Barn och 
familj. Antalet vuxna placeringar har fortsatt öka under vintern vilket bidrar till höga 
placeringskostnader samt personalkostnader. Verksamheten Insatser för vuxna har ett 
prognosticerat underskott på – 3 805 tkr. 
 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd har ökat markant i mars 2017 vilket bidrar till 
ökat antal utbetalningar. Kostnader för insatser inom FIA (Fler i arbete), OSA (Offentligt 
skyddad anställning) med mera i kombination med höga utbetalningar av försörjningsstöd 
bidrar till prognosticerat underskott. Verksamheten har ett prognosticerat underskott på – 
5 899 tkr. 
 
Barn och familj placerade barn i konsulentstödda familjehem i början av året, budget 
saknas. Ökning av kostnader för familjehemsvård och personalkostnader för utredningar. 
Verksamheten har ett prognosticerat underskott på -6 885 tkr. 
 
Verksamheter Socialpsykiatrin, Introduktion, Ensamkommande flyktingungdom samt 
Arbetsmarknad har en positiv avvikelse. Prognosticerat överskott för 2017 är  + 14 016 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv, 2017-05-11 
Ekonomisk uppföljning, januari till april 2017.  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Förvaltningen för arbete och välfärds ledningsgrupp 
Ekonomer Omsorgsförvaltningen 
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§ 296 Resultatuppföljning  
2017/1627 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatuppföljningen 
 
att resultatuppföljningen skickas till Ekonomikontoret 
 
Sammanfattning 
 
En stor utmaning i relation till uppsatta mål samt till prioriterade områden är att arbeta 
med sammanslagningen av Introduktionsenheten och Försörjningsenheten samt att få till 
ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten. Ett samarbete som skall leda till att flera 
personer kommer i arbete. 
 
Personalförsörjningen avseende socionomer är ett återkommande problem inom samtliga 
enheter. Vi klarar inte att rekrytera utifrån det behov förvaltningen har. Vi konkurrerar 
med närliggande kommuner och bemanningsföretag. Lönebilden är en del, men inte 
avgörande. Som kommun måste vi bli mer attraktiva och ge en bild av vad Karlshamns 
kommun kan erbjuda vid en anställning, till exempel utbildning och handledning.   
 
Minska antalet externa placeringar avseende vuxna och barn. Vid behov av placering skall 
det direkt upparbetas en genomförandeplan där det tydligt skall framgå hur man aktivt 
skall arbeta för att kunna avsluta placeringen och fortsätta vården på hemmaplan.  
 
För att få ett flöde i processen för de ensamkommande finns det ett behov av platser på 
stödboende samt lägenheter. Cura kan inte matcha behovet av platser avseende 
stödboende. Avseende behovet av lägenheter pågår det samverkan med KABO. 
 
Mariegården kommer att bidra till fler hemmaplanslösningar. En projektledare skall verka 
övergripande för att formulera innehållet i verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatuppföljning  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret, Anette Ericson 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-05-18 

sid 10 av 18 

 

§ 297 Protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp 2017-04-18  
2017/341 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga protokollet till handlingarna  
 
Sammanfattning 
 
Föreligger protokoll från omsorgsförvaltningens samverkansgrupp enligt nedan.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokoll 2017-04-18 
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§ 298 Verksamhetsinformation Socialpsykiatri  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning  
 
Enhetschef Tobias Gustafsson informerar om socialpsykiatrins verksamhet.  
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§ 299 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen  
2017/1640 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige fastställa taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
begravningslagen till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes nedlagd arbetstid 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 18 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken har kommunen skyldighet att förvalta 
dödsbon om det inte finns någon som tar hand om den avlidnes egendom. Vid behov ska 
kommunen göra vad som annars åligger dödsbodelägare enligt första stycket, samma 
paragraf. Kommunen har också en lagstadgad skyldighet enligt 5 kap. 2 § begravningslagen 
att ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som ordnar med detta. Även för detta 
arbete har kommunen rätt att få ersättning från dödsboet. Ersättningen ska motsvara 
kommunens kostnader för förvaltning och åtgärder. 
 
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för dödsboförvaltning eller åtgärder 
enligt begravningslagen. Detta är dock en arbetsuppgift som kan vara mycket tidskrävande 
med många kontakter med andra myndigheter och fordringsägare m.fl. Att tillfälligt 
förvalta ett dödsbo kan bli aktuellt under tiden kommunen utreder huruvida det finns 
dödsbodelägare och i de fall det helt saknas delägare som tar hand om den avlidnes 
egendom. Strävan bör vara att kommunen så kort tid som möjligt ska förvalta ett dödsbo. 
Visar utredning att det finns delägare i boet, men dessa inte kan hittas ska nämnden 
snarast anmäla behov av god man för bortovarande enligt 11 kap 3 § föräldrabalken.  
 
Vad gäller begravning är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen. 
Finns det ingen som ombesörjer detta är det, inom ramen för den provisoriska 
förvaltningen av dödsboet, nämnden för arbete och välfärds skyldighet att ordna med 
begravningen. I de fall ett dödsbo saknar arvingar är det Allmänna arvsfonden som all 
kvarlåtenskap tillfaller.  
 
Förslaget är därför att kommunen ska ta ut en ersättning från dödsboet motsvarande de 
kostnader kommunen haft för förvaltning av det, samt för de åtgärder som genomförts 
enligt begravningslagen. Utifrån jämförelse av gällande taxa i andra kommuner görs 
bedömningen att en taxa bör sättas till 0,8 % av gällande prisbasbelopp per timmes 
nedlagd arbetstid. För år 2017 innebär detta en avgift om 358 kr/timme. Nämnden för 
arbete och välfärd ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska tidsåtgången som 
ska debiteras. Det innebär att vid t.ex. hembesök där två tjänstepersoner medverkar ska 
dubbel tid tas ut. Dokumentationen utgör debiteringsunderlaget och en faktura utställd på 
dödsboet för nämnden för arbete och välfärds kostnader ska alltid upprättas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-21 
Förslag på taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Enhetschef Servicecenter, Ulf Melander 
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§ 300 Samråd om planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn. 
2017/88 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inte ha något att erinra mot föreslaget planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 
m.fl. (Sjölyckan), Karlshamn 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till planprogram för fastigheterna Karlshamn 5:1 m.fl. (Sjölyckan) har tagits 
fram. Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för en god levnads- och 
boendemiljö i området och bereda väg för en eller flera detaljplaner som kommer tas fram 
efter planprogrammets antagande. Intentionen är att området avses utvecklas för bostäder, 
centrumfunktion och förskola 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Planprogram Sjölyckan 
2 Riskbedömning WSP 
3 Trafikutredning-Sjölyckan 
4 Översiktligt geotekniskt utlåtande 
5 Behovsbedömning - Planprogram Sjölyckan 
6 Dagvattenutredning_Sjölyckan_170320 (1) 
7 Miljöteknisk markundersökning 
8 Naturvärdesbedömning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden  
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§ 301 Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL, kvartal 
1 2017  
2017/1432 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga rapporten till handlingarna  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera beslut som inte verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller 
även beviljad insats som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
En statistikrapport ska lämnas till kommunfullmäktige samt till kommunens revisorer och IVO 
(individbaserade rapporter).  
 
Per kvartal 1 år 2017 finns, inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde, 22 
gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Samma period finns 3 beviljade 
insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Kvartalsrapport och individrapporter har tillställts IVO. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-26 
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§ 302 Handlingar för kännedom maj 2017  
2017/45 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd delges 2017-05-18 nedanstående handlingar för 
kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv KF § 56/2017 Ansvarsfrihet för socialnämnden år 2016 
2 Protokollsutdrag KF § 56/2017 Ansvarsfrihet för socialnämnden år 2016 
3 Missiv KF § 72/2017 Byte av namn på socialnämnden till nämnden för arbete och 

välfärd 
4 Protokollsutdrag KF § 72/2017 Byte av namn på socialnämnden till nämnden för 

arbete och välfärd 
5 Byte av namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd 
6 Missiv KF § 87/2017 Val av ersättare i socialnämnden - Elin Petersson (M) 
7 Protokollsutdrag KF § 87/2017 Val av ersättare i socialnämnden - Iréne Ahlstrand-

Mårlind (M) 
8 Missiv KF § 73/2017 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 
9 Protokollsutdrag KF § 73/2017 Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 
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§ 303 Informationsärenden maj 2017  
2017/46 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
Sammanfattning 
 
Vid nämndens sammanträde 2017-05-18 informeras om nedanstående ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Försörjningsstöd, t.o.m april 2017 
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§ 304 Rapport från kontaktpolitiker  
2017/49 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Inga rapporter från kontaktpolitiker föreligger.  
 
 
 
 


