
 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-09-21 

sid 1 av 19 

 

 

Plats och tid Mörrumssalen, klockan 13:15 – 15:25, ajournering kl. 14:00 – 14:20.  
  

Beslutande: Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Ulla Birgersson Ledamot (M) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
Liz Wennerberg Ledamot (MP) 
Ulla Sandgren Ledamot (S) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

 ersätter  
Sirkka Kahilainen (S) Sofie Dahlqvist (S)  
Ulla Olofsson (M) Anna Wihlstrand (SD)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Roland Ohlsson (S) 
Elin Petersson (M) 
Bodil Frigren Ericsson (L) 

Övriga: Thomas Svensson, förvaltningschef, ej § 458  
Erik Bergman, nämndsekreterare  
Faruk Saric, ekonom §§ 445-450  

Utses att justera: Ulla Sandgren (S)  

Paragrafer: §§ 445 - 459 

Justeringsdatum:  2017-09-22 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Jan-Åke Berg  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Ulla Sandgren   
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§ 445 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Ulla Sandgren (S) att justera protokollet och att justering sker 2017-09-22 
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§ 446 Godkännande av föredragningslista  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna föredragningslistan med tillägg av tre extra ärenden 
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§ 447 Ordförandes information 2017/47 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande informerar om åtgärder som vidtas för att förbättra och utveckla 
verksamheten, bland annat inom försörjning och arbetsmarknad samt öppenvården.  
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§ 448 Förvaltningschefens information 2017/48 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar om följande: 

- Arbete pågår för att knyta enheterna arbetsmarknad och försörjning tätare 
tillsammans.  

- Arbete pågår för att förbättra samarbetet mellan vuxenenheten och öppenvården. 
- Det finns brister i öppenvården och åtgärder behöver vidtas.  
- Rekryteringar: Förvaltningschef kommer tillsätta två enhetschefer i absolut närtid. 

Verksamhetschef för utredning och beslut ska påbörjas intervjuer i närtid.  
- En röd tråd krävs vad avser styrning och ledning av verksamheten.  
- Arbetets framskridande vad avser Mariegården.  

 
 
 
 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2017-09-21 

sid 8 av 19 

 

§ 449 Ekonomisk uppföljning januari - augusti 2017 2017/1627 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa den ekonomiska uppföljningen och översända rapporten till 
kommunstyrelsen 
 
att godkänna föreslagna åtgärder för underskottsreducering 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till augusti 2017. 
Verksamheten beräknas för närvarande ha ett underskott på – 11.623 tkr vid årets utgång.  
 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Försörjningsstöd samt Barn och 
familj.  
 
Antalet vuxna placeringar har fortsatt på samma nivå som under våren vilket bidrar till 
höga placeringskostnader samt personalkostnader. Verksamheten Insatser för vuxna har 
ett prognosticerat underskott på – 4.765 tkr. 
 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd har börjat minska under de senaste månaderna 
vilket bidrar till viss stabilisering när det gäller antal utbetalningar och kostnader. 
 
Kostnader för insatser inom FIA (Fler i arbete), OSA med mera i kombination med höga 
utbetalningar av försörjningsstöd bidrar till prognosticerat underskott. Verksamheten har 
ett prognosticerat underskott på – 5.529 tkr, vilket är en förbättring mot senaste 
prognosen efter april månad. 
 
En markant ökning av kostnader inom Barn och familj efter april månad konstateras. 
Antalet placerade barn i konsulentstödda familjehem samt antalet placerade barn i 
familjehem ökar och därav ökar placeringskostnaderna. 
 
Kostnadsökningar på grund av avhopp som leder till dubbla placeringskostnader 
(uppsägningstid) föreligger och kostnaderna för konsulter, utredningar, kostnader för vite 
( 2016, ej verkställda kontaktpersoner) stiger. Verksamheten har ett prognosticerat 
underskott på -18.509 tkr. En prognosförändring på -11.624 tkr sedan april månad. 
 
Verksamheterna Ledning och gemensamt, Socialpsykiatrin, Introduktion, 
Ensamkommande flyktingungdom samt Arbetsmarknad har en positiv avvikelse. 
Prognosticerat överskott för 2017 är  +17.180 tkr. 
 
Socialpsykiatrin och Arbetsmarknad prognostiserar ett mindre överskott medan Ledning 
och gemensam har ett överskott + 5.568 tkr som avser återföring av fonderade medel samt 
minskning pga. vakanta tjänster.    
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Ett större överskott på + 6.891 tkr prognosticerar introduktionsverksamhet eftersom 
ersättningen för etableringen baseras på antalet nyanlända till kommunen som ökade 
under 2015-2017 medan kostnader ligger på en lägre nivå.  
 
Verksamheten ensamkommande ungdom prognosticerar ett överskott på +4.609 tkr. 
 
Åtgärder för att reducera prognosticerat underskott har tagits fram och redovisas i bilaga 
2.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-09-18 
Driftredovisning för nämnden för arbete och välfärd 
Åtgärder för underskottsreducering 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 450 Delårs- och resultatrapport januari - augusti 2017 2017/1627 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa resultatrapporten och översända den till kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden prognosticerar ett underskott på drygt - 11 500 tkr för året. Åtgärdsförslag för 
anpassning till budgetram har tagits fram, både på kort och på lång sikt. Nämndens 
framtidsbedömning framgår enligt nedan: 
 
När det gäller ensamkommande flyktingbarn är det en verksamhet under delvis avveckling. 
Avsevärt färre barn och ungdomar kommer till kommunen och många uppnår 
myndighetsåldern under åren 2017 och 2018. Det går inte att sia om framtiden. 
Mottagandet kan komma att öka. 
 
Rekrytering av kompetent personal måste både nämnden och kommunen i sin helhet 
arbeta med kontinuerligt. Kommunen måste i framtiden kunna erbjuda anställningsvillkor 
som ökar attraktionskraften. 
 
Behovet att arbeta förebyggande och sekundärpreventivt med tidiga insatser måste 
utvecklas för att uppnå både högre kvalitet och lägre kostnader. Det gäller både barn, 
ungdomar och vuxna. 
 
Nämnden behöver arbeta för att få nyanlända i egen försörjning så fort som möjligt. Annars 
leder det till ökade kostnader för försörjningsstöd. 
 
Nya grupper av individer med olika funktionsvariationer är och kommer att bli aktuella 
inom LSS-verksamheten. Nuvarande daglig verksamhet behöver utvecklas för att tillgodose 
dessa individers behov. Boendena inom LSS behöver utökas, då det finns en kö till boenden. 
Om behovet inte tillgodoses, riskerar nämnden höga viten från IVO. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2017-09-19 
Delårs- och resultatrapport januari – augusti 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 451 Rapport - Fältgruppen perioden 2017-06-01 - 2017-08-31 2017/1634 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att rapporten läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Fältgruppen ska kvartalsvis skriftligen redovisa en analys där det framgår vilka 
riskmiljöer/grupper som synliggjorts och vilka åtgärder som vidtagits. Analysen ska även 
innehålla ett resonemang om vilka tendenser som har observerats avseende olika miljöer 
och grupper. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Henrik Molins tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Henrik Molin 
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§ 452 Förslag till plan för uppföljning av privata utförare 2017/2834 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta plan för uppföljning av privata utförare. 
 
Sammanfattning 
 
För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer 
för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 2015 års kommunallag. 
Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  
 
Av kommunfullmäktiges program, Policy med mål och riktlinjer för privata utförare, 
antagen 2017-02-13, framgår att varje nämnd ska utarbeta och anta en uppföljningsplan 
för privata utförare utifrån nämndens ansvarsområde.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2016-11-29, § 155, att överlåta det egna utförandet av 
personlig assistans på entreprenad till en särskild assistansanordnare. Från och med 
september 2017 utförs personlig assistans av privat utförare, varför en uppföljningsplan 
behöver antas. Sedan juni 2017 ansvarar nämnden för arbete och välfärd för personlig 
assistans. Således är det nämnden för arbete och välfärd som har ansvar för att utarbeta 
och anta uppföljningsplan för privata utförare, enligt kommunfullmäktiges program.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-18. 
Förslag till plan för uppföljning av privata utförare. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahl 
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§ 453 Antagande av riktlinjer för handläggning av dödsboärenden 2017/3065 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta riktlinjerna för handläggning av dödsboärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för handläggning av dödsboärenden i 
Karlshamns kommun. Handläggningen sker i kommunens servicecenter och sköts utav 
kommunens kommunvägledare med stöd av kommunjurist. Detta är reglerat i nämndens 
delegationsordning och syftar till att öka tillgängligheten för medborgarna. 
 
Ärvdabalken (ÄB) och begravningslagen (BegrL) reglerar vilka skyldigheter och rättigheter 
nämnden har i handläggning av dödsboärenden. För att skapa förutsättning för att 
dödsboärenden ska kunna hanteras i ett servicecenter behöver nämnden beskriva för 
handläggarna hur dessa lagrum ska tolkas i de fall det finns utrymme för tolkning. Det gör 
nämnden genom att anta riktlinjer för handläggningen.  
 
Servicecenter har gått igenom det underlag som lämnats till enheten i samband med att 
uppgifterna flyttats dit och tillsammans med kommunjurist tagit fram ett förslag till 
riktlinje med en ökad tillgänglighet för medborgaren i fokus.  
 
Beslutsunderlag 
 
Handläggare Anna Perssons tjänsteskrivelse, 2017-09-12 
Förslag till riktlinjer för handläggning av dödsboärenden 
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare Anna Persson 
T.f. administrativ chef Annette Sandberg 
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§ 454 Information om LSS-verksamheten  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden mottog under förmiddagen information om LSS-verksamheten av 
verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson och LSS-handläggare Christer Arvidsson. 
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§ 455 AV: Protokoll från FSG 2017-06-28 2017/341 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att protokollet läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningens samverkansgrupps sammanträde per 2017-06-28 redovisas.  
 
Från och med FSG i september kommer det finnas en egen samverkansgrupp för 
förvaltningen för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Erik Bergman, 2017-09-12 
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§ 456 Informationsärenden september 2017 2017/46 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden informeras om nedanstående ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-09-14 
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m. augusti 2017 
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§ 457 Handlingar för kännedom, september2017 2017/45 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nedanstående handlingar tillställs nämnden för kännedom.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-09-14 
Begäran om yttrande från nämnden för arbete och välfärd 
Motion angående aktivitetskravet 
Protokollsutdrag KSAU § 151/2017 Motion om sysselsättning som slutmål 
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§ 458 Rapport från kontaktpolitiker 2017/49 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
att Elin Petersson (M) utses som kontaktpolitiker för försörjning 
 
Sammanfattning 
 
Ingen kontaktpolitiker har rapport att avge. Elin Petersson (M) utses som kontaktpolitiker 
för försörjning.  
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§ 459 Inrättande av 2,0 tjänster som familjebehandlare 2017/3177 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att inrätta 2,0 tjänster som familjebehandlare. 
 
Sammanfattning 
 
Den ekonomiska prognosen för barn- och familjeenheten visar på ett underskott med 
18 509 tkr, varav institutionsplaceringar svarar för ca 14 mnkr och familjehem för ca 4 
mnkr. Anledningen till placeringarna beror bland annat på bristen på 
hemmaplanslösningar på grund av att insatser inte finns.  
 
Min bedömning är att åtgärder måste vidtas på kort och på lång sikt för att öka kvaliteten 
för barn och ungdomar i Karlshamns kommun och minska kostnaderna. Det finns idag inte 
resurser för att ge familjer samt barn och ungdomar insatser/stöttning i tidigt skede. 
Familjebehandlarna etablerar kontakter med behövande familjer för att skapa struktur i 
vardagen, såsom tvätt, städning, matlagning, tydlighet i föräldrarollen, gränssättning, 
normer, läxläsning med mera. 
 
Genom en tidig insats kan externa placeringar undvikas och både familjer och barn får en 
fungerande livssituation. Det är också viktigt att familjer med olika kulturella bakgrunder 
när det gäller barnuppfostran kan få stöd och hjälp för att komma tillrätta med sina 
problem. 
 
Tjänsterna skall organisatoriskt placeras under enheten barn och familj. 
 
Ur ett längre perspektiv måste öppenvårdsinsatser utvecklas både vad gäller resurser och 
kompetens. Det är sannolikt att nämnden i framtiden behöver olika specialistkompetenser 
när det gäller familjebehandling för att öka kvaliteten för barn och ungdomar och minska 
kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2017-09-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric 


