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§ 536 Val av justerare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Sirkka Kahilainen (S) att justera protokollet och att justering sker 2017-11-24 
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§ 537 Fastställande av föredragningslista  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa föredragningslistan 
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§ 538 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Jan-Åke Berg informerar om följande: 
 

- Den ekonomiska situationen för nämnden.  
- Rekryteringar.  
- Läkemedelsmissbruk . Bodil Frigren Ericsson (L) kompletterar med statistiskt 

underlag. Materialet visar att det finns en stor förskrivning av narkotikaklassade 
läkemedel i länet. Ordförande tar med sig material till brottsförebyggande rådet.  
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§ 539 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar om följande: 
 

- Rekryteringar. Två enhetschefer på plats och verksamhetschef för IFO rekryterad, 
med tillträde under 1:a kvartalet 2018. 

- Drogsituationen, där det tycks finnas en koncentration till Karlshamn.  
- Ökat samarbete mellan försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten krävs. 

Omvärldsbevakning sker bland annat genom verksamhetsbesök i Olofström och 
Karlskrona.  

- Förbättrad samverkan mellan vuxenenheten och öppenvårdsenheten.  
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§ 540 Fastställande av verksamhetsplan och internbudget 2018 2017/3379 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2018 
 
att medge förvaltningschef att vid behov omdisponera medel i internbudgeten  
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsplan och internbudget för 2018 har tagits fram.  
 
Kommunfullmäktige har givit nämnden en ram om 115 miljoner kronor.  
 
Nämndens verksamhet under 2018 kommer, bland annat, att fokusera på följande: 
 
Verksamheten inom LSS har ett underskott som behöver hanteras, bland annat genom 
ombyggnation från bostäder med fyra boende till sex boende. Om kön till boende inte 
minskas riskerar kommunen viten. Det totala ansvaret för verksamheten övertas av 
nämnden vid årsskiftet.  
 
Vad gäller barn- och ungdomsverksamheten ligger fokus  dels på att minska det 
ekonomiska underskottet, men också på att vidta åtgärder tidigare i processerna. Sena 
ingripanden tenderar leda till sämre resultat och högre kostnader. Nämnden har beslutat 
att inrätta två tjänster som familjebehandlare med syftet att ge insatser tidigt och på 
hemmaplan. Då antalet ensamkommande flyktingbarn minskar överförs personella 
resurser till barn och familj.  
 
Ökad samverkan mellan arbetsmarknad och försörjningsstöd bedrivs i syfte att minska 
kostnaderna för försörjningsstöd och öka de enskildas anställningsbarhet.  
 
Arbetet med att etablera Mariegården för hemmaplanslösningar intensifieras under 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Reviderad verksamhetsplan och internbudget  
Bilaga 1 IK-plan 
Bilaga 2 Internbudget 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 541 Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2017/1627 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige för 2017 motsvarande 13.334 tkr 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning har tagits fram för perioden januari till oktober 2017. 
Nämnden beräknas för närvarande ha ett underskott på – 13.238 tkr vid årets utgång.  
 
De negativa avvikelserna finns inom Insatser för vuxna, Socialpsykiatrin, Försörjningsstöd 
samt Barn och familj.  
 
Antalet vuxna placeringar har fortsatt vara på samma nivå som under våren vilket bidrar 
till höga placeringskostnader samt personalkostnader. Verksamheten Insatser för vuxna 
har ett prognosticerat underskott på – 4.585 tkr. 
 
Antalet hushåll som får försörjningsstöd har börjat minska under senaste månader 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 – 4.754 tkr som är en förbättring mot senaste prognosen 
efter augusti månad. 
 
En markant ökning av kostnader inom Barn och familj föreligger efter april månad. Antal 
placerade barn i konsulentstödda familjehem samt antal placerade barn i familjehem ökar 
och därav ökar placeringskostnader. Under senaste perioden ökade kostnader för 
institutionsplaceringar. Ökning av kostnader på grund av avhopp som leder till dubbla 
placeringskostnader (uppsägningstid), ökning av kostnader för konsulter, utredningar, 
kostnader för vite ( 2016, ej verkställda kontaktpersoner). Verksamheten har ett 
prognosticerat underskott på -21.918 tkr. En prognosförändring på -3.409 tkr sedan 
augusti månad. I prognosen ingår de 4 nya HVB placeringar från början av november 2017. 
 
Verksamheterna Ledning och gemensamt, Introduktion, Ensamkommande flyktingungdom 
samt Arbetsmarknad har en positiv avvikelse. Prognosticerat överskott för 2017 är  
+18.205 tkr. 
 
Socialpsykiatrin prognostiserar en mindre underskott och Arbetsmarknad prognostiserar 
ett mindre överskott. Ledning och gemensam har ett överskott + 4.980 tkr som avser 
återföring av fonderade medel samt minskning på grund av vakanta tjänster.    
 
Ett större överskott på + 7.598 tkr prognosticerar introduktionsverksamhet eftersom 
ersättningen för etableringen baseras på antalet nyanlända till kommunen som ökade 
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under 2015-2017 medan kostnader ligger på en lägre nivå. Verksamheten 
ensamkommande ungdom prognosticerar ett överskott på +5.627 tkr. 
 
Orsaker till underskottet 
 
Placeringskostnaderna för barn och ungdomar har som redovisats ökat kraftig under det 
senaste halvåret. Orsakerna till placeringarna är att behovet ökat. En del av förklaringen är 
att kommunen inte har tillräckligt utvecklade öppenvårdsresurser för att tidigare möta 
behovet och för att undvika placeringar. Inom missbruksdelen behöver kompetens och 
metoder utvecklas för att minska placeringar.  
 
Åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen 
 
Nämnden har beslutat att inrätta två tjänster som familjebehandlare. Syftet är att kunna 
erbjuda tidiga insatser. Alternativ till institutionsplaceringar genom insatser i hemmet har 
påbörjats. Samarbetet med BUS-nämnden har påbörjats för att förstärka samarbetet. 
Placeringarna inom barn och unga har genomlysts och några placeringar på institution ska 
övergå i familjehemsplaceringar. Det finns ett förslag att inrätta ett stödboende för 
missbrukare på Mariegården i Svängsta. Genomlysning av arbetet med att öka 
självförsörjningen har inletts mellan Försörjningsstödsgruppen och 
Arbetsmarknadsenheten. Hittills har arbetet lett till att färre hushåll har försörjningsstöd 
då de har fått arbete. 
 
Förvaltningschefens bedömning är att underskottet inte kan täckas inom befintlig 
ekonomisk ram för nämnden för arbete och välfärd. Därav begäran om tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2017-11-21 
Ekonomisk uppföljning januari – oktober, med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Ekonom Faruk Saric 
Kommunfullmäktige 
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§ 542 Gallring avseende WM Omsorg IFO och Familjerätt 2017/3793 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att gallra informationen i WM Omsorg IFO och Familjerätt enligt lagstiftningen samt bevara 
övrig information 
 
att sök- och sammanställningsmöjligheterna av informationen gallras i WM Omsorg IFO 
och Familjerätt 
 
Sammanfattning 
 
Hos Karlshamns kommun har WM Omsorg IFO och Familjerätt använts 1999–2011. 
Systemet behöver avvecklas för att det inte längre finns någon support eller utveckling av 
det. Idag har samtliga verksamheter inom vård och omsorg samt socialt stöd gått över till 
Procapita, och arbete pågår med att förbereda upphandling av nytt verksamhetssystem.  
 
Informationen i systemet har delvis förts över till Procapita men återstående delar av 
informationen som ska bevaras för bland annat forskning har omvandlats till digitala 
dokument. Dessa kommer att överlämnas till Sydarkivera som är arkivmyndighet åt 
Karlshamns kommun avseende digital information. De bestämmelser om sekretess som 
finns i offentlighets- och sekretesslagen gäller för handlingar som överlämnas till 
arkivmyndighet. Sekretessen gäller även i förhållande till den avlämnande verksamheten. 
 
Den information som bevaras är personakter som rör barn som placerats inom IFO samt 
personakter inom Familjerätt rörande adoption och faderskap eftersom lagstiftningen 
kräver detta. När det gäller övriga personakter inom IFO och Familjerätt så bevaras av 
forskningsskäl de akter på personer som är födda dag 5, 15, 25 varje månad.  
 
Bevarade på papper och i akter kommer de handlingar som har juridiskt bevisvärde inom 
familjerätt även att finnas. Det rör sig om exempelvis faderskapsbekräftelse och avtal när 
det gäller placering av barn. 
 
Genom att förstöra/gallra information i systemet WM Omsorg IFO och Familjerätt och 
plocka ut den information som ska bevaras och därefter stänga ned systemet så förloras 
möjligheten att göra avancerade sökningar och sammanställningar av informationen i 
databasen.  
 
Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den 
myndighet som är ansvarig för informationen. Gallringsbeslut krävs inte bara för 
informationen utan även för de sök- och sammanställningsmöjligheter som finns. 
  
Detaljer kring hur uttaget har gått till och vilka sammanställningsmöjligheter som gallras 
framgår av följande dokumentation: 
 

- Leveransöverenskommelse 
- Leveranskvittens 
- Systemdokumentation, arkiveras med uttaget hos Sydarkivera 
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Beslutsunderlag 
 
Systemförvaltare Camilla Solitander Linds tjänsteskrivelse, 2017-11-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef 
Systemförvaltare 
Arkivföreståndare 
Sydarkivera 
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§ 543 Yttrande gällande motion angående sysselsättning som slutmål 2017/2305 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen 
 
Sammanfattning 
 
Elin Petersson (M) har i motion 2017-06-14 föreslagit att aktivitetskravet för 
försörjningsstöd ska breddas och skärpas till ökad arbetsmarknadskoppling samt att alla 
individuella handlingsplaner för ekonomiskt bistånd ska ha sysselsättning som slutmål. 
Nämnden för arbete och välfärd har remitterats motionen för yttrande.  
 
Socialtjänstens verksamhet ska bygga på frivillighet och samförstånd, men det innebär inte 
att den ska vara kravlös. Den enskilde har i första hand ett eget ansvar för sitt liv. I det 
ingår att efter förmåga bidra till sin försörjning till exempel genom förvärvsarbete. Vidare 
innebär det att en person som är arbetslös och kan arbeta är skyldig att söka arbete för att 
ha rätt till ekonomiskt bistånd. Nämnden har kontinuerliga dialoger med 
försörjningsstödsenheten och budskapet om att motprestation ska ställas är tydligt.  Men 
kravet på den enskilde kan inte drivas hur långt som helst. För personer med sociala 
problem, till exempel missbruk, är rättspraxis tydlig. De ska i första hand erbjudas hjälp för 
sina sociala problem och socialtjänsten ska tillsammans med dem planera för hur de på 
lång sikt ska kunna nå självförsörjning.  
 
En grupp klienter där den individuella handlingsplanen inte kan innehålla sysselsättning 
som slutmål är de personer som har ett läkarintyg som säger att personen helt saknar 
arbetsförmåga. I de fallen ger nämnden stöd och hjälp till klienten att ansöka om 
sjukersättning och att de på så sätt kan bli självförsörjande. Det kan i många fall vara en 
lång process.  
 
Inom nämnden finns ett fortlöpande arbete för att tydligt koppla samman 
försörjningsstödet med de arbetsmarknadspolitiska insatser som arbetsmarknadsenheten 
och Arbetsförmedlingen kan tillhandahålla. Ambitionen är att fler ska komma i arbete och 
att kostnaderna för försörjningsstöd ska minska. Dessutom är ambitionen att måendet och 
självkänslan för berörda kommuninvånare ska förbättras.   
 
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att vad gäller den första att-satsen så faller 
det inom ramen för det pågående arbetet med FIA (Fler i arbete) och förbättrad samverkan 
mellan försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten. Vad avser den andra att-satsen 
så är det reglerat i socialtjänstlagen att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt 
till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det 
innebär att det inte är möjligt att i alla individuella handlingsplaner ha sysselsättning som 
slutmål.  
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Johanna Tomasdotters tjänsteskrivelse, 2017-11-08 
Motion angående sysselsättning som slutmål, 2017-06-14, Elin Petersson (M) 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Enhetschef Johanna Tomasdotter 
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§ 544 Avknoppning av arbetsmarknadsgruppen samt överenskommelse med Resurs i 
Blekinge 2017/3839 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ärendet återremitteras till förvaltningen för fördjupad beredning  
 
att ärendet ska lyftas på nästkommande nämnd 
 
Sammanfattning 
 
2015-05-26 fattades beslut i kommunstyrelsen, § 132, om stöd till Grön Resurs, numera 
Resurs i Blekinge, t.o.m. 2017-12-31. Det pågår en översyn av den nya 
utförarorganisationens kärnuppdrag inom samhällsbyggnadsförvaltningen, med syfte att 
skapa en tydlig gränsdragning kring vilka uppdrag som ska eller kan utföras av 
arbetsmarknadsenhetens deltagare alternativt  sociala företag eller reguljära 
entreprenörer. Denna beräknas vara färdigt under kvartal 3 2018. 
Arbetsmarknadsgruppen är den grupp som bistår samhällsbyggnadsförvaltningen med 
tömning av hundlatrin, gräsklippning och snöskottning för pensionärer med mera.  
 
Det finns därför inte förutsättningar att till den 31 december 2017 knoppa av 
arbetsmarknadsgruppen till det sociala företaget – Resurs i Blekinge så som 
kommunstyrelsen antog i sitt beslut 2015-05-26.  
 
Arbetsmarknadsenheten stöder fortsatt  initiativet och uppdras därför att under ytterligare 
ett år tillhandahålla befintliga lokaler och maskiner samt handledning för Resurs i 
Blekinges dagliga arbete. För arbetsmarknadsenheten innebär stödet inga tillkommande 
kostnader. Samtliga overhead, drift- och lönekostnader som Resurs i Blekinge genererar 
ska vara intäktsfinansierade.  
 
Verksamheten kommer som tidigare att integreras i arbetsmarknadsgruppen i Tubbaryd. 
Därefter är målsättningen att verksamheterna tillsammans avknoppas som ett socialt 
företag från Karlshamns kommun. 
 
Ärendet återremitteras för fördjupad beredning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2017-11-14 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-05-26, § 132 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan-Åke Berg (S) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad beredning och 
att ärendet ska lyftas på nästkommande nämnden.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att nämnden beslutet i enlighet med 
detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Martin Kemi 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 545 Lägesrapport angående Mariegården 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att informationen tas till protokollet 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att snarast starta upp verksamheten på Mariegården 
enligt redovisad plan 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar om den planerade verksamheten på 
Mariegården, vilka ekonomiska konsekvenser etableringen kan få samt vilka målgrupper 
verksamheten kan vända sig till. Förvaltningschef bedömer att den stora utmaningen är att 
finna rätt kompetens på personalen för att arbeta med dessa komplexa personer, som inte 
sällan har dubbla diagnoser.   
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
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§ 546 Informationsärenden november 2017 2017/46 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden delges nedanstående information för kännedom. 

- Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m. oktober 2017 
 
Beslutsunderlag 
 
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd t.o.m. oktober 2017 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-11-03 
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§ 547 Redovisning av protokoll från FSG 2017/2829 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp 2017-10-12 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-11-06 
FSG-protokoll 2017-10-12 
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§ 548 Ordförandebeslut i ej sekretessbelagda ärenden, november 2017/58 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande har enligt kommunallag och delegationsordning rätt att fatta beslut i 
brådskande ärenden. Sådana ärenden redovisas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-11-13 
Delegationslista ordförandebeslut 
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§ 549 Handlingar för kännedom, november 2017/45 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att redovisningen läggs till handlingarna 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden får för kännedom handlingar publicerade i Netpublicator.   

- Rapport ANDT 2015-2017 
- Avloppsanalyser mars 2017 
- Vattenanalyser 2016-2017 

 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2017-11-07 
 
 
 
 
 


