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§ 69 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Britt Karlsson (SD) att justera dagens protokoll 2019-05-24. 
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§ 70 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 71 Information från verksamheten Försörjning, introduktion och 
arbetsmarknadsenheten  

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Enhetscheferna Martin Kemi och Johanna Magnusson Tomasdotter informerar om 
verksamheterna försörjningsstöd- och introduktionsenheten samt  
arbetsmarknadsenheten.  
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§ 72 Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019 
 
att godkänna upprättad effektiviseringsplan 2020-2022 
 
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr, alternativt att 
kommunfullmäktige godkänner nämndens effektiviseringsplan för att komma i 
ekonomisk balans år 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens prognos för år 2019 är ett underskott med 26 958 tkr. Underskottet beror i 
huvudsak på insatser för vuxna, barn och familj samt försörjningsstöd. 
 
LSS-verksamheten har ett prognosticerat överskott. Inom LSS har genomlysningar 
genomförts inom ett flertal områden som resulterat i en ekonomisk balans. Det är färre 
personer som har LSS-insatsen Personlig assistans, vilket också påverkar resultatet 
positivt.  
 
Inom Individ och familjeomsorgen har placeringskostnaderna för barn och ungdomar i 
princip halverats. Enligt prognosen är den positiva förändringen 22 mnkr lägre än 
fjolårets resultat. Anledningen är att nämnden kan erbjuda alternativa insatser på 
hemmaplan. Processerna vid placeringar har gåtts igenom och förändrats. 
Kostnadsökningen inom försörjningsstöd beror sannolikt på en ökning av antalet hushåll 
som lämnat etableringsersättningen och övergått till försörjningsstöd. 
Etableringsersättningen vara i 24 månader. 
 
26,9 mnkr är ett betydligt bättre resultat i jämförelse med resultatet år 2018 som var ca 
43 mnkr.  
 
Nämnden har vidtagit och planerat långsiktiga åtgärder för att komma i balans mellan 
budget och resultat. Nämnden bedömer att det är fullt möjligt att vara i ekonomisk 
balans år 2022. En effektiviseringsplan har tagits fram för att redovisa åtgärder och vilka 
kostnadseffektiviseringar som skall göras.  
 
Resultatet för år 2019 kommer inte att vara i balans, vilket tvingar nämnden att hos 
kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 26 958 tkr, alternativt att 
kommunfullmäktige godkänner nämndens effektiviseringsplan för att återställa ett 
resultat i balans år 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2019-05-16 
Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2019. 
Sammanställning resultat för januari-april 2019. 
Effektiviseringsplan för nämnden 2020-2022.  
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Sandra Belic 
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§ 73 Budget och mål 2020 och flerårsplan 2021-2022 2019/1854 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna upprättat förslag till mål 2020 och budget 2021-2022 
 
att översända beslutet till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden har en långsiktig effektiviseringsplan för att öka kostnadseffektiviteten inom 
LSS. En omstrukturering av gruppboendena är den viktigaste åtgärden. Under år 2019 
startar två nya gruppbostäder, vilket innebär att mycket kostnadskrävande boenden och 
extern placering avvecklas. Förändringarna fortsätter under år 2020 och 2021. Under år 
2020 kommer två nya gruppbostäder att vara klara och flera kostnadskrävande boenden 
kommer att avvecklas. Det är sannolikt att fler gruppbostäder kommer att byggas efter 
år 2020. På sikt kommer kostnaderna för LSS att minska. Efter den ekonomiska 
uppföljningen efter mars månad visar LSS ett positivt ekonomiskt resultat i förhållande 
till budgeten. 
 
Enligt ovan nämnda uppföljning har även nämndens placeringskostnader för barn och 
ungdomar minskat drastiskt. De åtgärder som nämnden beslutat om år 2017 och 2018 
har gett resultat. Idag finns resurser för hemmaplanslösningar, vilket innebär att flera 
placeringar kan undvikas. En omorganisering genomförs inom beslut/öppenvården för 
vuxna för att skapa ett helhetsansvar. Inom försörjningsstöd, introduktionsverksamhet 
och arbetsmarknadsverksamheten pågår ett arbete att förkorta tiden från 
försörjningsstöd till egen försörjning. Nämnden behöver 10 mnkr år 2020 och därefter 
förväntas verksamheten ge överskott i förhållande till budgetramen. Det förutsätter att 
det inte sker några omfattande volymförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson tjänsteskrivelse, 2019-05-16 
Mål 2020 och budget 2021-2022.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Administrativ chef Faruk Saric 
Controller Sandra Belic 
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§ 74 Ordförandes information  
  
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Invigning av Boken, Mariegården och Cura Villa Mjällby.  
 Representanter från nämnden närvarade på utbildning om Blekinge Barnahus.   
 Kommunfullmäktige beviljade nämnden ansvarsfrihet med riktad anmärkning för 

bristande styrning och ledning.  
 Ordförande och förvaltningschef genomförde en dialog tillsammans med revisorerna 

på kommunfullmäktiges sammanträde 20/5.  
 Presidiet och förvaltningschef har regelbundna träffar med kommunstyrelsens 

arbetsutskott för att lämna rapport om budget och verksamhet. 
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§ 75 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Inflyttning av Mariegården och Bokens verksamheter.  
 Planering av nya bygglov för Korta vägen och Iglavägen.  
 Renovering av korttidsverksamheten Pärlan. 
 Ny fas har påbörjats när det gäller utvecklingsarbetet inom försörjningsstöd- och  

introduktionsenheten samt arbetsmarknadsenheten. 
 Verksamhetschefen för försörjningsstöd- och introduktionsenheten samt  

arbetsmarknadsenheten börjar 3/6. 
 Samtliga konsulter har avvecklats. 
 Omorganisation inom IFO pågår. 
 Receptionen öppnar 10 juni. 
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§ 76 Bedömning kring krav av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) 
kontra studier på Svenska för invandrare (SFI), vid ansökan om försörjningsstöd 
2019/1773 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden ställer sig bakom framtaget förslag kring riktlinjer i bedömningar av studier 
på SFI kontra deltagande i JOB, vid bedömning om rätt till försörjningsstöd. 
 
Sammanfattning 
 
Aktuell lagstiftning 
Rätten till bistånd regleras genom 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL).  
 
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  
 
Förtydligande av begrepp 
 
JOB = jobb- och utvecklingsgarantin, är ett program via Arbetsförmedlingen för 
långtidsarbetslösa som består av individuellt utformade insatser och stöd. Under 
deltagande i programmet kan ersättning i form av aktivitetsstöd utbetalas under 
maximalt 450 dagar. För den som inte uppfyller villkoren för a-kassa är ersättningen för 
närvarande 223 kronor/dag. 
Aktivitetsstöd = ersättning som arbetsförmedlingen beslutar om och som handläggs 
samt betalas ut av Försäkringskassan. 
SFI = svenska för invandrare, utbildning i svenska som består av fyra olika nivåer: A, B, 
C, D där nivå D är högst. 

 
Aktuell situation 
 
Enligt arbetsförmedlingens regelverk har den enskilde möjlighet att vara inskriven på 
SFI inom JOB under maximalt ett års tid, oavsett om studierna har bedrivits och/eller hur 
långt den enskilde har kommit i sina svenskkunskaper. Om den enskilde efter ett år 
väljer att fortsätta studierna skrivs hen ut från garantin och möjligheten till fortsatt 
aktivitetsstöd går förlorad.  

 
Vid bedömning om rätt till försörjningsstöd är utgångspunkten att den enskilde ej har 
utrymme att välja att avstå egna inkomster, såsom exempelvis aktivitetsstöd. 

 
Den samlade erfarenheten från socialsekreterarna på introduktion- och 
försörjningsenheten är att det är av stor betydelse att den enskilde erhåller tillräckligt 
goda svenskkunskaper för att öka möjligheterna till förankring på arbetsmarknaden och 
på så vis bli självförsörjande och slippa försörjningsstöd. Vidareutbildning till bristyrken 
har språkkrav som är svåra att uppnå om möjligheten inte finns att avsluta studier på 
SFI med rimliga kunskaper. 
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Aktuell frågeställning 
 
Hur nämnden ställer sig till att låta den enskilde som ansöker om försörjningsstöd, i 
vissa fall, fortsätta sina studier på SFI trots att det innebär förlorad ersättning i form av 
aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen/försäkringskassan?  
Perioden för möjlighet till aktivitetsstöd är begränsad (totalt maximalt 450 dagar). Detta 
talar för att det faktiskt inte bör innebära en större ekonomisk uppoffring att acceptera 
fortsatta studier, tvärtom är förhoppningen att det snarare kan leda till en snabbare och 
mer varaktig självförsörjning för den enskilde.   

 
Bedömning 
 
Förslagets utgångspunkt är att den enskilde ska följa sin planering med 
arbetsförmedlingen vilket innebär att avsluta studier på SFI efter ett år inom JOB och 
upprätta en annan planering med arbetsförmedlingen. Dock kan det finnas skäl att 
frångå denna utgångspunkt och göra individuella bedömningar när det bedöms gagna 
den enskildes förankring på arbetsmarknaden, och en självförsörjning, på sikt. Det kan 
även finnas särskilda skäl till varför den enskilde inte haft möjlighet att fullfölja studierna 
under etablering och under ett år i JOB, exempel på sådana skäl kan vara: väntetid 
innan studierna påbörjats, föräldraledighet eller placering där förutsättningarna för SFI-
studier inte har funnits. Den med bristande skolbakgrund från hemlandet och/eller 
analfabeter kan behöva längre tid på sig för att uppnå en tillräckligt bra språknivå. 
Sammanfattningsvis utgår förslaget från målet att den enskilde på snabbaste, och på 
mest varaktigt sätt, ska erhålla en självförsörjning. Detta kan innebära att studier på SFI 
mot försörjningsstöd istället för annan planering med aktivitetsstöd, kan vara mest 
lämplig i vissa fall.    

 
Strävan är att studierna på SFI regelbundet ska följas upp samt att de ska kombineras 
med praktik/sysselsättning genom arbetsförmedlingen om möjligheten finns, eller i annat 
fall via introduktion- och försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten.        
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Johanna Tomasdotters tjänsteskrivelse, 2019-05-08 

  
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Johanna Tomasdotter 
1:e socialsekreterare Sofie Johnsson 
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§ 77 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2019 2019/52 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2019 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-03-21 § 48 om ny delegationsordning. En revidering har tagits 
fram med anledning av delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal 
och andra beslut enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa har lagts till i 
delegationsordningen under punkt O. 
Delegeringen har förstärkts ytterligare av ärenden som rör enskilda personer inom 
socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-03-28 
Förslag till delegationsordning, 2019-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Verksamhetschef Ulrica Månsson  
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Enhetschefer   
Kommunjurister  
Författningssamling 
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§ 78 Förslag till revidering av riktlinjer avseende föreningsbidrag från nämnden 
för arbete och välfärd 2019/642 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att revidera riktlinjer avseende fördelning av föreningsbidrag från nämnden för arbete- 
och välfärd  
 
att godkänna att riksomfattande föreningar får söka föreningsbidrag från nämnden för 
arbete och välfärd  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-02-25 § 31 om riktlinjer för föreningsbidrag som bland annat 
innebar att kraven på bidragssökande förening är att föreningen ska ha säte och 
stämma i Karlshamns kommun. Detta medför att riksomfattande föreningar inte får söka 
bidrag från nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Sandra Belics tjänsteskrivelse, 2019-05-10 
Förslag på revidering av riktlinjer för föreningsbidrag, 2019-05-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive förening 
Controller Sandra Belic 
Handläggare Ingrid Mattsson 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-05-23 

Sida 16(23) 

 

§ 79 Ansökan om föreningsbidrag 2019 avseende nämnden för arbete och 
välfärds verksamhetsområde 2019/1011 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fördela föreningsbidrag enligt förslag inom budgetram 2019. 
 
- BRIS 50 000 kr 
- MIKA 150 000 kr 
- Länkarna 114 800 kr 
- Brottsofferjouren 60 000 kr 
- Kvinnojouren 202 500 kr 
- AA-gruppen 62 700 kr  
 
Sammanfattning 
 
En sammanställning är gjord över de föreningsbidrag som sökt för 2019. Finansiering 
ska ske genom budgeterade medel för föreningsbidrag 2019, 690 000 kronor. 
Ansökningar om bidrag har inkommit som totalt motsvarar 1 308 780 kronor.  
 
 BRIS (Barnets rätt i samhället) har ansökt om ett bidrag på 65 000 kr. 
 MIKA (Människor i Karlshamn) har ansökt om ett bidrag på 320 000 kr.  
 Länkarna har ansökt om hyres- och verksamhetsbidrag på 114 800 kr. 
 Länkarnas Kvinnogrupp har ansökt om ett bidrag på 15 000 kr men återkallat 

ansökan 2019-05-06. 
 Brottsofferjouren har ansökt om lägst 6 kr per kommuninvånare dvs 193 980 kr 

(räknat på 32 330 invånare, december 2018). 
 Kvinnojouren har ansökt om verksamhetsbidrag samt bidrag för hyreskostnader och 

telefonavgifter till jourlägenhet, totalt 600 000 kr. 
 För AA-gruppen föreslås ett bidrag på 62 700 kr enligt tidigare överenskommelse om 

hyresbidrag. 
 
I sammanställningen ingår ansökningar och beslut för år 2017-2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Sandra Belics tjänsteskrivelse, 2019-05-09 
Sammanställning av sökt föreningsbidrag 2019.  
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive förening 
Controller Sandra Belic 
Handläggare Ingrid Mattsson 
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§ 80 Utföra tjänster till föreningar i Karlshamns kommun 2019/1853 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att arbetsmarknadsenheten ska erbjuda tjänster, så som kritning av planer, klippning av 
grönytor (ej spelplaner) samt enklare jobb till föreningar i Karlshamns kommun 
 
att föreslå kommunfullmäktige att taxan för tjänsten ska vara 100 kr per timme och 
person exklusive moms. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-09-22 § 219 Ökat stöd till föreningar med 
föreningsservice, beslöts att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till ökat 
föreningssamarbete som samtidigt ger arbete till ungdomar och personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Under utredningsarbetet fick Blekinge idrottsförbund statliga 
projektmedel för att utföra tjänster till föreningarna. Nu är deras projekttid slut och 
Blekinge idrottsförbund vände sig till kommunen för att tjänsten till föreningarna ska 
kunna fortgå. Samtal har förts och kommunen (arbetsmarknadsenheten) kan erbjuda 
följande tjänster till föreningar i Karlshamns kommun: 
 
 Kritning av planer, klippning av grönytor (ej spelytor) samt enklare jobb. Baserat på 

vilken kompetens som finns tillgänglig kan arbetsmarknadsenheten eventuellt 
erbjuda andra tjänster. 
 

Blekinge idrottsförbund har debiterat föreningarna 100 kr per timmer och person och 
kommunen har för avsikt att behålla den taxan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2019-05-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Enhetschef Martin Kemi 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2019-05-23 

Sida 18(23) 

 

§ 81 Icke behovsprövade insatserna trädgårdsskötsel och snöröjning till 
pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun 2019/1858 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att besluta avbryta tjänsten trädgårdsskötsel och 
snöröjning till pensionärer äldre än 65 år i Karlshamns kommun från och med  
2019-07-01 
 
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att erbjuda 
personer som har hemtjänst insatsen trädgårdsskötsel och snöröjning. 
 
Sammanfattning 
 
1983 startade projektet Fixarlaget för skoltrötta ungdomar som skulle få en 
sysselsättning några timmar per dag. Huvuduppgiften var gräsklippning åt pensionärer. 
Verksamheten idag riktar sig till alla åldrar och kallas Arbetsmarknadsgruppen. 
 
Arbetsmarknadsgruppen är en verksamhet där människor som hamnat utanför 
arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning. Deltagarna/medarbetarna rustas 
för att kunna komma vidare till tjänster inom kommunen alternativt det privata 
näringslivet. Arbetsmarknadsgruppen ska erbjuda en meningsfull sysselsättning för 
arbetslösa i samarbete med arbetsförmedlingen, landstinget, nämnden för arbete och 
välfärd och försäkringskassan.  
 
Detta sker bland annat genom exempelvis: 
Gräsklippning, lövräfsning och snöskottning till pensionärer och sjukpensionärer bosatta 
i Karlshamns kommun, enligt beslut i kommunfullmäktige. 
 
Verksamheten finansieras av externa taxor och anordnarbidrag och har sedan 2009 
vuxit från 342 stycken kunder till 2018 562 stycken kunder. Av idag 562 kunder har ca 
70 även hemtjänst. Verksamheten har sysselsatt mellan 20-25 deltagare. 
Produktionskravet har dels bidragit till inlåsningseffekter och dels en hög 
arbetsbelastning hos deltagarna. Bägge har delvis varit kontraproduktiva för vårt mål att 
snabbt få ut dem i arbete och/eller studier. 
 
Det finns i Karlshamn och Blekinge ett antal privata företag som erbjuder samma 
tjänster som med hjälp av RUT blir ekonomiskt jämförbara för den enskilda. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Martin Kemis tjänsteskrivelse, 2019-05-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Enhetschef Martin Kemi 
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§ 82 Resor till och från dagligverksamhet enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade LSS 2019/1835 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att nämnden godkänner förslaget att resor till och från dagligverksamhet ska vara en 
förlängning av den ordinarie dagliga verksamheten samt att vara avgiftsfri. 
 
att avtalet med resor till och från dagligverksamhet inte förlängs med Sölvesborgs taxi. 
Avtalet gäller till 2020-01-31. 
 
att resor till och från dagligverksamhet ingår som en förlängning av verksamheten med 
start 2020-02-01. 
 
Sammanfattning 
 
Många kommuner bistår brukare som beviljats insatsen daglig verksamhet resor till och 
från bostaden och den plats där verksamheten bedrivs. Hur transporterna organiseras 
varierar mellan kommunerna. Transporterna drivs till exempel genom: entreprenad via 
upphandling som är avgiftsbelagd, i egen regi med trafiktillstånd och förare med särskild 
behörighet som är avgiftsbelagd eller i egen regi av personal från verksamheten som en 
förlängning av dagligverksamhet och som är avgiftsfri. 
 
Karlshamns kommun har idag avtal om transporter till och från dagligverksamhet med 
Sölvesborgs taxi. Dessa resor är för de brukare som har svårighet att åka buss på 
egenhand. Dessa resor är avgiftsbelagda med en taxa som motsvarar den taxa som 
gäller för färdtjänst/kollektivtrafik. Resorna körs idag förmiddag, lunch och eftermiddag. 
 
Resekostnaderna för brukarna är en ekonomisk belastning och inte minst en stor 
orättvisa mellan olika personer beroende på om de har eller inte har behov av att 
använda transport till och från dagligverksamhet. Geografisk placering av boende och 
dagligverksamhet är en avgörande del i hur självständig brukarna kan vara att ta sig till 
och från sin dagligaverksamhet på egenhand. 

 
Resor i egen regi 
 
Utifrån ett brukarperspektiv är vikten av hög kvalitet, trygghet, kontinuitet och säkerhet 
för brukarnas transporter till och från dagligverksamhet viktig att säkerställa. Personalen 
som planeras köra transporterna med brukarna är utbildad inom målgruppen och är den 
samma som arbetar i dagligverksamhet. Personalen arbetar nära brukaren, vilket 
skapar en ”vi-känsla” en förlängning av dagligverksamhet.  
Det finns brukare i verksamheten som inte vill förknippas med taxi/färdtjänst eller som 
inte heller klarar av att åka tillsammans med andra på grund av sitt funktionshinder. Det 
finns även de brukare som har arbetstider som inte stämmer överens med taxis 
upphandlade turer. För brukarens funktionsvariationer behöver det finnas alternativa 
tider.   
 
Anpassade körlistor som fungerar både för brukare och för personal. Minskad irritation 
hos både brukare och dagligverksamhet/boendepersonal på grund av eventuella 
oförutsedda händelser som kan försena taxiresorna. 
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Optimerar och effektiviserar verksamhetens vagnpark. Fordon som används i 
dagligverksamhet i dag kommer kunna användas för transporterna till och från 
dagligverksamhet.  
 
Personal 
 
För att använda personalens tid och kompetens optimalt och samtidigt höja kvalitén för 
brukarna. Spara pengar. Följa kommunens mål om heltid som norm. 
 
Bedöms brukaren ha svårigheter att ta sig till sin dagliga verksamhet på egen hand 
kommer personalen att ombesörjer resan till och från den dagliga verksamheten 
kostnadsfritt. 
Bedöms brukaren kunna åka buss på egen hand subventionerar kommunen busskort 
med 25-50 % beroende på arbetstidens omfattning per vecka. (Subventioneringens 
omfattning beror på att brukarna även kan använda busskorten på kvällar och helger.) 
Väljer brukaren att köpa enstaka biljetter utgår ersättning mot kvitto, om summan inte 
överstiger vad ett busskort kostar per månad. Bedöms du bo nära din dagliga 
verksamhet och kan ta dig till och från din sysselsättning får du ingen ekonomisk 
ersättning. Bedömningen görs individuellt av verkställigheten tex arbetskonsulent, 
arbetsterapeut i samråd med enhetschef.  

 
Ekonomisk analys 
2018 Utgifter Sölvesborgs taxi 2 306 000 
Intäkter brukare       216 000 
Summa kostnader:  2 090 000 
 
2019 Leasing kostnader för fordon inkl. skatt besiktning, serviceavtal reparationer, 
underhåll ca 777 500 kronor. 
Ökad kostnad 2020 för transporter till och från dagligverksamhet i egen regi: leasing 1 
fordon 160 000 
 
Drivmedel   200 000 
Busskort      70 000  
Summa ökade kostnader:  430 000 
 
Besparing:   1 660 000  
 
Osäkerhetsfaktor om busskort och drivmedel ökar i pris.  
Minst besparing på 1 500 000 kronor. 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Enhetschef Lena C Nilsson 
Enhetschef Robert Abrahamsson 
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§ 83 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln 2019 2019/79 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln redovisas och läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-05-06  
Redovisning av bevakningslista april 2019. 
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§ 84 Redovisning av delegationsbeslut, maj 2019 2019/80 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Genom nämnden för arbete och välfärds beslut den 21 mars 2019 § 48, har nämnden 
delegerat sin beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för arbete och 
välfärd för att vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 26 april 2019 – 23 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2019-05-06.  
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-05-16. 
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§ 85 Handlingar för kännedom 2019 2019/276 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 26 april 2019 – 
23 maj 2019 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärende  §  Datum   Ärende 
 
2018/1819  27/19   2019-04-26   Protokollsutdrag KF § 59/2019  

Revidering av IT- och  
informationssäkerhetspolicy  
2018-2022 

 
2018/3444 28/19 2019-05-15  Tillsyn av ej verkställt  

beslut, IVO avslutar ärendet 
 
 


