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§ 19 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Dan Munther (KD) att justera dagens protokoll 2020-02-28. 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-02-27 

Sida 5(21) 

 

§ 20 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring.   
 
Yttrande över Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns 
arbetsmarknadspolitik utgår.  
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§ 21 Presentation av öppenvårdsverksamheten  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Enhetschef Hawazen Saghir presenterar öppenvårdsverksamheten.  
 
Öppenvården flyttade under juni månad 2019 till gemensamma lokaler på Tullgatan 5, 
där enhetschef, familjebehandlare och fältsekreterare sitter samlade. Gruppen utvecklar 
arbetet med att erbjuda kvalitativ öppenvård till kommunens invånare. Fokus har varit att 
samverka inom barn och familj och få till ett bra samarbete mellan handläggning och 
öppenvård, att prioritera arbetet med stödgrupper för barn med föräldrar som är 
separerade eller har missbruk, erbjuda kvalitativt föräldrastöd och föräldrautbildning 
samt att starta upp ett ungdomsteam som jobbar med målgruppen unga med missbruk. 
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§ 22 Resultatrapport och bokslut nämnden för arbete och välfärd 2019 2019/282 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport 2019 för nämnden för arbete och välfärd.  
 
Sammanfattning 
 
Nämndens resultat är -7 491 tkr.   
 
Avvikelsen beror framför allt på insatser för barn och familj, insatser för vuxna (våld i 
nära relation), försörjningsstöd och LSS.  
LSS har ett underskott på -2 mnkr , verksamheten har hanterat volymökningar (externa 
placeringar LSS, kostnader för tillfälliga utökningar personlig assistans) motsvarande 4 
mnkr utöver sin budget 2019. Ledning och gemensamt har ett överskott med 24,539 
mnkr, varav 23 mnkr är budgetförstärkning år 2019. Socialpsykiatrin har ett underskott 
på grund av ökad grundbemanning på gruppboende samt merkostnad för en extern 
placering. När det gäller insatser för vuxna missbrukare så är det ett mindre underskott. 
Strukturerad öppenvård inklusive stödboende underskott -1mnkr, våld i nära relation har 
ett underskott med -1,7 mnkr. Boendestöd har ett underskott med -1,7 mnkr och 
lågtröskelboendet har ett underskott med -0,5 mnkr.  
 
Inom barn och familj beror underskottet på; 
 Institutionsvården underskott med -10 mnkr beror på flera nya placeringar under 

senaste halvåret. 
 Familjehemmen, både egna och konsulentstödda, har ett underskott med -4,7 mnkr.  
 Övriga öppna insatser har ett underskott med -2 mnkr.  
 Familjerätten som bedrivs av Cura individutveckling har ett underskott med -0,6 

mnkr. 

Försörjningsstödet underskott uppgår till -3,3 mnkr, Arbetsmarknad överskott +0,5 mnkr, 
introduktion och ensamkommande har ett mindre överskott. Verksamhetens intentioner 
att minska placeringar i extern regi och erbjuda lösningar på hemmaplan visar tydliga 
resultat. Under året verksamheten fick stort inflöde av nya placeringar som inte var 
planerade i budget från början av året och därmed hanteras dessa som volymökningar. 
Det var 13 institutionsplaceringar av barn i januari år 2019. Elva av dessa placeringar 
har upphört eller erbjudits insatser på hemmaplan, men ca 25 nya placeringar tillkom 
under året. Verksamheten har minskat kraftigt sina kostnader för konsulter från 2018 till 
2019 med 5 mnkr. Insatser på hemma plan i extern regi har upphört under 2019.  
  
Hela förvaltningen har hanterat olika typer av volymökningar som motsvarar c:a 13 mnkr 
under år 2019. Verksamheten har hanterat minskade statsbidrag för ensamkommande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-02-17 
Resultatrapport AV 2019 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Administrativ chef Faruk Saric  
Controller John Andén 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 23 Återföring av nämndens medel till verksamhetsår 2020 2020/661 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att återföra nämndens medel från balanskonto 2851 motsvarande 6 501 514,20 kronor 
och tillföra medel verksamhetsåret 2020 för att täcka ökade kostnader för avveckling av 
”Varvet” och anpassning till nya lokaler 
 
att täcka för ökade kostnader för ensamkommande samt täcka för minskade intäkter för 
ensamkommande under 2020. 
 
Sammanfattning 
 
För att möta förändringar i verksamheten när det gäller ensamkommande barn och unga 
fattades ett beslut att flytta HVB-hemmet Varvet från nuvarande lokaler till nya lokaler 
(Perennagården). I samband med det uppstod ej planerade kostnader för anpassningen 
av lokalen (brandskydd) samt anpassning av verksamheten.  
 
Det uppstår negativa avvikelser mellan planerade intäkter från Migrationsverket och 
faktiska intäkter när det gäller ensamkommande ungdomar. Avvikelser uppstår i 
samband med när ungdomar fyllde eller fyller 20 år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-02-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Administrativ chef Faruk Saric 
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§ 24 Ekonomisk uppföljning januari 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning med nyckeltal januari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning och nyckeltal för januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-02-14 
Ekonomisk uppföljning och nyckeltal januari 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Controller John Andén  
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§ 25 Kvalitetsberättelse 2019 för Stöd och Service 2020/623 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna redovisningen av 2019 års kvalitetsberättelse för Stöd och service 
 
att återrapportering sker enligt årshjulet. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Kvalitetsberättelsen är en första sammanställning och rapportering av de 
processkartläggningar, riskanalyser, egenkontroller och hantering av avvikelser som 
gjordes i LSS under 2019 samt resultatet av dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Erikssons tjänsteskrivelse, 2020-02-12 
Kvalitetsberättelse 2019 Stöd och service  
 
Beslutet skickas till  
 
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson  
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§ 26 Egenavgift för boende på Mariegårdens stödboende 2020/396 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att kommunfullmäktige beslutar om en egenavgift på 80 kronor per dygn under 
insatstiden för boende på Mariegårdens stödboende. 
 
Sammanfattning 
 
Mariegården är ett stödboende för vuxna över 18 år för både män och kvinnor. För att 
bo på Mariegården krävs det en beviljad insats från vuxenhandläggare. Insatsen är 
beräknad att pågå 3-6 månader, klienten bor på Mariegården och får under tiden hjälp 
och stöd med behandling för sitt missbruk, möjlighet att delta i 12-stegsprogrammet, 
hjälp med sysselsättning och att hitta boende om det behövs. För stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap § 1 SoL ta ut skälig ersättning. 
Förslag på nivå för den skäliga ersättningen är 80 kronor per dygn. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2020-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 27 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 

 Genomgång av hanteringen av frågor från nämnden.  
 

 Nämnden är överens om att fortsätta med tidigare beslutad bordsplacering.  
 

 Ordförande och förvaltningschefen ska träffa revisorerna i mars.  
 

 Framtidskonferens Mind the Gap 10/3 på Kreativum. 
 

 Konferens Pornografi - en av vår tids största jämställdhetspolitiska utmaningar  
25/3.  
 

 Önskan om att nämnden gör webbutbildningen om Våld i nära relation.  
 

 Fikakväll för föräldrar till barn med psykisk ohälsa 17/3. 
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§ 28 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 

 Ensolution kommer till nämnden i april. 
 

 Kommunens bokslut 2019 landade på ca -7 mnkr.  
 

 Redogörelse för SSR´s begäran och förvaltningens svar om åtgärder enligt 6 kap 
6 a § Arbetsmiljölagen angående placerings- och familjehemsgruppen.  
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§ 29 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar,  
 
 Rekrytering av ny enhetschef på arbetsmarknadsenheten är i sitt slutskede och 

fokus har varit på att rekrytera in en enhetschef som kan stärka arbetet med 
näringslivskontakter och deltagare med försörjningsstöd. 
 

 Försörjningsenheten har påbörjat digitaliseringen av ansökningar, vilket sker i olika 
steg. Första steget blir att uppdatera programmet man använder för sina 
utredningar, andra steget blir att införa e-ansökan för de som har sökt 
försörjningsstöd tidigare.  

 
 Arbetet mellan enheterna är förtydligat och prioriteringen är arbete med deltagare 

som går på försörjningsstöd. 
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar, 
 

 Bygglov är inlämnat för ny gruppbostad på Korta vägen i Asarum.  
 

 Hälso- och sjukvårdslagen ska införas i delegationsordningen.   
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson informerar, 
 
 Redovisning av Ida Lindgren (M) frågor angående kommunens riktlinjer och rutiner 

för förskola och skola vid anmälningsskyldighet samt socialtjänstens 
ansvarsförbindelser vid externa placeringar.  

 
 Redovisning av Britt Karlsson (SD) fråga över verksamheten på Bäckegården samt 

Mariegårdens stödboende.    
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§ 30 Familjestöd – främjande och förebyggande insatser för vårdnadshavare 
2019/3978 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att tillstyrka förslaget till utbildningsinsats. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet föredras av folkhälsostrateg Jenny Andersson samt verksamhetschef för 
elevhälsan Petra Gagner.  
 
I handlingsplanen för folkhälsoarbetet har kommunens ledningsgrupp fastställt att 
Karlshamns kommun ska utveckla ett långsiktigt föräldraskapsstöd. Ett mer främjande 
och förebyggande förhållningssätt krävs för att barn och unga inte ska hamna i 
utanförskap längre fram i livet. En viktig del är att tidigt ge föräldrar/vårdnadshavare stöd 
i sitt föräldraskap. Insatserna syftar till att främja goda familjerelationer och stärka 
vårdnadshavare i sitt föräldraskap.  
 
Karlshamns kommun undersöker möjligheten att ingå ett samarbete med barnhälso-
vården (BHV) i Karlshamn. Syftet är att på prov öppna en familjecentral med inspiration 
från Mönsterås. Då det för närvarande saknas en öppen förskola i Karlshamn så blir 
väntrummet på BHV en naturlig mötesplats för nyblivna föräldrar/vårdnadshavare. Att 
komplettera denna verksamhet med en förskollärare samt en specialpedagog på 20 % 
vardera utgör ett ökat och mer tillgängligt stöd för vårdnadshavare. Dessa nya kompe-
tenser skulle finnas på BHV två halvdagar i veckan i syfte att träffa föräldrar och vård-
nadshavare, tidigt upptäcka familjer med behov samt erbjuda föräldraskapsstöd i olika 
former.  
 
För att möta behovet som finns bland föräldrar och vårdnadshavare ska kommunen 
erbjuda ett bredare föräldraskapsstöd. En utbildning i föräldrastödsmodellen ABC (Alla 
barn i centrum) ska genomföras för personal i Karlshamns kommun under april 2020. 
Genom att utbilda personal från skola och socialtjänst samtidigt, på samma arena, 
stärks samverkan och samarbetet mellan förvaltningarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Hawazen Saghir 
Verksamhetschef Petra Gagner 
Verksamhetschef Torsten Berg 
Verksamhetschef Sofia Olsson 
Utvecklingssamordnare Marie Hemming  
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§ 31 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom nämnden för arbete och 
välfärds verksamhetsområde, kvartal 4 2019 2019/335 

 
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 revisionen.  
 
För perioden rapporteras totalt 3 individrapporter som fördelas enligt följande:  
2 avser beslut om kontaktfamilj enligt SoL  
1 avser saknad ledig bostad enligt SoL  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-02-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 32 Beslutsuppföljning februari 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning februari 2020. Följande ärende avslutas enligt 
ordförandebeslut kommunstyrelsen 2020-02-05, dnr 2020/408.  
 
Dnr 2019/3679 Lokal för vuxenenhetens verksamhet inom IFO.   
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning AV februari 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
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§ 33 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 23 januari 2020 § 6. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 17 januari 2020 – 20 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut februari 2020.  
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§ 34 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 februari 2020. 
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§ 35 Handlingar för kännedom februari 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 17 januari 2020 
– 20 februari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom februari 2020. 
 
 
 
 
 


