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§ 36 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Ankie Boklund (C) att justera dagens protokoll 2020-04-24. 
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§ 37 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 38 Kostnad per brukare, Ensolution  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning  
 
Jacob Ljunggren från Ensolution redovisar kostnad per brukare fördelat på nämndens 
olika verksamhetsområden för utfallsåret 2019. 
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§ 39 Ekonomisk uppföljning januari-mars 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-mars 2020 
 
att återrapportering sker varje månad  
 
att rapportera orsaken till kostnadsökningen av hushållen inom försörjningsstöd.  
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning och nyckeltal för januari-mars 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning januari-mars 2020 
Nyckeltal januari-mars 2020 
Handlingsplan AV  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Controller Joakim Hörnell 
Controller John Andén  
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§ 40 Ansökan om föreningsbidrag 2020 - nämnden för arbete och välfärds 
ansvarsområde 2020/676 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fördela föreningsbidrag enligt förslag.  
 
Jäv  
 
Claes Mårlind (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från sex föreningar. Budgeten för 
föreningsbidrag 2020 är på 690 000 kr. Ansökningar om bidrag har inkommit som totalt 
motsvarar 1 386 274 kr.  

 
 BRIS (Barnets rätt i samhället) har ansökt om ett bidrag på 67 000 kr. Förslag till 

bidrag 50 000 kr. 
 

 MIKA (Människor i Karlshamn) har ansökt om ett bidrag på 320 000 kr. Förslag 
till bidrag 175 000 kr.  

 
 Länkarna har ansökt om hyres- och verksamhetsbidrag på 111 400 kr. Förslag 

till bidrag 100 000 kr.  
 

 Länkarna, Bodekull har ansökt om ett bidrag på 93 036 kr. Förslag till bidrag 
60 000 kr.  

 
 Brottsofferjouren har ansökt om lägst 6 kr per kommuninvånare dvs 194 838 kr 

(räknat på 32 473 invånare, december 2019). Förslag till bidrag 60 000 kr. 
 

 Kvinnojouren har ansökt om verksamhetsbidrag samt bidrag för hyreskostnader 
och telefonavgifter till jourlägenhet, totalt 600 000 kr. Förslag till bidrag 180 000 
kr.  

 
 För AA-gruppen föreslås ett bidrag på 65 200 kr enligt tidigare överenskommelse 

om hyresbidrag. 
 
I sammanställningen ingår ansökningar och beslut för 2018-2020.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-07 
Sammanställning av ansökningar till föreningsbidrag 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Respektive förening 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Controller Joakim Hörnell 
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§ 41 Yttrande över motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns 
arbetsmarknadspolitik 2019/3485 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att besluta i enlighet med koalitionens förslag till yttrande 
 
att avslå att-sats 1, 2, 8, 10, 16 och 18 
 
att anse att-sats 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 och 19 besvarade. 
 
Yrkanden 
 
Claes Mårlind (M) och Dan Munther (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordförande Ulla Sandgren (S) yrkar bifall enligt koalitionens förslag.  
 
Ordförande ställer frågan och finner att nämnden beslutar i enlighet med koalitionens 
förslag.  
 
Reservation  
 
Claes Mårlind (M) och Dan Munther (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd har remitterats en motion, inlämnad av Elin Petersson 
(M) och Magnus Gärdebring (M). I motionen föreslås en ny arbetsmarknadspolitik i 
Karlshamn, Karlshamnslinjen.  
 
Motionen innefattar ett flertal att-satser som i yttrandet besvaras var för sig: 
 
Motionärens förslag 
Att1 anta Karlshamnslinjen som en del av Karlshamns arbetsmarknadspolitik  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Vi konstaterar att detta är en sammanfattning av samtliga att-satser. Vi delar inte 
motionärens uppfattning i samtliga att-satser i motionen och därmed föreslår vi avslag 
på att-sats 1. 
 
Motionärens förslag 
Att2 kräva heltidskrav kontrollerad heltid av arbetsförmåga på motprestation för bidrag 
och positiv förväntan om arbetsförmåga  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Att ställa motprestation på de personer som har möjlighet att utföra arbete ska 
självklart nyttjas. Detta tillämpas redan idag inom vissa grupperingar. Dock är det så att 
vissa av de som söker bistånd kan ha olika former av diagnoser som gör att deras 
arbetsförmåga är nedsatt delvis eller helt. Att ställa de krav som motionären kräver av 
dessa personer, som kan ha blivit bedömda som arbetsföra av försäkringskassan men 
inte av läkare, anser vi inte vara rimligt. Vi delar inte motionärens uppfattning och 
därmed föreslår vi avslag på att-sats 2. 
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Motionärens förslag 
Att3 införa en restriktivitetsnorm i försörjningsstödet  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Utbetalning av försörjningsstöd görs i normalfallet enlig riksnormen. Det förekommer i 
vissa fall att utbetalning sker av specifika tillägg såsom till exempel godtagbar hyra som 
överstiger den norm som nämnden för arbete och välfärd beslutat, ersättning till vissa 
familjer där barnen behöver tillgång till Internet för att kunna sköta sitt skolarbete. Vi 
föreslår att att-sats 3 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att4 verka för en låg kommunalskatt och återhållsamt bidragssystem för att öka 
drivkrafterna för jobb  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Att ställa motprestation på de personer som har möjlighet att utföra arbete ska 
självklart nyttjas. Detta tillämpas till viss del redan idag inom vissa grupper. Det finns 
inget egenvärde att ge bidrag till personer som kan ha en egenförsörjning. Därmed delar 
vi motionärens synpunkter om återhållsamt bidragsystem och att vi håller oss inom 
riksnormen. Vi föreslår att att-sats 4 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att5 införa en väg in och personlig kontakt för arbetsgivare som behöver stöd i 
kompetensförsörjningen för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Kommunen har i dagsläget en medarbetare som har företagskontakter och är 
behjälplig med att skapa jobbspår för företag. Detta arbete kommer att utvecklas 
ytterligare när ny enhetschef börjar eftersom denna chef kommer att driva kommunens 
arbete för att hjälpa företag med kompetensförsörjningen. Vi föreslår att att-sats 5 ska 
anses besvarad.  
 
Motionärens förslag 
Att6 verka för individanpassade insatser som ger fler redskap att gå från arbetslös till 
anställningsklar  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
Idag har vi flera olika individanpassade insatser för olika behov. Dessa behov kartläggs 
av våra vägledare. Vi föreslår att att-sats 6 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att7 kommunens samtliga insatser ska innebära att det alltid lönar sig att gå från bidrag 
till arbete  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Vår uppfattning är att jobb alltid ska gå före bidrag. Det pågår ett coachingsarbete på 
förvaltningen för arbete och välfärd för att hjälpa den sökande att kunna hitta arbete 
utifrån sin förmåga. Den sökande är inte berättigad till försörjningsstöd om hen väljer att 
tacka nej till arbete. Även om arbetet ger en mindre lön ska man tacka ja till arbetet och 
eventuellt söka försörjningsstöd upp till riksnormen. Vi föreslår att att-sats 7 ska anses 
besvarad. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-04-23 

Sida 11(28) 

 

Motionärens förslag 
Att8 införa en utökad, lokal utbildningsplikt för bidragstagare som saknar 
gymnasialutbildning  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Vägen till arbete går inte med automatik genom utbildning. Ofta går vägen till arbete 
via praktik eller prova-på-platser. Efter praktik eller prova-på-verksamhet väcks ofta 
intresset och engagemanget för utbildning. Vi delar inte motionärens uppfattning och 
därmed föreslår vi avslag på att-sats 8. 
 
Motionärens förslag 
Att9 inte kompensera för indraget studiebidrag  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Kommunen kompenserar idag inte för indraget studiebidrag. Vi föreslår att att-sats 9 
ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att10 införa ett etableringslån för försörjningsstöd i glappet mellan statliga bidrag  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Den modell som motionären önskar ska införas finns redan idag i Karlshamn genom 
”förskott på förmån” som återkrävs. Att bedriva låneverksamhet kräver tillstånd från 
Finansinspektionen. Vi delar inte motionärens uppfattning och därmed föreslår vi avslag 
på att-sats 10. 
 
Motionärens förslag 
Att11 hantera bosättningslagen med tillfälligt etableringsboende, med krav på 
deltagande i etableringen  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Migrationsverket beslutar vilka personer som ska anvisas till respektive kommun. 
Karlshamn har dock inget anvisat mottagande för år 2020. Deltagande i etablering krävs 
redan idag om personen ej är sjukskriven. Anvisade personer får redan idag tillfälliga 
tidsbegränsade andra-hands-kontrakt. Vi föreslår att att-sats 11 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att12 inget bidrag eller annat stöd från socialtjänsten lämnas till den som uppehåller sig 
illegalt i Karlshamn  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Kommunen ger inte något bidrag/försörjningsstöd till personer som uppehåller sig 
illegalt i Karlshamn. Vi föreslår att att-sats 12 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att13 införa förlängda anställningsintervjuer där arbetsgivare kan ta emot bidragstagare 
på en längre praktik i syfte att öka chanserna för anställning  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- När det finns behov av förlängd praktik gör kommunen det i samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Vi föreslår att att-sats 13 ska anses besvarad. 
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Motionärens förslag 
Att14 samla kommunen och Arbetsförmedlingen i kontakten med arbetsgivare, så att det 
blir en väg in till stöd från det offentliga. 
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Kommunen och arbetsförmedlingen har idag ett samarbete för att underlätta för den 
enskilde att söka arbete. I kommunen finns dessutom enheter med coacher som ska 
underlätta för den enskilde till egenförsörjning. Vi föreslår att att-sats 14 ska anses 
besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att15 införa automatiserad/robotiserad handläggning av ekonomiskt bistånd, för att 
frigöra resurser och öka likvärdigheten i bedömningen  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Detta är på gång och ett första steg i denna riktning är att införa E-ansökan. Vi föreslår 
att att-sats 15 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att16 villkora feriejobb för gymnasieungdomar mot aktivt jobbsökande på reguljär 
arbetsmarknad och sommarskola för de som inte nått kunskapsmålen i skola  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Motionären vill införa krav på att ungdomar ska söka reguljära arbeten för att få 
feriearbete inom kommunen. Motionären bortser från att det är en avsevärd skillnad 
mellan feriearbete i den kommunala verksamheten och sommarjobb inom den reguljära 
arbetsmarknaden. Kommunens ferieplatser är en form av praktik för att ungdomar ska få 
en sysselsättning under tre veckor, samtidigt som de får möjlighet att prova på 
arbetsmarknaden och tjäna lite pengar. Sommarskola är en viktig del för att nå 
kunskapsmålen och det erbjuds. Vi delar inte motionärens uppfattning och därmed 
föreslår vi avslag på att-sats 16. 
 
Motionärens förslag 
Att17 införa nolltolerans mot fusk och felaktigheter angående ekonomiskt bistånd, 
genomföra hembesök samt samordna med myndigheter och register angående 
ekonomiskt bistånd samt polisanmäla alla misstänkta bedrägerier.  
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- Försörjnings- och introduktionsenheten arbetar idag parallellt med andra aktörer och 
myndigheter och kan få tillgång till viss information i SSBTEK (ifrån CSN, Skatteverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och inom kort från 
Migrationsverket). Därtill görs regelbundna rutinkontroller i fordons-, bolags- och 
folkbokföringsregister samt begärs med regelbundenhet från den enskilde ekonomisk 
översikt med kontoutdrag från banken. Alla misstänkta bedrägerier blir polisanmälda. Vi 
föreslår att att-sats 17 ska anses besvarad. 
 
Motionärens förslag 
Att18 införa auktorisation (”frivux”) av anordnare istället för upphandling, och valfrihet för 
studerande istället för anvisning, i vuxenutbildningen (inklusive SFI)  
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Koalitionens förslag till yttrande 
- När kommunen tar in utomstående utbildningsanordnare är det viktigt att ha friheten att 
vid varje tillfälle genomföra en upphandling. Detta bland annat för att kommunen ska 
kunna ställa de krav som behövs för att fler personer ska gå från försörjning till arbete. 
Vi delar inte motionärens uppfattning och därmed föreslår vi avslag på att-sats 18. 
 
Motionärens förslag 
Att19 införa resultatbaserad, inte närvaro- eller tidsbaserad ersättning till anordnare av 
vuxen utbildningen (inklusive SFI), samt införa matchningsbonus till anordnare för 
studerande som går till jobb efter avslutad utbildning 
 
Koalitionens förslag till yttrande 
- De utbildningar som kommunen bedriver i egen regi eller handlar upp ska självklart 
hålla hög kvalité och ge ett individresultat vidare till arbete eller studier. 
Kommunen ska ställa de krav som är mest ändamålsenliga för respektive utbildning. 
Kraven som ska användas utgår från de arbetssökandes behov och möjligheten att 
åstadkomma en effektivare matchning. Arbetet för att införa denna modell har redan 
påbörjats och samtal har förts med privata aktörer för att utveckla en hållbar modell.  
Vi föreslår att att-sats 19 ska anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
Motion om att anta Karlshamnslinjen som Karlshamns arbetsmarknadspolitik – Elin 
Petersson (M) och Magnus Gärdebring (M) 2019-10-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
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§ 42 Yttrande över motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar 
2019/4002 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Björn T Nurhadi (SD) har 2019-12-16 lämnat in en motion till fullmäktige i Karlshamn för 
att utreda förutsättningarna att införa ett system för rekrytering av familjehem samt ett 
system för samverkan av rekryteringar av familjehem. 
 
Behovet av egna familjehem och jourhem är stort. Inte minst ur ett kostnadsperspektiv. 
Samtliga kommuner i länet har svårt att rekrytera nya familjehem. Det borde därför vara 
genomförbart att finna en gemensam lösning för rekrytering av familjehem och jourhem. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-03-31 
Motion om införande av samordnade familjehemsplaceringar - Björn T Nurhadi (SD), 
2019-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 43 Uppdrag att öka antalet egna familjehem 2020/996 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående påbörja arbetet för att öka antalet 
egna familjehem inom Karlshamns kommun 
 
att finansiering sker inom budget 
 
att återrapportering sker i augusti.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har i över ett års tid haft i uppdrag att, inom ordinarie verksamhet, arbeta 
för att öka antalet egna familjehem inom Karlshamns kommun och på det viset minska 
beroendet av att anlita konsultledda familjehem. Arbetet har inte resulterat i fler egna 
familjehem utan i stället visat sig att dom konsultledda familjehemmen fortfarande 
anlitas i ökat antal.  
 
För att öka antalet familjehem i Karlshamns kommun är bedömningen att förvaltningen 
behöver avsätta särskilda resurser. 
 
Vinsten är att öka antalet egna familjehem och ha kännedom om familjehemmet 
resurser. Det finns en stor möjlighet att samtidigt se en ekonomisk vinst då antalet 
konsultledda familjehem minskar även om antalet placeringar ökar.  
 
Ersättning för familjehem inom kommunen är 450-550 kronor/dag och för konsultledda 
familjehem 1 700-3 018 kronor/dag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 44 Dygnsavgift för boenden från annan kommun på Mariegårdens stödboende 
2020/396 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att Mariegårdens stödboende tar ut en dygnsavgift på 1 500 kronor med 
indexuppdatering vid placering från externa kommuner.  
 
Sammanfattning 
 
Mariegårdens stödboende öppnade hösten 2019. Boendet tar emot klienter, vuxna över 
18 år som har missbruksproblematik. Eftersom det finns möjlighet och efterfrågan kring 
placering från andra kommuner behöver vi fastställa avgift som gäller, med möjlighet till 
årlig indexuppdatering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2020-02-25 
Ekonomisk uträkning kring kostnad vid placering  
Omvärldsanalys från SKL kring liknande boenden  
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Agneta Fager 
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§ 45 Återrapportering av handlingsplan för digitalisering av ärendehantering 
avseende sekretessärenden 2019/3543 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet  
 
att återrapportering sker till varje nämnd.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2020-01-23 § 5 om en återrapportering av handlingsplanen. På 
grund av covid-19 har det varit omöjligt att genomföra studiebesök i kommuner som 
genomfört digitalisering av ärendehantering avseende sekretessärenden. Förvaltningen 
tvingas att pausa ärendet tills situationen stabiliseras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-04-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Förvaltningens ledningsgrupp  
Registrator Ingrid Mattsson  
Systemförvaltare Camilla Solitander Lind  
Arkivföreståndare Julia Solokof  
Nämndsekreterare Lena Mattsson 
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§ 46 Remiss, begäran om yttrande över Karlshamns nya 
bostadsförsörjningsprogram 2020/1115 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att tillstyrka förslaget med följande tillägg 
 
att bostadsförsörjningsprogrammet ska skapa naturliga mötesplatser för barn och äldre. 
Det ska vara naturligt att träffas i t.ex. parker eller gemensamma samlingslokaler som 
ligger i närheten av varandra. De naturliga mötesplatserna syftar till att bryta ensamhet 
och inaktivitet genom att skapa förutsättningar för gemenskap och aktiviteter för alla 
medborgare.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har översänt remiss i rubricerat ärendet.  
 
Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;  
 Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  
 Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  
 Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  
 
Riktlinjerna ligger sedan till grund för kommunens strategiska planering.  
Samrådshandling har tagits fram som innehåller både mål och riktlinjer men också en 
prioriteringslista med åtgärdsförslag. Målen och riktlinjerna som presenteras i 
programmet grundar sig på insamlad statistik från dels SCB men också egna 
enkätundersökningar samt genomförda workshops med politiker, fastighetsägare, 
mäklare, regeringsorgan, länsstyrelsen med mera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-04-08 
Remisshandlingar, Bostadsförsörjningsprogram 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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§ 47 Fyllnadsval av ledamot i nämnden för arbete och välfärd individutskott - 
Bengt Källström (S) 2018/3825 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Bengt Källström (S) till ledamot i nämnden för arbete och välfärd individutskott 
till och med utgången av år 2022.   
 
Jäv  
 
Bengt Källström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-17 § 20 att utse Bengt Källström (S) till ordinarie 
ledamot i nämnden för arbete och välfärd.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämnden för arbete och välfärd  
Utredare Anna Persson  
Lönekonsult Cecilia Thomasson  
Matrikeln 
Hemsidan 
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§ 48 Var 20:e - En arbetsmarknadsinsats i Karlshamns kommun 2020/1300 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta att samtliga förvaltningar och bolag ska bereda 
plats för en praktikplats/arbetsmarknadsanställning på var 20:e anställd  
 
att förvaltningen för arbete och välfärd får i uppdrag att, efter beslut i kommunstyrelsen, 
genomföra åtgärden. 
 
Sammanfattning 
 
I Karlshamn finns ett behov att skapa möjligheter för personer att gå från 
försörjningsstöd till egenförsörjning. För att lyckas med detta behöver samtliga 
förvaltningar vara delaktiga i detta arbete. 
 
Inom kommunen bör det finnas en praktikplats/arbetsmarknadsanställning på varje 20:e  
anställd, där förvaltningarna både bidrar till en arbetsmarknadsinsats och ges möjlighet 
att säkra sin kompetensförsörjning genom att öppna upp och låta någon prova på 
jobbet.  
 
Detta skapar möjligheter för de som har försörjningsstöd att prova på arbete och därmed 
hitta en väg till arbete och komma ifrån försörjningsstöd till egenförsörjning. 
 
Praktikplatsen/arbetsmarknadsanställningen och handledningen finansieras inom 
befintliga ramar. På sikt ska detta minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. 
 
Genom denna förändring kommer många personer som idag går på försörjningsstöd till 
en tillvaro liknande den som är på den reguljära arbetsmarknaden. 
 
De personer som erbjuds praktikplats ska, för att få behålla sitt försörjningsstöd, utföra 
de uppgifter som ingår i uppgiften. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
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§ 49 Komplettering av rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-
nämndens 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.  
 
Rapporten kompletteras med 7 individrapporter för perioden som fördelas enligt 
följande:  
4 Bostad för vuxna LSS  
2 Avlösarservice i hemmet LSS  
1 Korttidsvistelse LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-03-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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§ 50 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Framöver kommer nämnderna kunna ske digitalt via NP Video Meet. Anmälan ska 

ske inför varje sammanträde.  
 
 På hemsidan finns länken under nyheter till webbsändningen som sändes i veckan 

om våld i nära relation.  
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§ 51 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
En uppdatering med anledning av Covid -19. 
 
 Sammanfattningsvis en förhöjd sjukfrånvaro.  
 Det finns möjlighet att arbeta på distans.   
 Högre sjukfrånvaro inom LSS-verksamheten. Den ordinarie dagliga verksamheten är 

stängd men drivs på ett annat sätt.  
 Semestervikarier är intagna tidigare för introduktion och volontärverksamheten har 

kommit igång. 
 Inventering av personal som har sjukvårdsutbildning. 
 Krisledningsstaben träffas två gånger/vecka. 
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§ 52 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar, 
 
 Rekrytering av ny enhetschef på arbetsmarknadsenheten, Sören Davidsen. 

Samarbetet med näringslivet ska stärkas och ett tydligare och mer effektivt arbete 
behövs för att se över samtliga kostnader.  

 Arbetet fortgår med att finna lokaler till hunddagiset Doghouse.   
 De ökade kostnaderna för hushållen beror bland annat på att handläggningstiden på 

försäkringskassan har förlängts, besluten därifrån upplevs som stramare samt att en  
lägre andel får aktivitetsstöd.  

 
Verksamhetschef Ulrica Månsson informerar, 
 
 Större samarbete mellan socialpsykiatrin och arbetsmarknadsenheten.  
 Barn- och familjegruppen arbetar med att stabilisera samtliga enheter.  
 Öppenvårdsenheten, Varvet kommer att flytta efter sommaren.  
 Stor arbetsbelastning på relationsteamet.  
 
Administrativ chef Faruk Saric informerar,  
 
 Med anledning av Covid -19 anpassas arbetet och säkerheten.  
 Det sker viktiga förändringar i Procapita samt digitalisering med försörjningsstöd.   
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§ 53 Beslutsuppföljning april 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning april 2020. 
 
2019/3543 Återrapportering av handlingsplan för digitalisering av ärendehantering 
sekretessärenden.  
 
2020/996 Uppdrag att öka antalet egna familjehem  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning AV april 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 54 Redovisning av delegationsbeslut april 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 21 februari 2020 – 16 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut mars-april 2020. 
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§ 55 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 mars-april 2020. 
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§ 56 Handlingar för kännedom april 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 21 februari 2020 
– 16 april 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom april 2020. 
 
 
 
 
 
 


