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§ 57 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Claes Mårlind (M) att justera dagens protokoll 2020-05-20. 
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§ 58 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen.  
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§ 59 Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens prognos för år 2020 är ett underskott med 39 027 tkr. Underskottet beror i 
huvudsak på ökade insatser inom LSS, vuxna (missbruk och våld i nära relationer), barn 
och familj samt försörjningsstöd. 
 
LSS-verksamheten har ett prognosticerat underskott som beror på tillfälliga utökningar 
av personlig assistans och ökade kostnader för både interna boende och externa 
boenden och placeringar. Det är ca 7 personer i kö till boende samt några personer i 
andra kommuner som vill flytta till Karlshamn. Det finns risk för vite om de som står i kö 
får vänta mer än tre månader. Därför planeras en omstart av den nedlagda 
gruppbostaden på Sämjevägen, vilket kostar drygt 4 mnkr utöver de volymökningar som 
prognosticeras. 
 
Tyvärr så har placeringar av barn och ungdomar ökat i HVB-hem under året.  
Likaså ökar antalet placeringar avseende våld i nära relationer och vuxna 
missbruksplaceringar. De åtgärder som vidtagits inom försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsenhet börjar ge resultat. En minskning har skett mellan mars och april 
månad med 500 tkr. 
 
Nämnden vidtar och har vidtagit både kortsiktiga och 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 handlingsplan har tagits fram som uppdateras 
kontinuerligt, för att redovisa åtgärder och vilka kostnadseffektiviseringar som skall 
göras. 
 
Resultatet för år 2020 kommer inte att vara i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Resultatrapport och delårsbokslut januari-april 2020 
Handlingsplan AV 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningsledningen  
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§ 60 Ekonomisk uppföljning januari-april 2020 samt återrapportering av 
ekonomisk handlingsplan 2019/2796 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-april 2020 
 
att godkänna handlingsplan 2020  
 
att återrapportering sker varje nämnd. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning och nyckeltal för januari-april 2020 samt ekonomisk 
handlingsplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning januari-april 2020 
Handlingsplan AV 2020 
Nyckeltal april 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Controller Joakim Hörnell 
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§ 61 Förslag om nedstängning av Bäckegårdens verksamhet 2020/1512 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att stänga Bäckegårdens verksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Bäckegården har under det sista året varit uppe för diskussion i olika forum utifrån att 
det inte fyller den funktion eller syfte som var tänkt. Ett trappboende för missbrukare där 
planeringen var att de skulle bo tillfälligt för att sedan klara av att hantera ett socialt 
kontrakt. Vid utvärdering det sista året är det ytterst få personer som klarat av detta. 
Bäckegården har istället blivit ett tillhåll för att kunna droga i fred, ett tillhåll för andra 
drogmissbrukare att vistas och sälja droger på och kring samt klienter som inte har 
förmåga att ta sig vidare utan blir kvar utan framsteg.  
 
Förslaget innebär att befintlig personal i organisationen placeras där behovet av ett 
mycket mer kvalitativt arbete behövs. Reservation föreligger att om behovet uppstår  
kan Bäckegården öppnas upp igen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2020-05-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Agneta Fager, enhetschef 
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§ 62 Chattfunktion för barn, unga och deras vårdnadshavare 2020/1582 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att snarast inrätta en chattfunktion för barn, unga och 
deras vårdnadshavare  
 
att finansiering sker genom aktivitetskod 052 (Coronarelaterad kostnad). 
 
Sammanfattning 
 
Coronapandemin orsakar social oro i kommunerna bland barn och ungdomar. I 
Karlshamn märks det inte så tydligt. För att undvika ökad oro längre fram så skulle en 
chatt kunna skapa möjlighet att nå ut till barn, unga och deras vårdnadshavare som har 
lättare för att skriva istället för att tala med någon. På så sätt kan socialtjänstens 
uppsökande verksamhet även finnas på ungdomarnas ”hemmaarena”, på Internet.  
 
Ungdomarna erbjuds samma möjlighet för de som träffar fältverksamheten på skolan, 
fritidsgårdarna eller fritiden. Den här funktionen kan utvecklas i framtiden för att omfatta 
fler kommunala verksamheter. För modulen och funktionen beräknas kostnaden för 
kommunen att hamna på ca 150 000 kronor/år exklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Chattfunktionens mål och kostnad, 2020-04-29  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Enhetschef Hawazen Saghir 
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§ 63 Återrapportering av handlingsplan för digitalisering av ärendehantering 
avseende sekretessärenden 2019/3543 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen har gett administrativ chef Faruk Saric i uppdrag att verkställa 
digitaliseringen i samarbete med nämndsekreterare Lena Mattsson. Kontakt har tagits 
med Olofströms kommun som har genomfört en digitalisering av sekretessärenden. 
Informationen som framkom och det interna arbetet, gör att förvaltningen kan gå vidare.  
Förslag på nya rutiner och arbetssätt kommer läggas fram inför nästa nämnd.   
 
Kommunens ärende- och möteshanteringssystem Ephorte kommer under året 
uppgraderas till Elements.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
 
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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§ 64 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Kommunens beslut om nämndernas möten på distans och digitalisering innebär en 

ny mötesstruktur.  
 
 Nämnden behöver bli mer involverad och behjälplig i budgetarbetet.  
 
 Nya riktlinjer och rutiner för våld i nära relation bör arbetas fram.   
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§ 65 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Personalärende som utreds av Ernst & Young är påbörjad.  
 
 Kommunen är än så länge förskonad från Covid -19 och verksamheten flyter på. Det 

är fler sjukskrivningar och daglig verksamheten inom LSS är stängd.  
 
 En personal från introduktionsenheten är på egen begäran överflyttad till 

relationsvåldsteamet.  
 
 Sammanställning från verksamhetschef Valdemar Rusch om antalet remitterade från 

försörjningsenheten 1909-2004.   
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§ 66 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 1 2020 2020/92 

 
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 revisorerna.  
 
För perioden rapporteras totalt 10 individrapporter som fördelas enligt följande:  
3 kontaktfamilj enligt SoL  
1 särskilt boende enligt SoL 
1 behandlingshem enligt SoL  
1 korttidsvistelse enligt LSS 
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS 
3 boende vuxna enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Lena Mattssons tjänsteskrivelse, 2020-05-05 
Rapportering av individrapporter 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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§ 67 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 maj 2020. 
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§ 68 Beslutsuppföljning maj 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning maj 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 69 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 april 2020 – 14 maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut maj 2020.  
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§ 70 Handlingar för kännedom maj 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 april 2020 – 
14 maj 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom maj 2020. 
 
 
 
 
 


