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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15—15.45. Ajournering kl. 14.30—14.45.  
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Ted Olander (MP) 
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Paragrafer §§ 71 – 85   

Utses att justera Claes Mårlind (M) 

Justeringsdatum  2020-08-21 

   
Sekreterare Lena Mattsson   
   
   
Ordförande Ulla Sandgren   
   
   
Justerande Claes Mårlind  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd 

Beslutsdatum: 2020-08-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-08-24 

Tillkännages t.o.m.: 2020-09-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 71 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Claes Mårlind (M) att justera dagens protokoll 2020-08-21. 
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§ 72 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring;   
 
Risk- och konsekvensbedömning för chattfunktionen utgår för fortsatt beredning och 
beslut inom verksamheten.   
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§ 73 Ekonomisk uppföljning januari-juli 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-juli 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning och nyckeltal för januari-juli 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning januari-juli 2020  
Nyckeltal januari-juli 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Controller Joakim Hörnell  
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§ 74 Begäran om tilläggsanslag från nämnden för arbete och välfärd 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att hos Kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 51,3 mnkr för att återställa ett 
resultat i balans år 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd prognosticerar ett underskott vid årets slut med -51,3 
mnkr. Det är en ökning av underskottet med ca -12 mnkr i jämförelse med prognosen 
efter sista april år 2020. 
 
LSS planering att hamna i ekonomisk balans 2020 har inte kunnat genomföras på grund 
av försenade ombyggnation av gruppbostäder i kombination med stora volymökningar.  
 
Ytterligare anledning till underskottet är inom Barn och familj, där det skett stora 
volymökningar. Trots att verksamheten arbetat aktivt för att minska antal ärende och 
hitta mer kostnadseffektiva lösningar (hemmaplanslösningar) och flera ärenden har 
avslutats,  har ärendemängden fortsatt öka. 
 
Verksamheten Vuxen har haft stora volymökningar, framför allt inom Våld i nära 
relationer. 
 
Försörjning och arbetsmarknad har under året aktivt arbetat med att skapa 
organisatoriska förutsättningar att få fler klienter i egenförsörjning. Planerade effekterna 
av det arbetet har försenats och förväntas ge resultat under 2021. 
 
Underskottet beror även på minskade statsbidrag med ca 8,5 mnkr (introduktion och 
ensamkommande). Det anländer färre flyktingar (nyanlända) till kommunen vilket leder 
till minskade statsbidrag. 
 
Nämndens ekonomiska resultat år 2019 uppgick till – 7,4 mnkr. Nämnden fick ett 
tilläggsanslag med 23 mnkr och 5 mnkr togs från balanskontot. Inför år 2020 förstärktes 
nämndens ram med 10 mnkr. Budgetåret inleddes alltså med ett underskott med -25 
mnkr. 
 
Nyckeltalen redovisar antalet placeringar från årets början till och med juli månad, 
avslutade ärenden och nya ärenden. Månadsuppföljningen redovisar 
kostnadsutvecklingen. Handlingsplanen redovisar de åtgärder som nämnden vidtar, har 
vidtagit eller ska vidta. 
  
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-08-18  
Ekonomisk uppföljning januari-juli 2020 
Nyckeltal januari-juli 2020 
Handlingsplan AV 2020-2022 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 75 Uppföljning av uppdrag att öka antalet egna familjehem 2020/996 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna uppföljningsrapport.  
 
att återrapportering sker på nämnden i februari 2021.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2020-04-23 § 43 om återrapportering. Förutsättningar för att 
genomföra uppdraget har inte varit optimala. Personalgruppen har inte varit fulltalig och 
det har funnits stora arbetsmiljöproblem i gruppen. Dock har det sedan januari 2020 
rekryterats 8 stycken nya, egna familjehem och har 5 stycken pågående utredningar. 
Idag finns det totalt 31 stycken egna familjehem.  
 
Sedan januari 2020 har 5 stycken, 4 egna och 1 konsulentstött sagt upp sitt uppdrag, 
detta har i samtliga fall berott på att familjehemmen ansett att uppdraget varit för svårt. 
Det har dessutom skrivits avtal med ett jourhem fr.o.m. 2020-04-01, där det idag finns 2  
barn placerade i väntan på familjehem. 
 
Under 2020 har alla konsulentstödda familjehemsavtal genomlysts och de som varit 
möjliga har omförhandlats till egna familjehem, 4 stycken. Det finns även fler som är 
aktuella för att övergå till egna familjehem under 2021. Dock har 5 stycken nya 
konsulentstödda familjehemsavtal varit tvungna att upprättas under våren. I alla nya 
konsulentstödda familjehemsavtal som upprättas framgår det när övergång till egna 
familjehem ska ske.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-08-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Menesha Alijaj 
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§ 76 Förändring av målgrupp gällande Fyrens stödboende 2020/2393 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ändra målgrupp riktad mot Fyrens stödboende från endast ensamkommande 
ungdomar till ungdomar (16-21 år) 
 
Sammanfattning 
 
Idag är Fyrens stödboende riktat mot ensamkommande ungdomar. Den senaste tiden 
har visat en tendens till minskade placeringar gällande denna målgrupp och samtidigt ett 
behov att möta upp ungdomar i allmänhet till stödboende. Förslaget är att ändra 
tillståndet så det inte bara innefattar ensamkommande ungdomar utan ungdomar 
generellt (16-21 år). Stödboendet kommer inte ändra verksamhetsinnehåll utan fortsätta 
med strukturerade insatser utifrån vårdplan gentemot ungdomen samt möjligheter att 
koppla på kommunens öppenvård vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2020-08-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Enhetschef Hawazen Saghir 
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§ 77 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden 2020/2208 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta reviderade riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden ansvarar för handläggning av dödsboärenden i Karlshamns kommun. 
Handläggningen sker i nämndens administrativa enhet och sköts av kommunens 
dödsbohandläggare med stöd av kommunjurist. Detta är reglerat i nämndens 
delegationsordning och syftar till att öka tillgängligheten för medborgarna. 
 
Ärvdabalken och Begravningslagen reglerar vilka skyldigheter och rättigheter nämnden 
har i handläggning av dödsboärenden. För att skapa förutsättning för att dödsboärenden 
ska kunna hanteras behöver nämnden beskriva hur dessa lagrum ska tolkas i de fall det 
finns utrymme för tolkning. Det gör nämnden genom att anta riktlinjer för 
handläggningen. 
 
Dödsbohandäggaren har gått igenom riktlinjer för handläggning av dödsboärenden 
antagna 2017-09-21 § 453 och med kommunjurist reviderat och kompletterat dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-07-09 
Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av dödsboärenden 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Administrativ chef Faruk Saric 
Handläggare Kickan Bergwall 
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§ 78 Återrapportering och förslag på ny rutin för digitalisering av beslutsärenden 
med sekretess 2020/2355 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet  
 
att återrapportering sker på nämnden i september. 
 
Sammanfattning 
 
Efter nämndens beslut att digitalisera sekretessärenden, fick administrativ chef Faruk 
Saric uppdraget att tillsammans med nämndsekreterare Lena Mattsson och registrator 
Ingrid Mattsson lägga fram förslag på nya rutiner och arbetssätt. Rutinbeskrivningen 
fastställs av verksamheten.  
 
Informationsmöten genomförs samt utbildning i kommunens ärende- och 
möteshanteringssystem, Ephorte. Utbildning sker för berörda handläggare och chefer 
inom förvaltningen för arbete och välfärd. Målet är att i oktober övergå till digitalisering 
av beslutsärenden som hanterar sekretess. 
 
Efter kommunstyrelsens beslut 2019-12-11 och som ett led i nya rutiner som även här 
ska tas fram, kommer elektronisk underskrift att kunna implementeras efter hand för 
undertecknande av protokoll och beslut som innehåller sekretessinformation.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-13 
 
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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§ 79 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Sommaren har inneburit flera ordförandebeslut och tre extra individutskott. 

Ekonomin har tagit en stor del.  
 

 Nämnden ska lämna en redovisning till revisorerna om bland annat nyckeltalen.  
Förfrågan från revisorerna att besöka nämnden i september.   

 
 Som tidigare informerats om, planeras det för en utbildning för nämnden 22/10. 

Programmet avser bland annat information från teamet i våld i nära relation, 
kvinnojouren samt lagar och paragrafer som styr socialtjänsten.  
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§ 80 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Sommaren har varit lugn utifrån förvaltningens perspektiv. Ekonomin har präglat 

mycket av tiden.  
 
 Kommunens krisledningsstab är inställd och förvaltningsledningen informerar staben 

vid behov. En personal på ett boende har konstaterats smittad av covid -19. 
Rutinerna uppdateras.  
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§ 81 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson informerar,  
 
 Utrednings- och placeringsenheten är fullt bemannad.  
 Varvet och Fyren flyttar till Perennagården.  
 Stor belastning på vuxenenheten i sommar.  
 Ungdomsteamet utökas inför skolstarten.  
 Bra rutiner för hemarbete, personalens sjuktal har sjunkit.  
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar, 
 
 Ensolution har uppmärksammat att verksamhetens kostnad/brukare inom LSS har 

sänkts.  
 Stora volymökningar gör att bland annat boendet på Sämjevägen åter startas upp. 

Före detta Perennagården blir servicebostad.  
 Hälso- och sjukvårdspersonalen flyttar in till Björnabacken.  
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar,  
 
 Personalärenden inom arbetsmarknadsenheten är avslutad. Utredning fortsätter i ett 

vidare perspektiv.  
 Sören Davidsen är ny enhetschef på arbetsmarknadsenheten.  
 Det sker ett större flöde med att få ut klienter till praktik.  
 Aktuella projekt ses över. Introduktionsprojekten kommer att hanteras av 

introduktionsenheten framöver.  
 
Administrativ chef Faruk Saric informerar,  
 
 Administrationen består av 14 tillsvidareanställda och en vikarie.  
 Inför sommaren har strukturen vid hemarbete setts över.    
 Nya rutiner och riktlinjer införs för att skapa ordning och reda. Hösten innebär 

utveckling av digitalt arbete.  
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§ 82 Beslutsuppföljning augusti 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet med tillägget,  
 
Uppföljning av uppdrag att öka antalet egna familjehem § 75 återrapporteras på 
nämnden i februari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning augusti 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning augusti 2020.  
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 83 Handlingar för kännedom augusti 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 15 maj 2020 – 
13 augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom augusti 2020.  
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§ 84 Redovisning av delegationsbeslut augusti 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 15 maj 2020 – 13 augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut maj-augusti 2020 
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§ 85 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 juni-augusti 2020. 
 
 
 
 
 
 


