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§ 86 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Bengt Källström (S) att justera dagens protokoll 2020-09-25. 
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§ 87 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 88 Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna ekonomisk uppföljning januari-augusti 2020 
 
att återrapportering sker varje nämnd. 
 
Sammanfattning 
 
Föredragning av ekonomisk sammanställning för perioden januari-augusti 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk månadsuppföljning januari-augusti 2020  
Nyckeltal januari-augusti 2020 
Förändringar inom LSS 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschefer   
Controller Joakim Hörnell 
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§ 89 Uppföljning av handlingsplan för nämnden för arbete och välfärd 2019 

2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna uppföljningen av handlingsplanen 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingsplanen upprättades 2019 och godkändes av kommunfullmäktige. Effekterna i 
denna plan har inte följts upp av nämnden för arbete och välfärd. Då flera åtgärder inte 
har lett till effektiviseringar, krävs en revidering av handlingsplanen. Den redovisas som 
ett eget ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-15 
Uppföljning av handlingsplan  
Handlingsplan 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 90 Revidering av handlingsplan för nämnden för arbete och välfärd 2020 

2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna det upprättade förslaget till reviderad handlingsplan 
 
att översända beslutet till kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Sammanfattning 
 
En handlingsplan är ett levande dokument som kontinuerligt förändras. Mot bakgrund av 
det prognosticerade underskottet krävs en omedelbar revidering av handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-15 
Reviderad handlingsplan AV 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 91 Svar på återremittering av begäran om tilläggsanslag till nämnden för arbete 

och välfärd 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att hos kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med 51,9 mnkr. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-08-20 att begära ett tilläggsanslag med 
51,3 mnkr hos kommunfullmäktige. Anledningen var ett prognosticerat underskott med 
samma belopp för år 2020.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-09-08 § 259/2020 att återremittera 
ärendet till nämnden för redovisning av hur man arbetat med tidigare av 
kommunfullmäktige godkänd handlingsplan samt komplettering med en ny reviderad 
handlingsplan. 
 
Nämnden för arbete och välfärd kommer också att redovisa kostnadsminskningar, 
volymökningar och underbudgeterade verksamheter. Eftersom delårsbokslutet visar en 
prognos med -51,9 mnkr, ändras nämndens begäran med ytterligare 600 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-15 
Begäran om tilläggsanslag KSAU § 259/2020 
Uppföljning av handlingsplan 2019 
Reviderad handlingsplan  
Redovisning av kostnadsminskningar, volymökningar och underbudgeterad verksamhet  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 92 Svar till revisorerna om nämnden för arbete och välfärds prognostiserade 

helårsresultat 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ställa sig bakom förvaltningens svar på revisionens skrivelse och överlämna svaret 
till revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har tagit del av nämndens resultatrapport januari-april år 2020 och vill ha 
svar på skrivelsen. Revisonen menar att prognossiffror från år 2019 och år 2020 ökar 
bruttokostnaden marginellt med 5 mnkr. Även om fullmäktige ökat nettobudgeten med 
16,6 mnkr. Det blir svårt för revisionen att följa besparingarna i förhållande till år 2019, 
eftersom underskottet 2019, exklusive tilläggsanslag och medel från balanskonto, inte 
skiljer sig så mycket från det prognosticerade underskottet för år 2020. Däremot finns en 
differens mellan åren eftersom de prognosticerade intäkterna som minskar år 2020 med 
33 mnkr. 
 
Revisionen noterar också att åtgärdsplanen endast omfattar en punkt där ett 
besparingsbelopp anges. Planen saknar också nyckeltal för olika insatser och måltal för 
vilken kostnad per insats som nämnden behöver för att nå en ekonomi i balans. 
 
Revisionen behöver få svar från nämnden när det föreligger en besparingsplan som fullt 
ut redovisar kostnadssänkningar per insats uttryckt i kronor och ören. 
 
Svar till revisionen 
 
Nämnden konstaterar att resultatet år 2019 uppgick till – 7,4 mnkr. Kommunfullmäktige 
beviljade ca 23 mnkr i tilläggsanslag och 5 mnkr överfördes från ett balanskonto. Om 
man bortser från tilläggsanslaget och medlen från balanskontot uppgick nämndens 
underskott med ca 35 mnkr. Nämndens budgetram för år 2020 ökade med 10 mnkr. År 
2020 inleddes med andra ord med – 25 mnkr. 
 
Nämndens intäkter för år 2020 förväntas i senaste prognosen att minska med 4,5 mnkr. 
Orsakerna är i huvudsak färre nyanlända flyktingar och ändrade regler för bidragen till 
ensamkommande flyktingbarn samt att flera ensamkommande har fått ändrad status det 
vill säga att flera ensamkommande blev svenska medborgare och anhörigas ankomst till 
Sverige. 
 
Inom nämndens verksamheter finns det volymökningar inom de flesta områdena. Vidare 
konstateras att vissa verksamheter är underbudgeterade. Till exempel 
försörjningsstödet, placeringar barn och familj, våld i nära relationer och 
kontaktpersoner/kontaktfamiljer.  
  
Kostnaden för icke budgeterade volymökningar överstiger de kostnadsminskningar som 
nämnden gjort under år 2020. På nämndens sammanträde den 24 september kommer 
förvaltningen att tydligt redovisa volymökningarna och kostnadsminskningarna.  
 
Nämnden förstår inte revisionens kritik att nyckeltalen inte är kopplade handlingsplanen. 
Handlingsplanen innehåller mycket omfattande åtgärder för att minska kostnaderna 
inom placeringar av både barn (konsulentstödda familjehem, HVB-placeringar), vuxna 
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(missbruk, våld i nära relationer) samt försörjningsstöd. Nyckeltalen har förändrats 
något. Numera framgår antalet placeringar, avslutade placeringar och nya placeringar. 
Nyckeltalen är ett ”levande” dokument som kontinuerligt förändras. Det arbetas med att 
ta fram nyckeltal för LSS. Nyckeltalen redovisas varje månad för nämnden. 
 
Mot bakgrund att nämndens verksamheter både är underbudgeterade och ej 
budgeterade volymökningar, är det omöjligt att redovisa en realistisk plan som visar ett 
resultat i balans med budget. Det kommer att krävas kraftfulla kommunövergripande 
åtgärder för att få kommunens samtliga verksamheter i ekonomisk balans.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har genomfört och planerat det som 
är möjligt att göra. Ett underskott vid årets början med 25 mnkr och kontinuerliga 
volymökningar leder till ekonomisk obalans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-08 
Remiss – Nämnden för arbete och välfärds prognostiserade helårsresultat 2020 
Reviderad handlingsplan AV 2020 
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar 
Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2020 
Nyckeltal januari-augusti 2020 
Begäran om förlängd yttrandetid  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Controller Joakim Hörnell 
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§ 93 Resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2020 2019/2796 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens ekonomiska underskott prognosticeras till 51,9 mnkr. Sammanfattningsvis 
beror det på att året inleddes med ett underskott med 25 mnkr, minskade statsbidrag 
inom introduktionsverksamheten, underbudgeterade verksamheter och volymökningar. 
Det finns en redovisning i bilagan Volymökningar, underbudgeterade verksamheter och 
kostnadsminskning 2020. Nämnden kommer att ta ett beslut om en reviderad 
handlingsplan som syftar till att minska kostnadsökningarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-16 
Resultatrapport och delårsbokslut januari-augusti 2020 
Reviderad handlingsplan 
Volymökningar, underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskning 2020 
Förändringar inom LSS 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 94 Besök av revisorerna 2020/2682 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att anta yttrande som nämndens svar på frågor från revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har inför sitt besök i nämnden för arbete och välfärd översänt frågor enligt 
nedan. Vid sammanträdet kompletterar förvaltningen och nämnden svaren. 
 
1. Vilka resultat uppnås i fråga om sjukfrånvaro och chefsutveckling?  
Nämnden anser inte att det finns oklara gränser vad gäller personal- och 
arbetsmiljöansvar. Ansvaret ligger på kommunstyrelsen samt förvaltningens chefer.   
Nämnden ser det som viktigt att fortsätta arbetet med att minska sjukskrivningarna 
genom en hållbar hälsosam arbetsmiljö och på det viset hålla ner kostnaderna.  
Nämnden anser att det är viktigt att stärka chefskapet genom utbildning inom arbetsmiljö 
och ledarskap.  
  
2. Enligt tidigare åtgärdsplaner och prognoser menar nämnden att balans kan 
uppnås 2022/2023. Vilka förutsättningar kommer att ändras så att detta är möjligt?  
Nämnden följer upp nyckeltalen och har utvecklat rapporterna. Det sker redovisning av 
kostnader för volymökningar, flödesmätningar samt kostnadseffektiviseringar. Vid varje 
nämndmöte redovisas antalet nya och avslutade ärenden inom varje 
verksamhetsområde. Nämnden får bra insyn i arbetet med verksamhetens 
effektiviseringar.  
För att nämnden ska hamna i ekonomisk balans 2022/2023, krävs det omfattande 
kommunövergripande ekonomiska åtgärder. Nämnden måste få kompensation för 
underskotten som till stor del består av volymökningar inom stora delar i förvaltningens 
område. Nämnden följer handlingsplanen för att öka kostnadseffektiviteten men för att 
nå ekonomisk balans är nämnden beroende av andra förvaltningars möjlighet att snabbt 
leverera.  
  
3. Bedömer nämnden att det finns en god matchning idag mellan kompetens och 
behov?  
Nämndens uppfattning är att det finns en god matchning mellan behov och kompetens. 
Under hösten 2020 är samtliga socialsekreterartjänster tillsatta och samtliga externa 
konsulter har avvecklats.   
Förvaltningen har i uppdrag att minska kostnaden för placeringar och att arbeta för att 
hitta olika alternativ som t.ex. egna familjehem eller bedriva egna HVB-boenden 
som ger positiv effekt på ekonomin.  
Nämnden har ökat resurserna för öppenvård inom enheten barn och familj och lyckats 
rekrytera kompetent behandlingspersonal. Ett ungdomsteam har startats upp för att 
upptäcka och åtgärda i ett tidigare skede och på det viset minska placeringar.   
Inom arbetsmarknadsenheten pågår ett omfattande förändringsarbete och 
personalrekrytering, som syftar till att ändra inriktning och målgrupp för insatserna.   
 
4. Vilken resultatnivå förväntar sig nämnden i de olika verksamheterna? 
Nämnden förväntar sig att antalet hushåll som får försörjningsstöd kontinuerligt ska 
minska och istället ha egen försörjning genom antingen arbete eller studier. Processen 
har startat. Idag finns en planering där 15 försörjningsstödmottagare har fått arbete på 
den öppna marknaden och extra tjänster. Nämnden ser början på en positiv utveckling.  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2020-09-24 

Sida 14(27) 

 
 
  
Organisationen inom enheten barn och familj har ändrats under det senaste året och 
bedömningen är att samarbetet har förbättrats. Detsamma gäller vuxengruppen som nu 
har gemensam enhetschef för utredning och öppenvård. Det har bidragit till en ökad  
samverkan vilket gynnar både verksamheten och klienterna.   
 
5. Lagstiftningen är omfattande utifrån socialtjänstlagen kring system för 
kvalitetsledning. Finns ett aktuellt ledningssystem som nämnden känner trygghet 
med?  
Inom förvaltningen finns två verksamhetsutvecklare, en inom LSS och en inom IFO. 
Dessa arbetar med det interna ledningssystemet, där bland annat rutiner för 
avvikelsehantering och Lex Sarah hanteras.    
Nämnden bedömer att det aldrig helt går att undvika kvalitetsbrister och avvikelserna är 
till för att förbättra verksamheten. Inom kommunen pågår en upphandling av ett 
övergripande styrsystem för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.   
Det finns ett behov av att utveckla mål och indikatorer för att följa vilka resultat som 
nämnden uppnår. Förvaltningen arbetar med att inom ram frigöra arbetstid för en 
anställd att arbeta mer med resultatuppföljning.  
 
6. I en situation med stora underskott, vilka möjligheter finns till långsiktiga 
åtgärder?  
Nämndens grundläggande inställning är att tidigt upptäcka och åtgärda problem. 
Nämnden samarbetar både med utbildningsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden 
genom olika insatser som t.ex. föräldrastödsgrupper som hjälper många föräldrar. 
Musslan är en förebyggande serviceinsats till barn i utsatta situationer. Fältsekreterarna 
samarbetar med fritidsgårdarna och nattvandrarna. Ungdomsteamet inom öppenvården 
barn och familj arbetar med sekundärpreventiva insatser. Många insatser genomförs för 
att arbeta långsiktigt.  
Nämndens fokus är att förflytta insatser från ett reaktivt förhållningssätt till ett proaktivt 
förhållningssätt vilket även på lång sikt kommer gynna ekonomin och minska nämndens 
kostnader. 
 
7. Volymökningar 
Den största risken nämnden ser är kostnaderna för volymökningarna, då det i budgeten 
saknas utrymme för det. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-09 
Revisorernas diskussionsunderlag  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 95 Återrapportering för digitalisering av sekretessärenden 2020/2355 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att återrapportering sker på nämnden i oktober.  
 
Sammanfattning 
 
Utbildning i Ephorte har påbörjats för handläggare och chefer inom förvaltningen för 
arbete och välfärd. Nya enheter med sekretesskod har lagts upp i systemet. 
Handläggarna registreras på respektive enhet. Cheferna har övergripande behörighet.  
  
I Ephorte har upprättats rutin för kallelse och sammanträdesprotokoll för 
sekretessärenden som beslutas i nämnden eller individutskottet. Ny tjänsteskrivelse AV 
läggs in i systemet och ska användas. Målet är att i oktober övergå till ny rutin.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-03 
 
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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§ 96 Information om Riktlinjer för hållbart byggande 2020/67 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om att ta 
ömsesidig hänsyn till miljön, människan och kostnader när vi arbetar för kommunens 
bästa. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram som ska vägleda och hjälpa oss som bygger 
att göra hållbara val. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen men ska först informeras 
om i samtliga nämnder. 
 
Riktlinjer med tillhörande manual för hållbart byggande ska användas som ett 
planerings-underlag vid ny- och ombyggnation i kommunala fastigheter och 
anläggningar. En kontinuerlig användning av förbestämda krav skapar också en 
tydlighet mot våra leverantörer. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer för hållbart byggande  
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Katrine Svensson 
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2020-09-24 

Sida 17(27) 

 
 
§ 97 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
• Anhörigsamordnare Bert Bengtsson kommer i oktober anordna fikakvällar för 

föräldrar till barn med psykisk ohälsa.  
• Psykiatriveckan är flyttad till våren 2021 och som ersättning erbjuds andra digitala 

föreläsningar. 
• Utbildning för nämnden 22/10. 
• Protokoll BRÅ och Finsam. 
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§ 98 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
• Coronasituationen i verksamheten.  
• Budgetproposition Socialtjänst. 
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§ 99 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar,  
• Förändringar inom verksamheten LSS.  
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar,  
• Implementering av e-ansökan för försörjningsstöd startar 2020-10-08, 

återrapportering på nämnden i februari 2021. 
 

Administrativ chef Faruk Saric informerar,  
• Administrativa enhetens arbetsuppgifter och verksamhet genomlyses.   
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§ 100 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 

verksamhetsområde, kvartal 2 2020 2020/93 
 
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 9 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 kontaktfamilj enligt SoL  
1 särskilt boende enligt SoL  
1 behandlingshem enligt SoL  
1 korttidsvistelse enligt LSS  
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS  
4 boende vuxna enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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§ 101 Beslutsuppföljning september 2020 2020/90 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning september 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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Sida 22(27) 

 
 
§ 102 Handlingar för kännedom september 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 14 augusti 2020– 
17 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom september 2020 
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§ 103 Redovisning av delegationsbeslut september 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 14 augusti 2020 – 17 september 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut september 2020 
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Nämnden för arbete och välfärd 
2020-09-24 
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§ 104 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 september 2020. 
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§ 105 Skadeståndsanspråk angående bristande tillsyn över barnhem 2020/2636 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att förkasta förlikningsbud 
 
att avvisa skadeståndsanspråket i sin helhet 
 
att anta kommunjuristens svar som sitt eget och översända det till X ombud 
 
Sammanfattning 
 
X inkom 3 september 2020, via sina ombud på Crusner Advokatbyrå, med ett 
skadeståndsanspråk enligt 3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) för de kränkningar 
av X mänskliga rättigheter som X anser sig ha blivit utsatt för under den tid X varit 
placerad på X barnhem under Karlshamns kommuns tillsyn år X. X har erbjudit 
kommunen ett förlikningsbud på 250 000 kr som förfaller 2020-09-24.  
 
Bestämmelsen i 3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) trädde ikraft den 1 april 2018 
och är bara tillämplig för de skador som inträffat efter detta datum. De skadegörande 
handlingarna som X anser sig ha blivit utsatt för ska enligt X ha skett år X, vilket innebär 
att lagrummet inte ska tillämpas.  
 
Enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (1981:130) preskriberas fordringar tio år efter 
tillkomsten. När det gäller fordringar på skadestånd börjar preskriptionstiden räknas från 
den tidpunkt då den skadegörande handlingen utfördes. Eftersom mer än tio år har 
förflutit sedan de påstådda skadetillfällena år X kan en fordran inte krävas ut. Rätten till 
skadestånd är således preskriberad.   
 
Det fanns möjlighet att 2013 – 2014 ansöka om ersättning enligt lagen (2012:663) om 
ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga 
i vissa fall. Ansökan kunde göras av personer som utsatts för övergrep och försummelse 
av allvarlig art i samband med att de varit omhändertagna för samhällsvård någon gång 
under tidsperioden den 1 januari 1920 – 31 december 1980. Ersättningen var 250 000 
kr. Staten har således erbjudit en rätt till ersättning, oaktat eventuell preskriptionstid, likt 
den X gör anspråk på.  
 
Ett svar med kommunens inställning till skadeståndsanspråket har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse angående vanvård, övergrepp och försummelse, inkommen 2020-09-03 
Fullmakt, inkommen 2020-09-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Svar med anledning av begäran om skadestånd, daterat 2020-09-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Crusner Advokatbyrå 
Kommunjuristerna 
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§ 106 Skadeståndsanspråk angående bristande tillsyn över barnhem 2020/2636 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att förkasta förlikningsbud 
 
att avvisa skadeståndsanspråket i sin helhet 
 
att anta kommunjuristens svar som sitt eget och översända det till X ombud 
 
Sammanfattning 
 
X inkom 3 september 2020, via sina ombud på Crusner Advokatbyrå, med ett 
skadeståndsanspråk enligt 3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) för de kränkningar 
av X mänskliga rättigheter som X anser sig ha blivit utsatt för under den tid X varit 
placerad på X barnhem under Karlshamns kommuns tillsyn åren X. X har erbjudit 
kommunen ett förlikningsbud på 250 000 kr som förfaller 2020-09-24.  
 
Bestämmelsen i 3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) trädde ikraft den 1 april 2018 
och är bara tillämplig för de skador som inträffat efter detta datum. De skadegörande 
handlingarna som X anser sig ha blivit utsatt för ska enligt X ha skett åren X, vilket 
innebär att lagrummet inte ska tillämpas.  
 
Enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (1981:130) preskriberas fordringar tio år efter 
tillkomsten. När det gäller fordringar på skadestånd börjar preskriptionstiden räknas från 
den tidpunkt då den skadegörande handlingen utfördes. Eftersom mer än tio år har 
förflutit sedan de påstådda skadetillfällena åren X kan en fordran inte krävas ut. Rätten 
till skadestånd är således preskriberad.   
 
Det fanns möjlighet att 2013 – 2014 ansöka om ersättning enligt lagen (2012:663) om 
ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga 
i vissa fall. Ansökan kunde göras av personer som utsatts för övergrep och försummelse 
av allvarlig art i samband med att de varit omhändertagna för samhällsvård någon gång 
under tidsperioden den 1 januari 1920 – 31 december 1980. Ersättningen var 250 000 
kr. Staten har således erbjudit en rätt till ersättning, oaktat eventuell preskriptionstid, likt 
den X gör anspråk på.  
 
Ett svar med kommunens inställning till skadeståndsanspråket har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse angående vanvård, övergrepp och försummelse, inkommen 2020-09-03 
Fullmakt, inkommen 2020-09-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Svar med anledning av begäran om skadestånd, daterat 2020-09-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Crusner Advokatbyrå 
Kommunjuristerna 
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§ 107 Skadeståndsanspråk angående bristande tillsyn över barnhem 2020/2636 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att förkasta förlikningsbud 
 
att avvisa skadeståndsanspråket i sin helhet 
 
att anta kommunjuristens svar som sitt eget och översända det till X ombud 
 
Sammanfattning 
 
X inkom 3 september 2020, via sina ombud på Crusner Advokatbyrå, med ett 
skadeståndsanspråk enligt 3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) för de kränkningar 
av X mänskliga rättigheter som X anser sig ha blivit utsatt för under den tid X varit 
placerad på X barnhem under Karlshamns kommuns tillsyn åren X. X har erbjudit 
kommunen ett förlikningsbud på 250 000 kr som förfaller 2020-09-24.  
 
Bestämmelsen i 3 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) trädde ikraft den 1 april 2018 
och är bara tillämplig för de skador som inträffat efter detta datum. De skadegörande 
handlingarna som X anser sig ha blivit utsatt för ska enligt X ha skett åren X, vilket 
innebär att lagrummet inte ska tillämpas.  
 
Enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen (1981:130) preskriberas fordringar tio år efter 
tillkomsten. När det gäller fordringar på skadestånd börjar preskriptionstiden räknas från 
den tidpunkt då den skadegörande handlingen utfördes. Eftersom mer än tio år har 
förflutit sedan de påstådda skadetillfällena åren X kan en fordran inte krävas ut. Rätten 
till skadestånd är således preskriberad.   
 
Det fanns möjlighet att 2013 – 2014 ansöka om ersättning enligt lagen (2012:663) om 
ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga 
i vissa fall. Ansökan kunde göras av personer som utsatts för övergrep och försummelse 
av allvarlig art i samband med att de varit omhändertagna för samhällsvård någon gång 
under tidsperioden den 1 januari 1920 – 31 december 1980. Ersättningen var 250 000 
kr. Staten har således erbjudit en rätt till ersättning, oaktat eventuell preskriptionstid, likt 
den X gör anspråk på.  
 
Ett svar med kommunens inställning till skadeståndsanspråket har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse angående vanvård, övergrepp och försummelse, inkommen 2020-09-03 
Fullmakt, inkommen 2020-09-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Svar med anledning av begäran om skadestånd, daterat 2020-09-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Crusner Advokatbyrå 
Kommunjuristerna 


