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§ 4 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Claes Mårlind (M) att justera protokollet.  
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§ 5 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 6 Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg informerar om uppdraget från 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Uppdraget innebär att följa upp nämndes verksamhet och kunna ta fram förslag till 
åtgärder för att komma tillrätta med de ekonomiska bekymren som finns. En 
arbetsgrupp bestående av redovisningschef, HR-specialist, controller samt 
verksamhetscontroller kommer även att föra en dialog med verksamhetsansvariga.  
 
En återrapportering sker på nämnden i april/maj inför budgetarbetet 2022.  
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§ 7 Ekonomisk uppföljning januari-december 2020 2021/131 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Muntlig redovisning av controller Joakim Hörnell av ekonomisk uppföljning januari-
december 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 8 Internbudget och verksamhetsplan, nämnden för arbete och välfärd 2021 
2020/1910 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att återremittera ärendet till februari i syfte att redovisa verksamhetsplanen på en 
nämndnivå 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån nämndens beslut om besparingar och 
anpassningar återkomma med förslag till nämndens internbudget för 2021 i februari.  
 
Sammanfattning 
 
Nämndens ekonomiska resultat för år 2020 är inte helt klart. Den senaste prognosen 
visar ett underskott med 56 mnkr. Den tilldelade ekonomiska ramen för år 2021 uppgår 
till ca 400 mnkr, vilket netto innebär 28 mnkr. I förhållande till år 2020 fattas 32 mnkr. En 
plan för nämndens besparingar och anpassningar har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-21 
Förslag verksamhetsplan och internbudget AV 2021 
Internbudget 2021 
Skillnad mot budget 2020 
Besparingar och anpassningar 2021 
Budget 2020 och utfall 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Förvaltningsledningen 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 9 Redovisning av rutin Lex sarah 2021/296 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I december 2019 antog nämnden för arbete och välfärd nya rutiner för arbetet med Lex 
Sarah. Under år 2020 inkom 17 Lex Sarah-rapporter inom individ och familjeomsorgen. 
Samtliga rapporter utreddes och åtgärdades genom ändrade rutiner. En rapport 
skickades till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) Något svar från IVO har inte 
inkommit. Denna rapport avsåg brister inom LVU-lagstiftningen.  
 
Inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inkom fyra Lex 
Sarah-rapporter. I tre av rapporterna förelåg missförhållanden på grund av dåligt 
bemötande från personal. Åtgärderna ledde till tillfälliga omplaceringar. Personalen som 
var föremål för rapporterna är inte längre anställda inom LSS. 
 
Rutinerna fungerar och behöver inte revideras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-01-22 
Verksamhetsutvecklarna Sara Ottinge och Martin Christensens redogörelse för arbete 
utifrån rutin gällande Lex Sarah i förvaltningen för arbete och välfärd, 2021-01-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetsutvecklare Sara Ottinge 
Verksamhetsutvecklare Martin Christensen 
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§ 10 Ändring av godtagbara boendekostnader i Karlshamn för 2021 2020/3659 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ändra de godtagbara boendekostnaderna för år 2021 till: 
 
1:or 2:or 3:or 4:or 5:or 
4 275 kr 5 160 kr 6 163 kr 7 572 kr 8 964 kr 
 
Sammanfattning 
 
I de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd anges vilka högsta boendekostnader som 
är godtagbara i Karlshamn vid ansökan om försörjningsstöd. De godtagbara 
boendekostnaderna baseras delvis på genomsnittshyran enligt det kommunala 
bostadsbolaget Karlshamnsbostäders hyresnivåer samt vad en låginkomsttagare på 
orten normalt har möjlighet att kosta på sig.  

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Försörjningsenheten 
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§ 11 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar;  
 
- Verksamheten kan söka projektpengar från FINSAM. 
 
- BRÅ bjuds in till ett nämndmöte för att informera om sitt uppdrag.  
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§ 12 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar;  
 
- Nuläget om Covid -19 i verksamheten. 
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§ 13 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Ulrica Månsson informerar; 
- En risk- och konsekvensbedömning pågår kring Barnahus.  
- Sju platser på Mariegården är belagda av interna klienter som annars skulle behövts 
placerats externt med medföljande kostnader.  
- 12-stegsprogrammet startar upp i februari på Mariegården. 
 
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar; 
- E-ansökningarna är igång på försörjningsstödsenheten och idag använder sig ett 30-tal 
av e-ansökan vilket motsvarar ca 10 % av alla ansökningar. 
 - Antalet avslag på ansökningar för försörjningsstöd har ökat markant under 2020, från 
42 stycken i januari till 107 stycken i december.   
- På arbetsmarknadsenheten har det anställts tio stycken språkstödjare. Arbetssökande 
har gått till privata företag och flera BEA-anställningar har avslutats och fått arbete 
utanför kommunen. Några kommer även att anställas inom hemtjänsten efter en kort 
praktik.  
- Introduktionsenheten flyttas över till försörjningsstödsenheten.  
- Projekt Matakuten avslutas då finansiering saknas och det inte är någon lämplig 
verksamhet för kommunen.  
  
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar; 
- Boendesamordnaren arbetar med omflyttning av brukare. Några lägenheter behöver 
totalrenoveras innan ny brukare kan flytta in.  
- Fem brukare står i kö till service- och gruppbostäderna. 
- Utökat med en lägenhet till Musseronvägens servicebostad som medför minskad 
placeringskostnad. 
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§ 14 Beslutsuppföljning januari 2021 2021/107 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning januari 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda  
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§ 15 Handlingar för kännedom januari 2021 2021/106 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämnden för arbete och välfärds kännedom under tiden 11 december 
2020 – 21 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom enligt period. 
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§ 16 Redovisning av delegationsbeslut januari 2021 2021/109 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning 
antagen 29 oktober 2020 § 115. Dessa beslut ska anmälas till nämnden för att vinna 
laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 11 december 2020 – 21 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt period.  
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§ 17 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4-
månadersregeln 2021 2021/113 

 
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 
 
 
 
 
 
 


