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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—16.15. 
Ajournering klockan 14.35-14.45.  

Beslutande Ulla Sandgren Ordförande (S) 
Sirkka Kahilainen 1:e vice ordf (S) 
Britt Karlsson Ledamot (SD) 
Ankie Boklund Ledamot (C) 
Dan Munther Ledamot (KD) 
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Lars Hasselgren (M)  Vakant (M)  
Wissam Al Massri (S) §§ 18-20               Bengt Källström (S)                      
 

Närvarande 
ersättare 

  
Ted Olander (MP) §§ 18-25 
Marie Bengtsson (S) 
 

Övriga Thomas Svensson, förvaltningschef 
Ulrica Månsson, verksamhetschef 
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef  
Faruk Saric, administrativ chef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Joakim Hörnell, controller § 20-22 
Ulrika Hägvall Lundberg, redovisningschef  
Per-Ola Mattsson (S) kl. 13.15-14.30 
Mats Dahlbom (C) kl. 13.15-16.15 
Magnus Gärdebring (M) kl. 13.15-16.15 
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Elin Petersson (M) kl. 13.15-16.00 
Marie Sällström (S) kl. 13.15-16.15 
 

 

Paragrafer §§ 18-38  

Utses att justera Britt Karlsson (SD) 

Justeringsdatum  2021-03-01 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
Ordförande Digital signatur  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande Digital signatur  
                              Britt Karlsson  
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§ 18 Val av protokolljusterare  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att utse Britt Karlsson (SD) att justera protokollet. 
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§ 19 Fastställande av dagordning  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 20 Resultatrapport januari-december 2020 nämnden för arbete och välfärd 
2019/2796 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna resultatrapport 2020. 
 
Sammanfattning 
 
År 2020 var nämndens ekonomiska resultat -52,3 mnkr. År 2020 inleddes med ett 
underskott med ca 25 mnkr. Under år 2019 beviljade kommunfullmäktige nämnden ett 
tilläggsanslag med 23 mnkr och medel från fonder som balanserade 2019 år resultat. 
Nämndens ekonomiska ram ökade med 10 mnkr år 2020. Det verkliga resultatet från år 
2019 var 35 mnkr. Med ramökningen startade nämnden årets verksamhet med minus 
25 mnkr. 
 
Statsbidragen minskade med 10 mnkr under året. Minskningen blev känd först i slutet av 
december år 2019. Verksamheterna har alltså varit underbalanserade och 
volymökningar har skett inom de flesta av nämndens verksamhetsområden. Nämnden 
har varit tydlig med att de strategiska besluten från år 2018 skall hållas och att nämnden 
måste ha ett långsiktigt perspektiv. Strategin är att omstrukturera gruppbostäder inom 
LSS. Erbjuda hemmaplanslösningar inom barn och ungdom och 
missbruksverksamheterna samt att förflytta individer från försörjningsstöd till egen 
försörjning.   
 
Mot bakgrund av att nämndens kostnader i jämförelse med andra kommuner, visar det 
sig att kostnaderna inte är särskilt höga. Inom hela individ- och familjeomsorgen är 
kostnaderna lägre än genomsnittskommunen och inom LSS är de 5,3 % högre än 
genomsnittskommunen, vilket beror på många kostnadskrävande mindre 
gruppbostäder. Budget och verksamhetens kostnader stämmer inte. Eftersom 
nämndens kostnader inte är onormalt höga dras slutsatsen att nämndens budget är 
felaktig. Nämndens kostnader genomlyses nu av ekonomifunktionen. Resultatet 
redovisas under april månad. 
 
Inför år 2020 förväntades att flera kostnadseffektiva gruppbostäder och 
servicelägenheter inom LSS skulle färdigställas. Inte något av projekten har genomförts  
under året. Det beror på flera olika saker som till exempel överklagningar och 
bygglovshantering (Perennagården) som nämnden inte har kunnat påverka. 
Ombyggnation av Båtmansgården och Perennagården kommer att genomföras under år 
2021 samt ombyggnation av två befintliga gruppbostäder. 
 
Nämndens viktigaste utmaning är självklart att budget och verksamhet måste vara 
balanserade. Nämndens viktigaste områden är omstruktureringen av gruppbostäder, 
erbjuda hemmaplanslösningar inom barn- och ungdom och missbruksvården, att arbeta 
för att avsluta placeringar med fungerande lösningar på hemmaplan samt att arbeta 
aktivt med förflyttning individer med försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Under året har ett omfattande arbete genomförts för att förändra 
arbetsmarknadsenhetens fokus till personer som har försörjningsstöd. Med en ny 
ledning finns förutsättningar för ett sådant förändringsarbete. Arbetet pågår och det är 
flera personer med försörjningsstöd som fått egen försörjning och under år 2021 
kommer antalet personer i egen försörjning att öka. 
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Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Resultatrapport 2020 nämnden för arbete och välfärd 
Ekonomisk uppföljning januari-december 2020 
Nyckeltal januari-december 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschefer 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Joakim Hörnell 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2021-02-25 

Sida 8(31) 

 

§ 21 Ekonomisk uppföljning januari 2021 2021/131 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta rapporten till protokollet 
 
att återrapportering sker varje nämnd  
 
att förvaltningen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att hålla den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Sammanfattning 
 
En ekonomisk uppföljning efter januari månads utgång ger endast en fingervisning av 
resultatet. Det finns många osäkerhetsfaktorer. Någon analys av resultatet är därför inte 
meningsfull att göra. Resultatet visar ett underskott i januari månad år 2021 med ca 3,9 
mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Ekonomisk uppföljning 
Nyckeltal 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 22 Internbudget och verksamhetsplan 2021 nämnden för arbete och välfärd 
2020/1910 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2021 
 
att ge förvaltningschefen mandat att vid behov omfördela resurser mellan  
verksamhetsområden utifrån tilldelad budgetram för 2021. 
 
att förvaltningen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att hålla den budget som 
kommunfullmäktige fastställt. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens ekonomiska resultat för år 2020 är ca -52,3 mnkr. Den tilldelade ekonomiska 
ramen för år 2021 uppgår till ca 400 mnkr, vilket innebär en ramförstärkning med ca 28 
mnkr netto i jämförelse med 2020 års budget. I förhållande till år 2020 fattas 40 mnkr. 
med kända volymförändringar inom LSS. En plan för nämndens besparingar och 
anpassningar har tagits fram. Besparingarna beräknas till ca 8 mnkr. Det innebär att det 
saknas 32 mnkr. Det finns inte höjd för att finansiera okända volymförändringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-14 
Internbudget och verksamhetsplan nämnden för arbete och välfärd 2021 
Verksamhetens yttrande avseende budget 2021 för nämnden för arbete och välfärd 
Fördelning av budget 2021 
Skillnad mot budget 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschefer 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Joakim Hörnell 
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§ 23 Uppföljning av handlingsplan nämnden för arbete och välfärd 2021/632 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-05-19 att godkänna en handlingsplan 
som syftade till att minska nämndens kostnader. 2020-09-24 beslutade nämnden att 
godkänna en reviderad handlingsplan. De viktigaste punkterna har separat redovisats till 
nämnden under år 2020. I den månatliga ekonomiska uppföljningen har resultatet och 
prognoser redovisats. Den har inte tillräckligt tydligt kopplats till handlingsplanerna. 
Förvaltningen har framarbetat redovisningar inom samtliga verksamhetsområden 
inklusive den administrativa delen. Av redovisningarna framgår att förvaltningen gjort 
omfattande åtgärder under år 2020. Åtgärderna är både på kort och på lång sikt. Vissa 
åtgärder har gett omedelbara resultat och andra åtgärder förväntas att ge resultat på 
längre sikt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
Verksamhetschefernas uppföljning av handlingsplanen    
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschefer  
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§ 24 Ordförandes information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Ordförande Ulla Sandgren informerar, 
 
 Den 1 mars går Karlshamns kommun över till Zoom som tjänst för videomöten för 

politiska sammanträden och då planeras utbildning för samtliga nämnder.  
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§ 25 Förvaltningschefs information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar, 
 
 Den brittiska varianten av coronaviruset har upptäckts i verksamheten.   
 Pågående arbete med kostnadseffektiviseringar kommer att redovisas i april. 
 På uppdrag av nämnden sker en redovisning i mars av hur arbetet fortgår med de 

robotar som används vid ansökan om försörjningsstöd.  
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§ 26 Förvaltningens information  
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Administrativ chef Faruk Saric informerar;  
 
 Tolkservice har gått över till administrativa enheten. 
 Lokal- och lägenhetssamordnare på plats. 
 Insamling av Statistik till Öppna jämförelse pågår. 
 Medverkar i Uppdrag ny inköpsprocess 2021. 
 Projekt SIP och projekt Mötesplatsen är igång. 
 Arkiveringsarbete pågår samt förberedelse av åtgärder som leder till 

effektiviseringar.  
 Uppföljning av kontaktpersoner. 
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§ 27 Svar till revisorerna om nämnden för arbete och välfärds arbete för en 
ekonomi i balans 2021/544 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa ordförandens svar till revisionen.  
 
Reservationer  
 
Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) reserverat sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har efter dialog med kommunstyrelsen samt efter att ha följt nämnden för 
arbete och välfärd under flera år, låtit Ernst & Young göra en förstudie avseende 
nämndens arbete för en ekonomi i balans. Förstudien har genomförts via intervjuer med 
ordinarie ledamöter och ersättare. I intervjuerna har granskare från Ernst & Young och 
två förtroendevalda revisorer deltagit. Verksamheten inom nämnden präglas av 
komplexitet och ett stort arbete för att kunna ta ställning till beslut som bygger på 
lagkrav. Därmed finns kompetenskrav, vilket kräver utbildning av politikerna för att de 
ska kunna klara av att fatta medvetna beslut. Revisorerna önskar svar på frågorna till 
den 24 mars 2021. 
 
Ulla Sandgren (S) förslag till svar till revisionen: 
 
1. Delar nämnden revisorernas analys av nämndens arbete och rapportens 
sammanfattning? 
Eftersom nämnden inte fått möjlighet att lämna kommentarer på underlaget, så kan inte 
nämnden dela revisionens analys. Nämnden var utlovad att få inkomma med synpunkter 
till den 7 februari. Därefter skulle nämnden få möjlighet att gå igenom intervjuunderlaget 
tillsammans med Ernst & Young´s Lars Eriksson, lekmannarevisorerna Bengt Olofsson 
och Tomas Nilsson innan det skulle skickas till Kommunstyrelsen. Så skede inte utan 
revisionens intervjuunderlag och förstudie, avseende Nämnden för Arbete och Välfärds 
arbete för en ekonomi i balans, skickades till Kommunstyrelsen redan den 4 februari.  
 
Nämndens presidium kallades till ett möte den 9 februari av Ernst & Young´s Lars 
Eriksson tillsammans med lekmannarevisorerna Bengt Olofsson och Tomas Nilsson 
(som inte deltog). Detta för genomgång av intervjuunderlaget och ge presidiet möjlighet 
att lämna kommentarer på ett underlag som revisorerna redan skickats till 
kommunstyrelsen och till pressen.  
 
Intressant att nämna är att ordförande i Nämnden för Arbete och välfärd blev, i slutet av 
mötet med revisorerna, uppringd av pressen som ville ha en kommentar på revisionens 
kritik angående nämnden.   
 
Detta strider mot god revisionssed i kommunal verksamhet 
Ingen styrelse, nämnd eller enskild ledamot ska bli föremål för en anmärkning eller 
avstyrkt ansvarsfrihet, utan att revisorerna och lekmannarevisorerna har kommunicerat 
sina iakttagelser och bedömningar. 
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Nämnden kan hålla med revisionens uppfattning att många ledamöter i nämnden är nya 
i förhållande till verksamhetsområdet. De är dock inte nya som politiker utan de allra 
flesta har många års erfarenhet som nämndpolitiker. Revisionen anser att ledamöterna i 
Nämnden för Arbete och Välfärd ska ha en större kunskap på detaljnivå inom det som 
normalt anses ligga inom tjänsteorganisationens kunskapsområde. Nämndens 
ledamöter ska ha klart för sig och full kunskap om vad som ska göras inte hur det ska 
göras. Nämnden arbete är att se helheten. Tjänstemännen hanterar detaljerna. 
 
Revision tar inte hänsyn till nämndens totala kompetens, kunskap och erfarenhet utan 
fokuserar enbart på hur länge ledamöterna har suttit i Nämnden för Arbete och Välfärd.  
Nämnden delar inte revisionens syn om att det saknas fokus och informationen om 
ekonomi och verksamhet. Nämnden har beslutat om handlingsplanerna där det framgår 
hur effektiviseringarna skall genomföras. 
 
Nämnden har från mandatperiodens start beslutat att förvaltningen ska ta fram 
underlaget till ekonomisk uppföljning och verksamhetsrelaterade nyckeltal. Nämnden 
har följt upp detta varje nämndsmöte, fått redovisning och beslutat om förändringar och 
utveckling av nyckeltalen. Nämnden har även fått information om ekonomi genom 
delårsrapport, bokslut. Nämnden har tagit flera beslut som påverkat ekonomin i positiv 
riktning.  
 
Nämnden delar inte revisionens syn att ledamöterna inte fått information om 
verksamhetens organisation och insatser. Nämnden har genom beslut om årshjulet lagt 
en plan om hur alla verksamheter ska informera nämnden om sin organisation. Detta 
har gjorts varje nämndsmöte och dessutom har nämnden haft flera utbildningsdagar. 
Områden som nämnden fått utbildning om eller information av under de två senaste 
åren är: Socialtjänstlagen, LSS, Våld i nära relation, Ensolution redovisar kostnader per 
brukare, Arbetsmarknadsenheten, Introduktion, Försörjning, Barn och familj, 
Socialpsykiatri, Vuxen öppenvård, Kvinnojouren, Hot och våld, Barnkonventionen, 
HBTQ, FINSAM, Cura för att nämna några av verksamheterna utan att redogöra för om 
det varit information eller utbildning och vad de som det handlat om. Nämnden har även 
besökt flera av verksamheterna. 
 
Nämnden delar inte helt revisionens synpunkter när det gäller ledamöternas 
diskussionsområde skulle vara fel och inte leda till rätt beslut. 
 
Nämndens diskussioner och delaktighet är olika utifrån vilket möte nämnden har. På 
individutskottens (sekretess) är alla beslut tagna efter läsning av underlag och 
diskussion med enhetschef och vid behov påkallat av ordförande eller ledamot är även 
socialhandläggaren med. Ärendena får bara behandlas av ordinarie ledamot på mötet. 
När det gäller nämndsmötena så förekommer det diskussion men inte i den utsträckning 
som det skulle kunna vara. När det gäller att hålla diskussionerna inom sak frågan kring 
ärendena, så är det inga problem utan det gör vi. Hur man som ledamot förbereder sig 
inför nämnd med ärendena kan inte vara presidiets ansvar, utan det måste vara varje 
ledamots ansvar att komma förbered och påtala om det inte är tillräckligt med underlag i 
handlingarna till ärendet på mötet eller höra av sig innan mötet till ordförande. Däremot 
är det presidiets ansvar att se till så att det finns underlag i handlingarna till ärendena 
inför mötet.  
 
2. Vilka åtgärder avser nämnden vidta avseende kompetensbrist rörande såväl 
styrningsfrågor som åtgärder för en effektivitetshöjning inom verksamhetsområdena? 
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Styrningen genomförs med nämndens beslut av handlingsplan och uppföljning. 
Uppföljning av verksamhetens resultat inom handlingsplanen ska redovisas varje 
nämnd. Nämnden får en klar bild av hur det fortskrider med effektiviseringsplanerna.  
 
Nämnden har styrt verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv och måste fortsätta att 
finna hållbara långsiktiga lösningar. Skulle nämnden besluta om att inte arbeta med en 
förebyggande plan, så är det stora risker för att kostnader och behov förblir oförändrade 
eller ökar. Det långsiktiga perspektivet som nämnden har och ska fortsätta med är: 

- Omstrukturering av mindre gruppbostäder till gruppbostäder med fler lägenheter 
- Satsning på öppenvårdsresurser för att undvika placeringar  
- Från försörjningsbidrag till egen försörjning 
- Rekrytera fler familjehem med avtal direkt med kommunen, istället för 

konsulentstödda familjehem 
- Aktivt arbeta för att avsluta placeringar med hemmaplanslösningar 
- Ständig genomgång av alla verksamheter för att öka kostnadseffektiviteten 
- Nämnden fortsätter med verksamhets presentationer och utbildningar genom 

förvaltningen på varje nämndsmöte enligt årshjulet. 
-  

3. Vilka åtgärder planeras för att vidtagas för att utveckla arbetssättet? 

- Enklare ekonomiredovisning med fokus på förändringar och åtgärder 
- Att fortsätta uppmuntrar till diskussioner i sak frågan 
- Fortsatt kontinuerlig information, utbildningar eller besök av verksamheterna, 

varje nämndsmöte enligt planering i årshjulet. 
- Organisationskarta över verksamheten till ledamöterna.  
- Att varje parti ger sina ledamöter det stöd som behövs för att fatta beslut i 

nämndens ärende som inte är sekretessbelagda.    
- Arbeta för alltid ha kompletta beslutsunderlag, om inte det anses vara så är det 

ledamotens rätt och ansvar att påtala det.  
- Förtydligande av politiker och tjänstemannaroller 

 
Återkoppling från rapport som gjordes 2019-03-05, då rekommenderade revisionen att: 
 
1. Tydliggöra en årlig handlingsplan kopplat till en långsiktig strategi där centrala 
effektiviseringsåtgärder för året åskådliggörs och tidsätts. 
 
Nämnden har kontinuerligt tagit beslut om handlingsplaner och reviderade 
handlingsplaner. 
 
2. Löpande och systematiskt under året följa upp de åtgärder som genomförs och sätta 
dessa i relation till planerade kostnadsbesparingar. 
 
De har följts upp varje nämndsmöte under året i den ekonomiska uppföljningen och 
beslutsuppföljningen. Kopplingen till handlingsplanen har inte varit tillräckligt tydligt. 
Nämnden har beslutat att nuvarande åtgärder i verksamhetsplanen 2021 skall följas upp 
kontinuerligt. 
 
3. Löpande och systematiskt följa verksamhetens utveckling utifrån ett antal kvalitativa 
och ekonomiska nyckeltal, kopplat till besparings- och effektivitetsåtgärderna  
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Nämnden har tagit fram nyckeltal som under året har kompletterats med fler mätvärden 
och det så att ledamöterna kan följa verksamhetens utveckling och budget. Kopplingen 
till handlingsplanen kan göras tydligare och nyckeltalen ska fortsätta att utvecklas 
kontinuerligt. 
 
Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) förslag till svar till revisionen:  
 
Revisorernas analys av nämndens arbete och rapportens sammanfattning stämmer väl 
överens med de faktiska förhållandena i nämnden. Förstudien är baserad på intervjuer 
av oss ledamöter och det vore mycket märkligt att komma till någon annan slutsats. 
 
Nämnden bör snarast arbeta fram en plan för kompetensutveckling av nämnden för att 
möta behoven av en förbättrad styrning och ledning, omvärldsbevakning och framförallt 
ekonomistyrning. 
 
Arbetssättet måste tydligare kopplas mot ekonomistyrning. Kontrollfunktioner på 
enhetsnivå bör införas för att snabbt ha möjlighet att korrigera budgetavvikelser löpande. 
Mindre tid bör läggas på att klaga över de resurser vi inte har och istället fokusera på att 
få mesta möjliga verksamhet för de resurser vi faktiskt har. 
 
Revisorernas rapporter är mycket värdefulla och ett viktigt redskap för nämndens 
arbete. En löpande åtgärdslogg bör upprättas för det interna arbetet både vad avser 
åtgärder för att möta revisorernas synpunkter och att följa åtgärd och effekt av fattade 
beslut. 
  
Yrkanden 
 
Ordförande yrkar bifall till sitt eget förslag till svar.   
 
Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) yrkar bifall till sitt eget förslag till svar.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer proposition på Lars Hasselgrens (M) yrkande och sitt eget yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.  
 
Omröstning 
 
Lars Hasselgren (M) begär omröstning i ärendet. 
 
Ordförande fastställer följande propositionsordning: 
 
Ledamot som bifaller ordförandens yrkande röstar NEJ 
Ledamot som bifaller Lars Hasselgrens (M) m.fl. yrkande röstar JA 
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Namn JA-röst NEJ-röst 
Ulla Sandgren (S)  X 
Sirkka Kahilainen (S)  X 
Lars Hasselgren (M) X  
Britt Karlsson (SD)  X 
Ankie Boklund (C)  X 
Dan Munther (KD) X  
Bengt Källström (S)  X 
 
Med 5 Nej-röster för ordförandens yrkande och 2 ja-röster för Lars Hasselgrens (M) m.fl. 
yrkande beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-23 
Revisorernas förstudie avseende nämnden för arbete och välfärds arbete för en 
ekonomi i balans 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Nämnden för arbete och välfärd 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
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§ 28 Risk- och konsekvensbedömning Barnahus Blekinge 2020/3543 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna kompletterande underlag till tidigare nämndbeslut 2020-12-16 om att 
avsluta samverkansavtalet med Barnahus Blekinge. 
 
att ge verksamhetschefen i uppdrag att på nämnden i mars återrapportera om rutinen 
gällande barnförhör enligt framtagen risk- och konsekvensbedömning.  
 
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för motsvarande funktion som Barnahus ger 
men i förvaltningens lokaler alternativt annan myndighetslokal. 
   
Reservationer 
 
Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2020-12-16 § 134 att avsluta avtalet med Barnahus. Anledningen 
var att verksamheten inte kunde genomföra åtagandena som fanns i avtalet, både på 
grund av den egna organisation men främst på grund av att andra aktörer i avtalet inte 
hade för avsikt att medverka framöver.  
 
För att säkerställa barnens bästa samt framtida samverkan har det gjorts en risk- och 
konsekvensbedömning som lyfter olika risker och åtgärder.  
 
Yrkanden 
 
Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) yrkar att presenterad konsekvensutredning 
gällande Barnahus Blekinge, återremitteras med vilka konsekvenser det blir för barnen 
samt hur en nedläggning påverkar ekonomin i Karlshamns kommun. 
 
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att ge verksamhetschefen i 
uppdrag att på nämnden i mars återrapportera om rutinen gällande barnförhör enligt 
framtagen risk- och konsekvensbedömning.  
 
Britt Karlsson (SD) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för motsvarande 
funktion som Barnahus ger men i förvaltningens lokaler alternativt annan 
myndighetslokal.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan och finner att nämnden beslutar att avslå Lars Hasselgren (M) 
m.fl. yrkande. 
 
Omröstning  
 
Lars Hasselgren (M) begär omröstning i ärendet. 
 
Ordförande fastställer följande propositionsordning.  
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Ledamot som bifaller ordförandens yrkande röstar NEJ 
Ledamot som bifaller Lars Hasselgrens (M) m.fl. yrkande röstar JA 
 
 
Namn JA-röst NEJ-röst 
Ulla Sandgren (S)  X 
Sirkka Kahilainen (S)  X 
Lars Hasselgren (M) X  
Britt Karlsson (SD)  X 
Ankie Boklund (C)  X 
Dan Munther (KD) X  
Bengt Källström (S)  X 
 
Med 5 Nej-röster för ordförandens yrkande och 2 ja-röster för Lars Hasselgrens (M) m.fl. 
yrkande beslutar nämnden att bifalla ordförandens yrkande.  
 
Ordförande ställer frågan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.  
 
Ordförande ställer frågan och finner att nämnden beslutar enligt Britt Karlsson (SD) 
yrkande.   
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Risk- och konsekvensbedömning Barnahus 2021-02-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson  
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§ 29 Uppföljning av uppdrag att öka antalet egna familjehem 2020/996 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att godkänna uppföljningsrapporten.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2020-04-23 § 43 om återrapportering kring arbetet av rekrytering av 
egna familjehem. Under 2020 har enheten succesivt byggts upp med en fulltalighet och 
därmed ökad kompetens och erfarenhet. Detta har påverkat resultatet att rekrytera egna 
familjehem då verksamhetens kärnuppdrag, dvs placeringar behövts prioriteras.  
 
Utifrån uppdraget har enheten rekryterat 15 nya familjehem i egen regi under 2020. 
5 konsultentstödda familjehem övergått till egen regi, alla nya avtal förhandlas kring 
dygnskostnad och överenskommelse kring övergång till egen regi. Det avslutades 19  
familjehemsplaceringar och tillkom 13 nya. 1 vårdnadsöverflyttning har skett, en till är 
under utredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2021-02-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2021-02-25 

Sida 22(31) 

 

§ 30 Kvalitetsberättelse 2020 nämnden för arbete och välfärd 2021/502 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Under det gångna året 2020 har arbetet inom LSS till stor del präglats av att planera och 
anpassa verksamheten till de förutsättningar och konsekvenser som pandemin har 
medfört. Detta har ofrånkomligen även påverkat verksamhetens kvalitetsarbete, främst 
på så sätt att det riskanalysarbete som utförts under året genomgående till stor del har 
handlat om att bedöma och minimera riskerna för smittspridning inom våra 
boendeenheter, dagliga verksamheter och övriga insatser enligt LSS. Den samlade 
bedömningen i kvalitetsberättelsen är att verksamhetens kvalitet är mycket god, men det 
finns områden som behöver utvecklas. 
 
Inom IFO (Individ och familjeomsorgen) beskrivs vad de olika enheterna har arbetet 
med under år 2020. Inflödet av ärenden har varit stort och det finns behov av att öka 
resurserna till öppenvården för att klara uppdraget att i möjligaste mån förhindra externa 
placeringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-02-13 
Verksamhetsutvecklare Martin Christensens skrivelse LSS 2020, februari 2021 
Verksamhetsutvecklare Sara Ottinges skrivelse IFO 2020, februari 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Registrator Ingrid Mattsson 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetsutvecklare Sara Ottinge 
Verksamhetsutvecklare Martin Christensen 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
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§ 31 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 
(Promemoria S2020/09872) 2020/3754 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ställa sig bakom promemorians förslag gällande nekad utbetalning av ersättning för 
personlig assistans vid avsaknad av tillstånd för sådan verksamhet. 
 
att ställa sig bakom förslag till ändringar som innebär skyldighet för kommunerna och 
Försäkringskassan att underrätta Inspektionen förvård och omsorg (IVO) när utförare av 
personlig assistans kan antas bedriva verksamhet utan tillstånd. 
 
att understryka vikten av att skyldigheten för IVO att underrätta kommunen sker i god tid 
när IVO överväger att återkalla ett tillstånd för att säkerställa att den enskilde alltid kan 
erbjudas en annan utförare. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen för arbete och välfärd, verksamhet Stöd och service, har tagit del av 
rubricerad promemoria och tillstyrker i allt väsentligt förslagen att assistansersättning 
och ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans inte ska betalas ut om 
den enskilde anlitat någon som saknar tillstånd. 
 
Av promemorian framgår bland annat att kommunerna och Försäkringskassan får en 
skyldighet att anmäla till IVO om det finns skäl att anta att en enskild bedriver 
verksamhet med personlig assistans utan tillstånd. Dock föreslås inte samma skyldighet 
när anmälan till IVO inte har skett innan verksamheten påbörjas i de fall en 
assistansberättigad anställer sina egna personliga assistenter. Enligt 23 § LSS finns en 
anmälningsskyldighet till IVO för den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig 
assistans och som har anställt någon för sådan personlig assistans innan assistenten 
påbörjar sitt arbete. Mot denna bakgrund bör Försäkringskassan och kommunerna även 
åläggas att underrätta IVO när denna anmälningsskyldighet inte har fullgjorts. 
 
Vad gäller förslaget att IVO ska underlätta såväl Försäkringskassan som kommunen när 
en anordnares tillstånd har återkallats, delar Karlshamns kommun det angelägna i att så 
alltid sker då det är av yttersta vikt att kommunen får kännedom om när detta inträffat. 
Även om kommunen helt är av uppfattningen att assistansersättning ska kunna nekas 
den som saknar tillstånd för sådan verksamhet, är det i sammanhanget viktigt att 
uppmärksamma de konsekvenser det kan medföra för enskilda brukares dagliga behov 
av stöd och hjälp om en anordnares assistansverksamhet upphör. Om så sker med kort 
varsel kan det bli svårt för kommunen att anordna assistans inom ramen för sitt 
basansvar för personlig assistans. Det är därför också angeläget att kommunen ges 
förutsättningar och tid att anordna annan assistans till den enskilde, vilket i sin tur 
förutsätter att IVO i god tid meddelar kommunen när de överväger att återkalla ett 
tillstånd. 
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Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Erikssons tjänsteskrivelse, 2021-02-02 
Promemoria S2020/09872 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid 
tillstånd 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson 
Kommunstyrelsen 
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§ 32 Förslag på revidering av årshjul nämnden för arbete och välfärd 2021 
2020/3500 

 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att fastställa förslag på revidering av årshjul som även innefattas av beslutsuppföljning 
för nämnden för arbete och välfärd 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag på revidering av årshjul 2021 som tidigare beslutas på nämnden 2020-12-16 
§ 136.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-12 
Förslag på revidering av årshjul 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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§ 33 Synpunkter och klagomål 2020 nämnden för arbete och välfärd 2021/634 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
I likhet med föregående år konstateras att det är synnerligen ovanligt att synpunkter och 
klagomål lämnas till verksamheten inom LSS från brukare och/eller deras företrädare. 
Under 2020 inkom endast ett klagomål på verksamheten som handlade om att brukaren 
hade flera chefer som ansvarade för insatserna, där åtgärden blev att samla dessa 
under samma chef. Antingen är man tillfreds med insatserna eller så känner man inte till 
möjligheten att lämna synpunkter och klagomål. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen har det under året inkommit 20 externa synpunkter 
och klagomål. Klagomålen handlar oftast om brister i bemötande och brister i 
handläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson tjänsteskrivelse, 2021-02-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Thomas Svensson 
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson 
Verksamhetschef Ulrica Månsson 
Verksamhetschef Valdemar Rusch 
Verksamhetsutvecklare Sara Ottinge 
Verksamhetsutvecklare Martin Christensen 
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§ 34 Beslutsuppföljning februari 2021 2021/107 
 
Nämnden för arbete och välfärds beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning februari 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning februari 2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 35 Handlingar för kännedom februari 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 22 januari 2021 
– 18 februari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning handlingar för kännedom enligt period. 
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§ 36 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens 
verksamhetsområde, kvartal 4 2020 2020/95 

 
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 8 individrapporter som fördelas enligt följande:  
1 särskilt boende enligt SoL  
6 boende vuxna enligt LSS  
1 avlösarservice i hemmet enligt LSS 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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§ 37 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 22 januari 2021 –18 februari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut enligt period.  
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för arbete och välfärd 
2021-02-25 

Sida 31(31) 

 

§ 38 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 februari 2021 
 
 
 
 
 


