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§ 55 Val av protokolljusterare
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att utse Ankie Boklund (C) till att justera protokollet.
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§ 56 Fastställande av dagordning
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 57 Information om verksamheten LSS stöd och service
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet.
Enhetschef Robert Abrahamsson informerar om arbetet i Daglig verksamhet och om
hanteringen av Coronapandemin i verksamheten. De har varit ett bra samarbete med
medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och med omsorgsverksamheten. Det har även
varit en tät kontakt med HSL om arbetet med vaccinationer.
Nämnden tackar för ett bra arbete under pandemin.
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§ 58 Ekonomisk uppföljning mars 2021 2021/131
Nämnden för arbete och välfärds beslut

att ta informationen till protokollet,
att återrapportering sker varje nämnd,
att förvaltningen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att hålla den budget som
kommunfullmäktige fastställt.
att ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa nämnd redovisa kostnaderna för fem utvalda
hushåll som fått utbetalt ett högre belopp av försörjningsstöd.
Sammanfattning
Redovisning av resultatet för perioden januari-mars år 2021. Underskottet för årets tre
första månader är 8,3 mnkr mot periodbudgeten för samma period. Det ökade
underskottet, i jämförelse med redovisningen avseende januari-februari år 2021, beror i
huvudsak på ökade kostnader för försörjningsstöd och ökade kostnader för placeringar
av barn och ungdomar. En ekonomiuppföljning med en prognos för helår 2021 kommer
att redovisas i samband med april månads uppföljning. De volymökningar som skett
under året kommer också att redovisas. Det är fortfarande för tidigt att dra några säkra
slutsatser av resultatet efter tre månader. De kostnadseffektiviseringar som skall
genomföras under år 2021 med 8,5 mnkr kommer att räknas med i prognosen som
redovisas efter april månad.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Ekonomisk uppföljning januari-mars 2021
Nyckeltal januari-mars 2021
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Controller Joakim Hörnell
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§ 59 Utökad nyckeltalsredovisning av försörjningsstöd till egenförsörjning samt
tiden individer får försörjningsstöd 2021/1151
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ge förvaltningen i uppdrag att i nyckeltalen redovisa antalet individer som har
försörjningsstöd och som går till egen försörjning, antingen arbete eller utbildning,
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa nyckeltal som visar perioden individen uppbär
försörjningsstöd.
Sammanfattning
De senaste åren har nyckeltal redovisats för nämnden. Nyckeltalen utökas kontinuerligt
för att spegla aktuella utvecklingsområden och vilka effekter de har på resultatet. Under
de senaste månaderna ses en förändring där försörjningstagare övergår till
egenförsörjning. Det är därför viktigt att följa upp dessa förändringar. Därför skapas
nyckeltalet: Antal individer som har försörjningsstöd som går till egen försörjning genom
arbete eller utbildning. Nyckeltalet följs upp varje månad.
En faktor som påverkar kostnaderna inom försörjningsstöd är under den tid man får
försörjningsstöd. Genomsnittstiden och att fler med försörjningstid över ett år bör
minska. Förvaltningen föreslås ta fram mätbara nyckeltal när det gäller tiden som man
får försörjningsstöd
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell
Verksamhetschefen Valdemar Rusch
Enhetschef Sofie Johnsson
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§ 60 Uppföljning handlingsplan april 2021 2021/632
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet,
att tjänsten som samordnare inom våld i nära relation behålls oförändrad för att kunna
bevara och vidareutveckla uppdraget.
Sammanfattning
Uppföljningen redovisar de åtgärder som totalt vidtagits för att minska
budgetunderskottet under senare del av år 2020 och hittills under år 2021:






1,0 tjänst som koordinator avvecklades från årsskiftet inom AME
Minskning med 4,0 årsarbetare inom daglig sysselsättning, socialpsykiatri
Minskning med 1,0 årsarbetare som sysselsättningscoach inom vuxenenheten
Minskning med 3,0 årsarbetare på Varvet/Fyren
Minskning med 1,0 tjänst inom introduktionsenheten (receptionist)

Följande risk och konsekvensanalyser genomförs under vecka 14:














Att socialpsykiatrins verksamhet, exklusive daglig sysselsättning, går över till
verksamhetsområdet stöd och service. Innefattar idag 19,5 antal tjänster,
samtliga tjänster följer med.
Att dagligverksamhet tillsammans med daglig sysselsättning går över till
verksamhetsområde Ekonomi och Sysselsättning. Verksamheten innefattar idag
49 tjänster varav två tjänster är som enhetschefer, samtliga följer med.
Att samordning och hantering av avlösar- och ledsagarservice enligt LSS övergår
till den administrativa enheten i sin helhet. Innefattar en deltidstjänst (50%) tjänst.
Att avlösar- och ledsagarservice enligt LSS går över till den administrativa
enheten. Innefattar två tjänster, samtliga följer med.
Att vuxenenheten går över till verksamhetsområdet Ekonomi och Sysselsättning.
Verksamheten innefattar 27,5 tjänster varav en är som enhetschef, samtliga
följer med.
Att planerare är en roll inom LSS som utförs av personal på respektive boende.
Att administrativa enheten minskar verkställighet av kontaktpersoner LSS till en
1,4 tjänster. Innefattar idag två tjänster.
Att administrativa enheten inte återbesätter tjänst som
ekonomihandläggare/administratör när denna blir vakant på grund utav
pensionsavgång i slutet av året.
Att utöka med en tjänst till Barn och Familj inom utredning samt en tjänst inom
placering.
Att utöka med tre tjänster inom Öppenvården.
Att rollen som samordnare läggs på 1:e socialsekreterare gällande teamet för
våld i nära relationer.
Att Arbetsmarknadsenheten avvecklar tjänsten som arbetsmarknadskoordinator,
tjänsten är idag vakant.
Att minska på en tjänst som arbetsledare inom arbetscentrums verksamhet. Idag
finns det två tjänster i verksamheten.
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Att minska på en tjänst som jobbcoach inom navigatorcentrum. Idag finns det två
tjänster i verksamheten.
Att minska på en tjänst som matchare inom Arbetsmarknadsenheten. Idag finns
det tre tjänster i verksamheten.
Vakant Enhetschefstjänst inom LSS stöd och service, tillsätts inte under 2021.
Därefter görs en ny bedömning. Efter omorganisationen 1/5-21 tillsätts 9 av 10
tjänster.

Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svensons tjänsteskrivelser, 2021-04-08
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Administrativ chef Faruk Saric
Controller Joakim Hörnell
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§ 61 Revidering av rutin kring barnförhör och handläggning av ärenden som rör
misstanke om brott mot barn 2020/3543
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna den reviderade rutinen för barnförhör och handläggning av ärenden som
rör misstanke om brott mot barn.
Sammanfattning
Mot bakgrund av nedläggningen av Barnahus, krävs en rutin för hur förvaltningen skall
arbeta mot dels barnförhör och dels barn som misstänks ha blivit utsatta för brott.
Förvaltningen har därför tagit fram en reviderad rutin.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Handläggningsrutin av ärenden som rör misstanke om brott mot barn, april 2021
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Verksamhetsutvecklare Sara Ottinge
Enhetschef Marie Meijer Dahl
Enhetschef Menesha Alijaj
Enhetschef Hawazen Saghir
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§ 62 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende ansökan om att vara leverantör till
Arbetsförmedlingen 2020/3517
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att nämnden antar yttrandet.
Reservationer
Lars Hasselgren (M) och Dan Munther (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
Sammanfattning
Den 14 januari 2021 fattade nämnden beslut om att låta Arbetsmarknadsenheten
ansöka om att bli leverantör till Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha och om att
finansiering skulle ske genom grund- och resultatersättning från Arbetsförmedlingen.
Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten. Klaganden har yrkat att beslutet upphävs i
enlighet med 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) då klaganden anser beslutet strida
mot reglerna om den kommunala kompetensen och reglerna om de kommunala
befogenheterna.
Karlshamns kommun har förelagts att yttra sig i målet.
Den 17 mars avslog Arbetsförmedlingen ansökan.
Yrkanden
Sirkka Kahilainen (S) yrkar bifall till förslaget.
Lars Hasselgren (M) yrkar att yttrandet lämnas utan svar för att invänta beslut från
förvaltningsrätten.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat i enlighet
med liggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningsjurist Elisabeth Olssons tjänsteskrivelse, 2021-04-07
Yttrande, 2021-04-08
Arbetsförmedlingens beslut om avslag
Beslutet skickas till
Förvaltningsrätten i Växjö
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Förvaltningsjurist Elisabeth Olsson
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§ 63 Ordförandes information
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet.
Ordförande Ulla Sandgren (S) informerar,


Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att se över
delegationsordningen samt uppföra riktlinjer för verksamheten inom försörjningsstöd.
En redovisning från förvaltningen sker på nämnden i maj.



Kommunfullmäktiges presidium har begärt att 2020 års ledamöter i nämnden för
arbete och välfärd yttrar sig över kommunrevisionens förslag på anmärkning
gentemot densamma för 2020. Anmärkningen avser brister i styrning och ledning
samt för bristande beslutsfattande. De förtroendevalda i nämnden för arbete och
välfärd år 2020 har efter möte 2021-04-20 överlämnat beslut till kommunfullmäktige.
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§ 64 Förvaltningschefs information
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet.
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar,


Ensolution kommer på nämnd i maj redovisa den årliga statistiken över Kostnad per
brukare.
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§ 65 Förvaltningens information
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet.
Verksamhetschef Ulrica Månsson informerar,






Det har framkommit kritik från familjehem som nu analyseras på förvaltningen för att
förbättra arbetet framöver.
Bevakningslistan redovisar flera utredningar som överskrider fyra-månaders
gränsen. Behov av förlängd utredningstid ska anmälas till nämnden.
En familjehemsutbildning startas upp till hösten.
Arbetet i relationsvåldsteamet bör spridas på flera tjänster.
En arbetsbeskrivning till tjänsten som kontaktperson till familjehemmen ska tas fram.

Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar,





Flera byggprojekt av gruppbostäder är på gång samt ny servicebostad som
beräknas vara klar i maj månad.
Projektet Goda levnadsvanor ska införas i hela verksamheten. Syftet är att stötta
personer bosatta på bostäder med särskild service (LSS/Socialpsykiatrin) samt de
som deltar på daglig verksamhet inom Karlshamns kommun till att förändra sina
levnadsvanor till det bättre.
Rekrytering av nya enhetschefer.

Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar,



Ensolution kommer i maj redovisa statistik för Kostnad per brukare.
Antalet ansökningar om skuldsanering från personer 18-30 år har ökat kraftigt. En
ansökan har skickats in till Finsam som avser projektet Ung och skuldfri.

Administrativ chef Faruk Saric informerar,





Risk- och konsekvensanalyser tas fram utifrån arbetet med handlingsplanen.
Förberedelse att verksamheten ledsagning/avlösning ska flyttas till administrativa
enheten.
Löpande granskning av uppdrag och uppgifter samt inflödet av tjänster med
Tolkservice.
Pågående renovering av Mötesplats Karlshamn/Björnabacken.
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§ 66 Systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 nämnden för arbete och välfärd
2021/672
Nämnden för arbete och välfärds beslut

att fastställa arbetsmiljörapport 2020.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd delges skriftlig arbetsmiljörapport för 2020. Rapporten
innehåller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, sjukfrånvaro per nämnd
samt arbetsskador under år 2020.
Beslutsunderlag
HR-specialist Adela Ternblads tjänsteskrivelse, 2021-04-08
Redovisning av Avonovas insatser av företagshälsovård mot Karlshamns kommun 2020
Arbetsmiljörapport 2020
Sammanställning av arbetsskadestatistik inom Karlshamns kommun 2020
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
HR-specialist Adela Ternblad
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§ 67 Genomlysning av Mariegårdens stödboende 2021/1123
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ge förvaltning i uppdrag att genomlysa verksamheten vid stödboendet Mariegården
med utgångspunkterna beläggning, alternativa kostnader om stödboendet inte fanns,
innehåll i verksamheten, försäljning av platser till andra kommuner, ekonomi och
resultat.
att återrapportering sker i maj.
Sammanfattning
Mariegårdens stödboende startade verksamheten i september år 2019. Verksamheten
vänder sig till vuxna missbrukare som annars skulle placeras på externa HVB-hem.
Tanken var också att personer som placerats externt i inledningsfasen av behandlingen,
skulle få eftervård på stödboendet. Platser har sålts till andra kommuner. Mot bakgrund
av den ekonomiska situationen bör verksamheten genomlysas för att belysa om den är
ekonomiskt försvarbar. Beläggning, alternativa kostnader om verksamheten inte funnits,
innehåll i verksamheten, försäljning av platser till andra kommuner, ekonomi och
resultat.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-04-13
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Enhetschef Agneta Fager
Controller Joakim Hörnell
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§ 68 Ansökan om föreningsbidrag 2021 inom nämnden för arbete och välfärds
ansvarsområde 2021/63
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att fördela föreningsbidrag 2021 inom nämndens ansvarsområde,
att tilldela BRIS (Barnens rätt i samhället) 50 000 kr,
att tilldela MIKA (Människor i Karlshamn) 150 000 kr,
att tilldela Länkarna Bodekull 60 000 kr,
att tilldela Brottsofferjouren 50 000 kr,
att tilldela Kvinnojouren 251 014 kr,
att tilldela AA-gruppen 65 162 kr,
att tilldela Länkarna Fria Sällskapet 65 000 kr,
att finansiering sker inom budgetram.
Sammanfattning
Ansökan om föreningsbidrag har inkommit från sju föreningar. Budgeten för
föreningsbidrag 2021 är på 690 000 kr. Ansökningar om bidrag har inkommit som totalt
motsvarar 1 135 584 kr.


BRIS (Barnets rätt i samhället) har ansökt om ett bidrag på 67 000 kr. Förslag
50 000 kr.



MIKA (Människor i Karlshamn) har ansökt om ett bidrag på 320 000 kr. Förslag
175 000 kr.



Länkarna, Bodekull har ansökt om ett bidrag på 95 396 kr. Förslag 60 000 kr.



Brottsofferjouren har ansökt om lägst 6 kr per kommuninvånare dvs 194 412 kr
(räknat på 32 402 invånare, december 2020). Förslag 60 000 kr.



Kvinnojouren har ansökt om verksamhetsbidrag samt bidrag för hyreskostnader och
telefonavgifter till jourlägenhet, totalt 291 014 kr. Förslag 179 838 kr.



För AA-gruppen föreslås ett bidrag på 65 162 kr enligt tidigare överenskommelse om
hyresbidrag. Förslag 65 162 kr.



Fria Sällskapet Länkarna har ansökt om ett hyres- och verksamhetsbidrag på
102 600 kr. Förslag 100 000 kr.

I sammanställningen i förslag till fördelning av bidragen ingår ansökningar och beslut för
2018-2021.
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Yrkanden
Ordförande Ulla Sandgren (S) yrkar på följande tilldelning av föreningsbidrag;
BRIS 50 tkr, MIKA 150 tkr, Länkarna Fria Sällskapet 65 tkr, Länkarna Bodekull 60 tkr,
Brottsofferjouren 50 tkr, Kvinnojouren 251 014 kr samt AA-gruppen 65 162 kr.
Dan Munther (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat i enlighet
med ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-04-20
Sammanställning av föreningsbidrag 2021
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell
Respektive föreningar
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Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Redovisning av beslutuppföljning april 2021.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning april 2021.
Beslutet skickas till
Berörda

Sida 20(23)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-04-22

Sida 21(23)

§ 70 Handlingar för kännedom april 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 19 mars 2021 –
15 april 2021.
Beslutsunderlag
Redovisning handlingar för kännedom enligt period 2021.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-04-22

Sida 22(23)

§ 71 Redovisning av delegationsbeslut april 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 19 mars 2021 –15 april 2021.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut enligt period 2021.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-04-22

Sida 23(23)

§ 72 Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln 2021 2021/113
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Bevakningslista avseende nya, pågående och avslutade ärenden enligt 4månadersregeln redovisas och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Redovisning av bevakningslista april 2021.

