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§ 73 Val av protokolljusterare
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att utse Sirkka Kahilainen (S) till att justera protokollet.
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§ 74 Fastställande av dagordning
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 75 Information och uppföljning av nämndens ekonomi och verksamhet
2021/1385
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-24 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att biträda nämnder som har negativ avvikelse mot budget vid deras
sammanträden och i deras arbete med budgetanpassning. Mot bakgrund av beslutet har
kommunstyrelsens ordförande med flera gett redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg i
uppdrag att följa upp nämndens ekonomiska situation.
Uppföljningen baseras på fem områden:






Kartlägga vad som är kostnadsdrivande inom nämnden.
Ta fram mått/nyckeltal som är snabba att få fram och tolka som indikerar
eventuell felaktig utveckling.
Jämföra kostnadsnivåerna med liknande kommuner.
Inventera satsningar på mer kostnadseffektiva lösningar exempelvis på
hemmaplan.
Upprätta budget utifrån modellen nollbasbudget d.v.s. skapa budget från
grunden som underlag för budgetarbetet 2022.

Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg och verksamhetscontroller Anette Ericson
informerar om resultatet av arbetet.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Administrativ chef Faruk Saric
Controller Joakim Hörnell
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg
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§ 76 Ensolution, Kostnad per brukare 2020 2021/1384
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kostnad per brukare är en årlig rapport som jämför kostnader inom individ- och
familjeomsorg, funktionsstöd och äldreomsorg mellan kommuner som anlitar Ensolution.
Sammanfattningsvis visar rapporten att de strategiska ställningstaganden som nämnden
antagit sedan flera år, det vill säga omstrukturering av gruppbostäder inom LSS,
hemmaplanslösningar och från försörjningsstöd till egen försörjning, har gett resultat.
Kostnaden per brukare i gruppbostäder minskade under år 2020 vilket är en
kostnadseffektivisering med ca 6 mnkr. Kostnader för volymökningar inom LSS har
delvis täckts av kostnadseffektiviseringen. Inom individ- och familjeomsorgen har antalet
individer som placerats på HVB-hem minskat, men de behöver längre behandlingstid.
Fredrik Muller och Mattias Wald från Ensolution redovisar resultatet i rapporten från
2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Kostnad per brukare 2020
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Administrativ chef Faruk Saric
Ekonomichef Åsa Nygren
Controller Joakim Hörnell
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§ 77 Resultatrapport januari-april 2021 2021/365
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna resultatrapport januari-april 2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade nämnden för arbete och välfärd en ramökning med 28
mnkr avseende år 2021. Det tilläggsanslag som kommunfullmäktige beviljade år 2020
med 10 mnkr avsåg endast år 2020. Det innebär att nämnden startade år 2021 med
minus 28 mnkr. Därtill tillkommer kända volymökningar med ca 12 mnkr, vilket i
praktiken betyder att nämnden startade året med minus 40 mnkr.
Nämnden har tagit beslut om en handlingsplan för att helst undanröja underskottet eller i
alla fall minska underskottet. Planen innebär att nämndens kostnader under år 2021
minskar med ca 8 mnkr. Nya och tidigare okända volym- och kostnadsökningar gör att
prognosen hamnar på 37,263 mnkr. Underskottet beror på obalans i budget och nya
kostnadsökningar. Arbetet med den tidigare antagna handlingsplanen fortskrider under
hela år 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-16
Resultatrapport januari-april 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetscontroller Anette Ericson
Controller Joakim Hörnell

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 9(25)

§ 78 Ekonomisk uppföljning januari-april 2021 2021/131
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet,
att förvaltningen vidtar alla åtgärder som är möjliga för att hålla den budget som
kommunfullmäktige fastställt,
att införa volymer i bilagan ekonomisk uppföljning.
Sammanfattning
Redovisning av resultatet för perioden januari-april år 2021. Underskottet för årets fyra
första månader är 10,9 mnkr mot periodbudgeten för samma period. Det ökade
underskottet beror i huvudsak på volymökningar inom barn och familj och
socialpsykiatrin i jämförelse med redovisningen avseende januari-mars år 2021. Mot
bakgrund av resultatet januari till april prognosticeras på helårsbasis ett underskott med
37,263 mnkr. Orsaken är tidigare redovisade obalanser i budgeten och nämnda
volymökningar. Prognosen innehåller även de kostnadseffektiviseringar som genomförs
under år 2021.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-14
Ekonomisk uppföljning januari-april 2021
Bilaga ekonomisk uppföljning januari-april 2021
Nyckeltal januari-april 2021
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Controller Joakim Hörnell
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§ 79 Uppföljning av handlingsplan maj 2021 2021/632
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta informationen till protokollet,
att varje månad under år 2021 redovisa vilka åtgärder som vidtagits och effekter av
åtgärderna.
Sammanfattning
Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att handlingsplanen för att nå ekonomisk
balans skall redovisas varje månad. I april månad redovisades ett stort antal processer.
Arbetet fortskrider kontinuerligt. Följande åtgärder har vidtagits:
Integrationsenheten 1,0 tjänst avvecklas och effekt uppnås 2022-01-01. Besparing 0,5
mnkr.
Stödboendet Varvet 3,0 tjänster avvecklas och effekt uppnås 2022-01-01. Besparing 1,5
mnkr.
Socialpsykiatri 2,0 tjänster avvecklas och effekt uppnås 2021-07-01. Besparing 2021 0,5
mnkr. Besparing 2022 1,0 mnkr.
LSS 1,0 tjänst som enhetschef vakanssätts tills vidare. Besparing 2021 0,4 mnkr.
Besparing 2022 0,8 mnkr.
Arbetsmarknadsenheten 3,0 tjänster avvecklas och effekt uppnås 2022-04-01.
Besparing 2022 1,1 mnkr. Besparing 2023 1,5 mnkr.
Administration 1,0 förvaltningschef avvecklas och effekt uppnås 2022-01-01. Besparing
1,2 mnkr.
Inom samtliga verksamheter pågår omplanering av personal inom verksamheterna för
att klara volymökningar inom den befintliga ramen. Förvaltningen följer den antagna
handlingsplanen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Administrativ chef Faruk Saric
Controller Joakim Hörnell

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 11(25)

§ 80 Nya hyreskostnader efter om- och utbyggnad av Höralyckans och
Recordvägens gruppbostäder 2021/1423
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna de nya hyreskostnaderna efter om- och
utbyggnad av Höralyckans och Recordvägens gruppbostäder,
att finansiering sker på längre sikt med minskade kostnader per brukare.
Sammanfattning
Enligt Karlshamnsbostäders kalkyl är de totala ombyggnadskostnaderna 23,4 mnkr för
både Höralyckans gruppboende och Recordvägens gruppboende. Total investering 46,8
mnkr. Hyrorna på helårsbasis höjs kraftigt. För Recordvägen höjs hyran från 535 tkr per
år 2021 till 1 733 tkr per år från 2023 och för Höralyckan höjs hyran från 581 tkr per år
2021 till 1 742 tkr per år från 2023.
Det som motiverar ett godkännande av ombyggnationerna är att kostnaden per brukare
sjunker på sikt. Dessutom håller inte nuvarande lokaler den standard som krävs idag.
Omfattande ombyggnationer krävs.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-19
LSS-fastigheter - kostnadsunderlag
LSS fastigheter - diagram
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson
Controller Joakim Hörnell
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§ 81 Uppföljning av uppdraget att fastställa riktlinjer för nämndens verksamhet
2021/1475
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att anta de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Sammanfattning
Socialtjänstens ekonomiska bistånd (försörjningsstöd) är välfärdssystemets yttersta
skyddsnät som ska vara tillfälligt då man inte kan tillgodose sin försörjning på annat sätt.
Biståndet ska ge enskilda personer eller hushåll en skälig levnadsnivå. Varje år beslutar
regeringen om den riksnorm som används som utgångspunkt för beräkning av
biståndet. Riksnormen är obligatorisk lägstanivå för kommunernas försörjningsstöd.
Hyreskostnaden i riktlinjen baserar sig på Karlshamnsbostäders hyresnivåer.
För att säkerställa en jämlik skolgång så betalar Karlshamns kommun
internetuppkopplingen för familjer med skolbarn. Fordon (bil, motorcykel, moped och
husvagn) anses vara realiserbara tillgångar. Dessa tillgångar ska avyttras för att
tillgodose delar eller hela behovet av försörjningsstöd. Det är endast vid ytterst särskilda
skäl som fordon kan godtas, exempelvis för att kunna ta sig till jobbet.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Karlshamns kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Enhetschef Sofie Johnsson
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§ 82 Uppföljning av uppdraget att redovisa kostnader från fem hushåll som fått
utbetalt ett högre belopp av försörjningsstöd 2021/1474
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Nämnden beslutade 2021-04-22 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnader
från fem hushåll som fått utbetalt att högre belopp av försörjningsstöd. Redovisningen
visar att besluten i de redovisade ärendena följer riktlinjer och rutiner för
försörjningsstödet. Ersättning utöver riktlinjerna har inte beviljats.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Redovisning av kostnader från fem hushåll
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Enhetschef Sofie Johnsson
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§ 83 Ordförandes information
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna informationen.
Ordförande Ulla Sandgren (S) informerar;
Ordförande tackar nämnden och förvaltningen för ett gott samarbete och önskar den
nya nämnden lycka till med arbetet framöver. Ordförande överräcker en blomma från
nämnden till förvaltningschef Thomas Svensson som går i pension.
Vice ordförande Sirkka Kahilainen (S) med flera tackar ordförande, nämnden och
förvaltningen för ett gott arbete.
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§ 84 Förvaltningschefs information
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna informationen.
Förvaltningschef Thomas Svensson informerar,
Förvaltningschefen går i pension från 1 juli och tackar nämnden för denna tid.
Ett förtydligande att 12-stegsprogrammet inte funnits i kommunen som det felaktigt
uppgetts på nämnden. Dock har 12-stegsprogrammet sedan några veckor startats upp
på Bodekullsvägen. Möjligheten finns att bo kvar hemma eller på stödboendet
Mariegården.
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§ 85 Förvaltningens information
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna informationen.
Verksamhetschef Valdemar Rusch informerar,
Arbetsförmedlingen reformeras i grunden där fristående aktörer ska ansvara för
matchningsarbetet enligt LOV, samtidigt begränsas budgeten för Extratjänster kraftigt,
vilket är kommunens viktigaste verktyg för att får fler med försörjningsstöd i arbete.
Detta kommer att innebära att kostnaderna för kommunerna att anställa personer med
försörjningsstöd, kraftigt kommer att öka framöver.
Administrativ chef Faruk Saric informerar,
Förvaltningen kommer att sälja 50 % tjänst till Region Blekinge för att arbeta med
psykisk ohälsa.
Övriga kommuner kommer att få ta del av de tolkar som används i kommunen.
Mer digitala rutiner ska införas på verksamheten.
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson informerar,
Den 4 juni avvecklas Bockabjärs gruppbostad och samma dag öppnar
Båtsmansgårdens servicebostad med 5 lägenheter. Ytterligare 7 beräknas bli klara i
höst.
Barnboendet som varit evakuerat på grund av mögel är nu renoverat och godkänt av
Anticimex så återflyttningen kan ske 4 juni.
Alla personal inom LSS och socialpsykiatrin är numera vaccinerade.
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§ 86 Svar på uppdrag av stödboendet Mariegården 2021/1123
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att godkänna rapporten,
att genomlysa Mariegården stödboende som talar för att verksamheten ska fortsätta
med nuvarande inriktning,
att återrapportering sker på nämnden i november 2021.
Sammanfattning
Uppdraget som gavs till förvaltningen var att genomlysa verksamheten vid Mariegården
stödboende med utgångspunkterna beläggning, alternativa kostnader om stödboendet
inte fanns, innehåll i verksamheten, försäljning av platser till andra kommuner, ekonomi
och resultat.
Genomlysningen visar att Mariegården sedan start 2019-09-01 kostat 8,4 mnkr och om
dessa klienter skulle ha placerat externt skulle kostnaden hamnat på 6,6 mnkr. Sedan
öppningen av stödboendet har det varit 37 placeringar varav 3 externa.
Intäkterna från de externa placeringarna har uppgått till 151,5 tkr (2020). Stödboendet
har under år 2020 kostat 4 901,4 tkr och detta då jämfört med kostnaden av externa
placeringar 4 564,1 tkr.
Beläggningen har varit från 26% år 2019 till 61% hittills under år 2021.
En reflektion kring utfallet är att första året har varit en uppstart som kommer generera
fler placeringar efter tid, vilket statistiken visar. Utöver den ekonomiska aspekten har vi
tillgodosett behandling, hjälp med sysselsättning och boende samt närheten till familj
genom placering på hemmaplan. Dessutom har verksamheten skapat arbetstillfällen
inom kommunen.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Ulrica Månssons tjänsteskrivelse, 2021-04-23
Ekonomiskt underlag Mariegården 2019-09-01-2021-03-31
Risk- och konsekvensbedömning, 2021-05-05
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Enhetschef Agneta Fager
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§ 87 Utökning av tjänster till barn- och familjeenheten 2021/1277
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att utöka barn- och familjeenheten med fyra stycken tjänster till öppenvården,
att utökningen blir självfinansierad genom minskade antal externa placeringar samt
inget behov av inköp av extern öppenvård,
att aktivt beakta bemanningssituationen inom övriga barn- och familjeenheten.
Yrkanden
Dan Munther (KD) yrkar bifall till förslaget med tillägget att förvaltningen aktivt beaktar
bemanningssituationen inom övriga barn- och familjeenheten.
Sammanfattning
Sedan 2018 har förvaltningen arbetat med det växande underskottet som finns på barnoch familjeenheten. En av flera nödvändiga satsningar är personal och verksamheten är
idag underbemannad vilket medför många allvarliga konsekvenser, både ekonomiskt
och verksamhetsmässigt, vilket i slutändan även påverkar förmågan att leva upp till
lagstiftningen.
Personalgruppen är idag inte fulltalig och enheten är underbemannad och därför i behov
av utökning av fyra tjänster inom öppenvården. Den ärendemängd som inkommer idag
är inte hanterbar för enheten. Rapporten från Ensolution visar även att en utökning av
enheten gör att de externa placeringskostnaderna minskar. Redan idag anlitas extern
öppenvård för att följa lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Ulrika Månssons tjänsteskrivelse, 2021-05-21
Underlag kring personalsituationen, 2021-03-01
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Enhetschef Hawazen Saghir
Enhetschef Menesha Alijaj
Enhetschef Marie Meijer Dahl
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§ 88 Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd 2021 2021/482
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att att inte ändra i delegationsordningen då ny delegationsordning framarbetas med
anledning av nämndsammanslagningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppmanat nämnden för arbete och välfärd att genomlysa
nämndens delegationsordning. Nämnden föreslås besluta att inte göra några ändringar i
delegationsordningen nu. Anledningen är att det görs en genomlysning av
delegationsordningen av kommunstyrelseförvaltningen då nämnden för arbete och
välfärds ansvar flyttas till omsorgsnämnden.
Bedömningen är dessutom att effekterna av en förändrad delegationsordning inte
förbättrar nämndens ekonomi.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Utredning om delegationen, 2021-05-19
Delegationsordning för nämnden för arbete och välfärd, 2020-10-29
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agneta Lindblom Eriksson
Verksamhetschef Ulrica Månsson
Verksamhetschef Valdemar Rusch
Registrator Mattias Karlsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 20(25)

§ 89 Upphandling Personlig assistans 2021/1480
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ge redovisningschefen i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag samt att härefter
fatta beslut om antagande av leverantör och teckna avtal för kommunen.
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har tidigare beslutat om entreprenaddrift av kommunens
personliga assistansverksamhet. Företaget Carelli har på kommunens uppdrag
ansvarat för verkställigheten av personlig assistans. Avtalet löper ut vid årsskiftet
varför en ny upphandling skall genomföras. Upphandlingens samtliga dokument
följer Karlshamns kommuns antagna upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer
för upphandling. Upphandlingen kommer att ske genom ett öppet förfarande enligt
LOU.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2021-05-17
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Thomas Svensson
Verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson
Redovisningschef Ulrika Hägvall Lundberg

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 21(25)

§ 90 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom AV-nämndens
verksamhetsområde, kvartal 1 2021 2021/116
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 3 individrapporter som fördelas enligt följande:
2 boende vuxna enligt LSS
1 korttidsvistelse enligt LSS
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

§ 91 Beslutsuppföljning maj 2021 2021/107
Nämnden för arbete och välfärds beslut
att ta redovisningen till protokollet.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning maj 2021.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning maj 2021.
Beslutet skickas till
Berörda

Sida 22(25)

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 23(25)

§ 92 Handlingar för kännedom maj 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 16 april 2021 –
20 maj 2021.
Beslutsunderlag
Redovisning handlingar för kännedom enligt period 2021.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 24(25)

§ 93 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 16 april 2021 – 20 maj 2021.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut enligt period 2021.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2021-05-27

Sida 25(25)

§ 94 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 maj 2021.

