
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 
Plats och tid Digitalt 16:00-17:20 

Beslutande ledamöter 
 

Niklas Joelsson M 
André Svensson SD i frånvaro av Karolina Widerberg SD 
Roine Olsson S 
Björn Mårtensson M 
Lars Lamberg L i frånvaro av Birgit Birgersson-Brorsson S 
 

Ej beslutande ersättare Ninnie Bogren M 
 

Övriga närvarande Björn Petersson Förvaltningschef 
Lena Wilson-Ericsson Verksamhetschef 
Julia Lundin Verksamhetschef 
Radmila Vujic Verksamhetschef 
Martina Johansen Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

Justerare Roine Olsson 

Justeringens plats och tid Arbete- och välfärdskontoret 2022-03-11 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 8-11 
 Martina Johansen  

 Ordförande …………………………………………………………………  
 Niklas Joelsson  

 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

 
 

 
  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2022-03-08 

Datum då anslaget publiceras 2022-03-14 Datum då anslaget avpubliceras 2022-04-04 

Förvaringsplats för protokollet Arbete- och välfärdskontoret 
 

Underskrift ………………………………………………………………………  
 Martina Johansen   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

 
 

Ärendelista 
§ 8 Information 2022/15 4 
§ 9 Revidering av Delegationsordning AVN 2022/18 5 
§ 10 Yttrande samsjuklighetsutredningen 2022/19 6 
§ 11 Tilläggsyrkande KB 1 Tillbaka till skolan 2022/27 7 - 8 
 Meddelande 2022/16  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 8 Dnr 2022/15 

Information 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Information 
• Presentation från MAS Joakim Vobern och verksamhetschef André 

Jönsson, patientsäkerhet & HSL 

• Presentation från IT-samordnare Pia Carlsson 

• Feriearbete 

• Bokslut, sammanställning av de delar som nu tillhör vår verksamhet 

• Förslag på ekonomisk uppföljning 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 9 Dnr 2022/18 

Revidering av Delegationsordning AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar fastställa delegationsordning 
avseende ärenden inom nämndens verksamhetsområde med giltighet från 
och med beslutsdatum. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Beslut om delegationsordningen är nämndens sätt att styra beslutsgången 
i förvaltningen. Den synliggör också lag och förordnings delegation till 
verksamhetens befattningshavare. Delegationsordningens syfte är att 
säkerställa rättssäkerhet, kontroll och rationalitet i verksamheten. Förslag 
till ny delegationsordning utgår från av nämnden tidigare beslutad 
delegationsordning med justeringar gjorda utifrån förändringar i 
verksamheten eller verksamhetens styrning eller uppdrag. Ny eller justerad 
text är rödmarkerad och text som ska tas bort är överstruken. Redigering 
av detta görs efter nämndens beslut. 

Bakgrund 
Nämnden har att utifrån reglemente och lag i övrigt att besluta om 
delegation av ansvar inom nämndens verksamhetsområden. Samtliga 
delegationsbeslut ska vara spårbara och anmälas till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-02-17. 

Delegationsordning för Arbete- och välfärdsnämnden 2022. 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 10 Dnr 2022/19 

Yttrande samsjuklighetsutredningen 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget 
och översänder svaret till Socialdepartementet. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden (AVN) ställer sig positiva till de förslag till 
förändringar som presenteras i SOU 2021:93, En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet. I några av frågorna, se förvaltningens synpunkter nedan, 
önskas förtydligande av uppdrag.    

Nämnder ser att för att betänkandet ska kunna genomföras behöver flera 
frågor förtydligas, se nedan. Det är även viktigt att poängtera att 
konsekvenserna är svåra att överblicka. Det finns risk för att 
samverkansproblem mellan region och kommun kan uppstå om inte 
uppdragen är tydligt definierade. 

Bakgrund 
Sölvesborgs kommun är utsedd att vara en av 141 remissinstanser för 
betänkandet ”Från delar till helhet – En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet. SOU 2021:93”. Remissvaren ska vara ha kommit in till 
Socialdepartementet senast 30 april 2022.  Regeringen önskar ha 
synpunkter på de förslag som är lagda i betänkandet eller delar av 
betänkandet.  

Ärendet har beretts genom samverkan mellan Omsorgsförvaltningen och 
Arbete- och välfärdsförvaltningen (AVF). 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Julia Lundins tjänsteskrivelse 2022-02-21. 

Bilaga till remissvar SOU 2021 sänds ej till Socialdepartementet då detta 
utgör beslutsunderlag till Arbete- och väldfärdsnämnden 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 11 Dnr 2022/27 

Tilläggsyrkande KB 1 Tillbaka till skolan 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att till Kommunfullmäktige göra en 
anhållan om ett tilläggsanslag i KB 1 om att inrätta 2,0 årsarbetare med 
budgetmedel om 490 tkr i 2022 års driftsbudget till enhet Tillbaka till 
skolan. 

__________ 

Ärendet i korthet 
För att säkerställa verksamhetens kvalité behövs 2,0 åa inrättas med 
budgetmedel. Det finns personal som är tillsvidareanställda utan inrättade 
tjänster eller personalbudget på denna enhet motsvarande ca 900 tkr/år. 
Tjänsterna är finansierade via projektmedel t o m 220612, därefter finns 
ingen budget till personalen. 

Bakgrund 
Tillbaka till skolan ingår sedan 2022-01-01 i Arbete- och 
välfärdsförvaltningen. Inför övergången genomlystes verksamheten, 
personal samt ekonomin på enheten tillsammans med företrädare från 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Det framkom att personalbudgeten var 
otillräcklig och att det inte finns budgetmedel för tillsvidareanställd 
personal. 

Personalbudget täckte endast 1,5 åa, där det finns tillsvidareanställd 
personal anställda.  

Att bedriva tillbaka till skolan (TTS) med endast 1,5 åa anställd fungerar 
inte med det uppdrag som ligger på enheten. Det är i snitt ca 20 
barn/ungdomar som har stöd i sin återgång till sin skolgång.  

Verksamheten har vilat på projektmedel där det är väldigt sårbart att bygga 
upp en verksamhet som berör ett så viktigt område som TTS bedriver. 

I nuläget är det differens på 2,0 årsarbetare som har tv anställning. 

1.0 åa tillsvidareanställd sedan 2019.  

1.0 åa tillsvidareanställda sedan dec/2021. 

Ska verksamheten kunna bedrivas med kontinuitet och inte vara sårbar 
behöver 2,0 åa tillföras verksamheten. Att Arbete- och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-08 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

välfärdsförvaltningen nu hanterar ärendet är en konsekvens utav tidigare 
beslut om budget och anställningsformer från tidigare ansvarig förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Lena Wilson-Ericssons tjänsteskrivelse 2022-03-01 

__________  
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott  


Sammanträdesdatum 2022-03-08 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 8 Dnr 2022/15 


Information 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 


__________ 


Information 
• Presentation från MAS Joakim Vobern och verksamhetschef André 


Jönsson, patientsäkerhet & HSL 


• Presentation från IT-samordnare Pia Carlsson 


• Feriearbete 


• Bokslut, sammanställning av de delar som nu tillhör vår verksamhet 


• Förslag på ekonomisk uppföljning 


__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-08 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 9 Dnr 2022/18 


Revidering av Delegationsordning AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar fastställa delegationsordning 
avseende ärenden inom nämndens verksamhetsområde med giltighet från 
och med beslutsdatum. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Beslut om delegationsordningen är nämndens sätt att styra beslutsgången 
i förvaltningen. Den synliggör också lag och förordnings delegation till 
verksamhetens befattningshavare. Delegationsordningens syfte är att 
säkerställa rättssäkerhet, kontroll och rationalitet i verksamheten. Förslag 
till ny delegationsordning utgår från av nämnden tidigare beslutad 
delegationsordning med justeringar gjorda utifrån förändringar i 
verksamheten eller verksamhetens styrning eller uppdrag. Ny eller justerad 
text är rödmarkerad och text som ska tas bort är överstruken. Redigering 
av detta görs efter nämndens beslut. 


Bakgrund 
Nämnden har att utifrån reglemente och lag i övrigt att besluta om 
delegation av ansvar inom nämndens verksamhetsområden. Samtliga 
delegationsbeslut ska vara spårbara och anmälas till nämnden. 


Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-02-17. 


Delegationsordning för Arbete- och välfärdsnämnden 2022. 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-08 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 10 Dnr 2022/19 


Yttrande samsjuklighetsutredningen 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt eget 
och översänder svaret till Socialdepartementet. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden (AVN) ställer sig positiva till de förslag till 
förändringar som presenteras i SOU 2021:93, En reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet. I några av frågorna, se förvaltningens synpunkter nedan, 
önskas förtydligande av uppdrag.    


Nämnder ser att för att betänkandet ska kunna genomföras behöver flera 
frågor förtydligas, se nedan. Det är även viktigt att poängtera att 
konsekvenserna är svåra att överblicka. Det finns risk för att 
samverkansproblem mellan region och kommun kan uppstå om inte 
uppdragen är tydligt definierade. 


Bakgrund 
Sölvesborgs kommun är utsedd att vara en av 141 remissinstanser för 
betänkandet ”Från delar till helhet – En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet. SOU 2021:93”. Remissvaren ska vara ha kommit in till 
Socialdepartementet senast 30 april 2022.  Regeringen önskar ha 
synpunkter på de förslag som är lagda i betänkandet eller delar av 
betänkandet.  


Ärendet har beretts genom samverkan mellan Omsorgsförvaltningen och 
Arbete- och välfärdsförvaltningen (AVF). 


Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Julia Lundins tjänsteskrivelse 2022-02-21. 


Bilaga till remissvar SOU 2021 sänds ej till Socialdepartementet då detta 
utgör beslutsunderlag till Arbete- och väldfärdsnämnden 


__________  
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Sammanträdesdatum 
2022-03-08 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 11 Dnr 2022/27 


Tilläggsyrkande KB 1 Tillbaka till skolan 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att till Kommunfullmäktige göra en 
anhållan om ett tilläggsanslag i KB 1 om att inrätta 2,0 årsarbetare med 
budgetmedel om 490 tkr i 2022 års driftsbudget till enhet Tillbaka till 
skolan. 


__________ 


Ärendet i korthet 
För att säkerställa verksamhetens kvalité behövs 2,0 åa inrättas med 
budgetmedel. Det finns personal som är tillsvidareanställda utan inrättade 
tjänster eller personalbudget på denna enhet motsvarande ca 900 tkr/år. 
Tjänsterna är finansierade via projektmedel t o m 220612, därefter finns 
ingen budget till personalen. 


Bakgrund 
Tillbaka till skolan ingår sedan 2022-01-01 i Arbete- och 
välfärdsförvaltningen. Inför övergången genomlystes verksamheten, 
personal samt ekonomin på enheten tillsammans med företrädare från 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Det framkom att personalbudgeten var 
otillräcklig och att det inte finns budgetmedel för tillsvidareanställd 
personal. 


Personalbudget täckte endast 1,5 åa, där det finns tillsvidareanställd 
personal anställda.  


Att bedriva tillbaka till skolan (TTS) med endast 1,5 åa anställd fungerar 
inte med det uppdrag som ligger på enheten. Det är i snitt ca 20 
barn/ungdomar som har stöd i sin återgång till sin skolgång.  


Verksamheten har vilat på projektmedel där det är väldigt sårbart att bygga 
upp en verksamhet som berör ett så viktigt område som TTS bedriver. 


I nuläget är det differens på 2,0 årsarbetare som har tv anställning. 


1.0 åa tillsvidareanställd sedan 2019.  


1.0 åa tillsvidareanställda sedan dec/2021. 


Ska verksamheten kunna bedrivas med kontinuitet och inte vara sårbar 
behöver 2,0 åa tillföras verksamheten. Att Arbete- och 
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2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-08 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


välfärdsförvaltningen nu hanterar ärendet är en konsekvens utav tidigare 
beslut om budget och anställningsformer från tidigare ansvarig förvaltning. 


Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Lena Wilson-Ericssons tjänsteskrivelse 2022-03-01 


__________  
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