
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 
Plats och tid Digitalt 16:00 – 17:55 

Beslutande ledamöter 
 

Niklas Joelsson M 
Karolina Widerberg SD 
Roine Olsson S 
Birgit Birgersson-Brorsson S 
André Svensson SD 
Lars Lamberg L 
Björn Mårtensson M 
Leif Byqvist V 
Kenny Nilsson M i frånvaro av Madeleine Ljungkvist SoL 
Ninnie Bogren M 
Ronny Berggren C 
 

Ej beslutande ersättare Lisa Österbladh SD 
Arne Alfredsson S 
Viveka Olofsson S 
Ingrid Svensson SD 
Rebecca Wald V 
Rune Andersen SD 
Deborah Lind KD 
 
 
 

Övriga närvarande Björn Petersson Förvaltningschef AVF 
Lena Wilson-Ericsson Verksamhetschef UAF 
Julia Lundin Verksamhetschef IFO 
Radmila Vujic Verksamhetschef BSS 
Sofia Thörnberg Ekonom 
Martina Johansen Nämndsekreterare 
Ulf Öhman Avdelningschef USB § 1 
Charlotta Sandahl Kvalitetsutvecklare §§ 1,2 
 
 
 
 
 
 

Justerare Roine Olsson 

Justeringens plats och tid Arbete- och välfärdskontoret 2022-02-04 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 1-7 
 Martina Johansen  

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

 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
 

 
  

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

Organ Arbete- och välfärdsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-02-01 

Datum då anslaget publiceras 2022-02-07 Datum då anslaget avpubliceras 2022-02-28 

Förvaringsplats för protokollet Arbete- och välfärdskontoret 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
 

Ärendelista 
§ 1 Information 2021 2021/2 4 
§ 2 Rutin Lex Sarah 2021/22 5 - 6 
§ 3 Hantering av en del av ackumulerade statsbidrag för 

nyanlända 
2021/23 7 

§ 4 Tilläggsyrkande för investering verksamhetssystem IFO 2021/24 8 - 10 
§ 5 Beslut om att enligt skollagen utse skolchef för 

Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun 
2022/1 11 

§ 6 AVN Meddelande 2022 2022/16 12 
§ 7 AVN Delegationsbeslut 2022 2022/17 13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 1 Dnr 2021/2 

Information 2021 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Information 
• Presentation av USB, Ulf Öhman 

• Presentation av kvalitetsarbetet, Charlotta Sandahl 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 2 Dnr 2021/22 

Rutin Lex Sarah 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden fastställer rutinen för tillämpning av lex 
Sarah-bestämmelserna. 

__________ 

Ärendet i korthet 
I en verksamhet som omfattas av bestämmelserna om lex Sarah ska det 
finnas rutiner för tillämpningen av bestämmelserna, enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, 7 kap. 1 §. Nämnden ska 
fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och 
undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. 
Rutinerna ska även fastställa hur skyldigheten att anmäla allvarliga 
missförhållanden och risk för allvarliga missförhållandens ska fullgöras. De 
framtagna rutinerna, se bilaga 1, uppfyller de krav som ställs på vad 
rutinerna ska innehålla. 

Bakgrund 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med 
bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att 
missförhållanden ska rättas till. De nuvarande bestämmelserna om lex 
Sarah trädde i kraft den 1 juli 2011, och regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Centrala skyldigheter i bestämmelserna om lex Sarah är 
rapporteringsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja 
missförhållande, utredningsskyldigheten och anmälningsskyldigheten.  

Rapporteringsskyldigheten innebär att anställda, uppdragstagare, 
praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program är skyldiga 
att genast rapportera om hen uppmärksammar eller får kännedom om ett 
missförhållande i verksamheten.  

Av rutinerna bör det framgå vem som informerar de rapporteringsskyldiga, 
vem rapporteringen ska göras till, hur rapporteringen ska göras och hur 
rapporterna registreras.  

Skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållande innebär att den 
som har ansvar att ta emot en rapport om lex Sarah, omedelbart ska göra 
en bedömning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att avhjälpa 
missförhållandet och omedelbart vidta de åtgärder som situationen kräver.  

Av rutinerna bör det framgå vem som ansvarar för att vidta omedelbara 
åtgärder.  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
Mötesdatum 

Dnr 
  

Sida 
2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Utredningsskyldigheten innebär att en rapport enligt lex Sarah-
bestämmelserna ska utredas och dokumenteras utan dröjsmål. Rutinerna 
bör utvisa vem som ansvarar för att det som har rapporterats utreds, vad 
en utredning ska innehålla och vem som ska avsluta utredningen med ett 
beslut.  

Anmälningsskyldigheten innebär att ett allvarligt missförhållande eller en 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande snarast ska anmälas till 
verksamhetens tillsynsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Av rutinerna bör det framgå vem som ansvarar för bedömningen av 
om en anmälan till IVO ska göras och vem som ansvarar för att anmälan 
lämnas till IVO.  

Förutom ovanstående bör det framgå av rutinerna vem som ska ta ställning 
till vilka personer i verksamheten som ska informeras och hur de ska 
informeras om en lex Sarah-rapport och de åtgärder som har vidtagits. Av 
rutinerna bör det också framgå vem som tar ställning till om och hur berörd 
personal ska ges stöd.  

Vidare bör det framgå av rutinerna vem som ska ta ställning till om och hur 
den enskilde som berörs ska informeras och ges stöd.  

Slutligen bör det framgå av rutinerna vem som ansvarar för att ta emot och 
vidta åtgärder, om den som ansvarar för uppgifterna är berörd av 
missförhållandet.  

Beslutsunderlag 
Chef Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Petersson och 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahls tjänsteskrivelse. 

 

1. Förslag på rutin för tillämpning av lex Sarah-bestämmelserna enligt 
14 kap. §§ 2-7 SoL och §§ 24 a-g LSS. 

2. Barnchecklista 

__________  
Exp. 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Kvalitetsutvecklare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 3 Dnr 2021/23 

Hantering av en del av ackumulerade statsbidrag 
för nyanlända 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att delegera beslut, om förfogande 
av belopp upp till 1000 000 kronor från det så kallade ackumulerade 
statsbidraget (vht 603), till Integrationssamordnaren. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Enligt tidigare beslut från KS, 2018-06-14, har Integrationssamordnare 
delegation att ta beslut om förfogande upp till 1000 000 kr av de 
ackumulerade statsbidraget för nyanlända (vht 603). Vid ny 
nämndsorganisation föreslås motsvarande beslut tas av Arbete- och 
välfärdsnämnden vilket sedan kan delegeras till Integrationssamordnaren. 

Bakgrund 
För såväl ensamkommande barn och unga som för vuxna och familjer 
lämnar staten bidrag genom olika former av schablonersättningar till 
kommunen. I vissa fall avser ersättningen förfluten tid men oftast ska 
schablonbidraget täcka aktuella men även kommande kostnader förenat 
med mottagandet (t ex kostnader för ekonomiskt bistånd, för 
vuxenutbildning, för skola/förskola och omsorg). Varje år görs dessutom en 
särskild satsning som efter analys av behov, har till syfte att underlätta och 
främja självförsörjning och integration. Satsningen ska tas upp för beslut till 
Arbete- och välfärdsnämnden en gång om året.  

Exempel på tidigare delegationsbeslut som tagits är studiehandledare inom 
grundskola, sommarskola för ensamkommande ungdomar och 
digitaliseringsprojekt för kvinnor. Under 2021 har inga delegationsbeslut 
tagits. 

Beslutsunderlag 
Chef Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Peterssons tjänsteskrivelse. 

__________  
Exp. 
Kommunchef Lars Ericsson  
Förvaltningschef Björn Petersson  
Ekonomikontoret Individ- och familjeomsorgen 
Integrationssamordnare Lena Blomdahl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 4 Dnr 2021/24 

Tilläggsyrkande för investering 
verksamhetssystem IFO 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att till Kommunfullmäktige göra ett 
tilläggsyrkande om en investering 624 900 kronor avseende en 
uppdatering av verksamhetssystemet Procapita till Life Care samt genom 
detta tillkommande kapitalkostnader för investeringen med 320 000 
kronor per år i 2 år och att yrkandet hanteras slutligt i KB 1 2022.  

 

__________ 

Ärendet i korthet 
IFO upphandlade nytt verksamhetssystem (Procapita) 2019 och avtal 
skrevs med Tieto Evry gällande perioden 190401 - 231231 med option på 
ett år d.v.s. till 241231.  När systemet upphandlades informerade 
leverantören om att de var på väg över till ett molnbaserat 
journalhanteringssystem, Life Care. Life Care är en uppdatering av 
Procapita som erbjuder andra möjligheter för socialtjänsten att utföra sitt 
arbete. Detta är anledningen till att de då även erbjöd en option i avtalet. 

 

Bakgrund 
För att säkerställa en säker, effektiv och smidig administration och 
hantering av ärenden och beslut inom socialtjänsten är det idag en 
förutsättning med ett verksamhetssystem av modernt snitt. Med detta ser 
verksamheten en vinst genom att kunna arbeta mer kostnadseffektivt. 
Systemet minskar administrationstyngden och gynnar tjänster ut mot 
brukarna. Som berörds ovan tecknades avtal i en skarv då leverantören inte 
kunde leverera ett nytt komplett system. IFO har därför ett stort behov av 
nu kunna införa det moderna Life Care vilket ger stora fördelar i 
administration och handläggning.  

Anledningen till att detta inte övervägdes i samband med ramarbetet inför 
2022 är att det vid den tidpunkten inte planerades för ett avrop av 
optionen. Planen var då att göra upphandlingen 2023 mot att ett nytt 
system kunde införas 2024. I samband med arbetet med 
organisationsförändringen 2021 har ny kunskap tillkommit vilket gör att 
verksamheten nu ser stora fördelar om Life Care kan installeras under 
2022. Se vidare bilaga ”underlaget Life Care IFO”  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
Mötesdatum 

Dnr 
  

Sida 
2(3) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Specificering utifrån leverantörens offert  

Produkter   Engångsavgift   Underhåll/Månad 

Life Care Processtöd       
7001 Modul Life Care Optionspaket enligt 
huvudavtal 159 900    8300 

7006 Modul Life Care Uppdrag IFO Utförare 75 000   1 975 

Medborgartjänster       

5015 Modul Medborgartjänst Meddelande IFO 144000   5930 

5016 Modul SMS- & e-post till Meddelande IFO 0   0 

Summa 378 900    16205 

        

Tjänster  Antal  À-pris Summa 
50150 Införandepaket Medborgartjänst 
Meddelande IFO & notifiering 1 16000 16000 

70001 Grundkonfiguration Life Care IFO 1 10000 10000 
70060 Införandepaket Life Care Uppdrag IFO 
Utförare 1 20000 20000 

70999 Införandepaket Life Care 1 15000 150000 

Summa     196000 
 

Totala kostnader  

Produkter   378900 kr 

Tjänster 196000 kr 

Övr. kostnader 50000 kr 

Total engångsavgift/investering. 624900 kr 

Kapitalkostnad/år – avskrivning 2 år 320000 kr 
Vidare tillkommer sannolikt övriga kostnader enligt följande: Uppsättning 
och kostnader för IDP och e-legitimation eller annan autentiseringsform 
(säkerhetsdosa etc.) ingår inte i offerten. 

Kostnader för utgående SMS tillkommer med 55 öre/SMS. 

Det kan dessutom tillkomma ca 1-2 timmars projektledning för att 
säkerställa ett effektivt införande. Teknikkonsult kan tillkomma vid behov. 
Pris för andra tjänster än införandepaket följer huvudavtal. 

För tjänster som utförs hos kunden tillkommer kostnader för resa, ev. logi 
och traktamente. Angivna priser är i 2021 års nivå. Lagstadgad moms 
tillkommer. Avtalstiden följer huvudavtalet. 

Driftkostnaderna för systemet påverkas inte i förhållande till de kostnader 
som finns i budget 2022, 27 047 kronor per månad, 324 564 kr/år då 
underhållskostnader för det äldre systemet upphör vid ett byte. 

Beslutsunderlag 
Chef Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Peterssons tjänsteskrivelse. 

1. Offert från Leverantören 
2. Tjänstemannaunderlag 

__________  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
Mötesdatum 

Dnr 
  

Sida 
3(3) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Upphandlindenheten 
Verksamhetschef Julia Lundin 
IT-samordnare Pia Carlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 5 Dnr 2022/1 

Beslut om att enligt skollagen utse skolchef för 
Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar, som huvudman för 
Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun, att utse verksamhetschef Lena 
Wilson-Ericsson till skolchef för denna skolenhet. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar om att utse skolchef utifrån krav i 
Skollagen (2010:800). 

Bakgrund 
Arbete- och välfärdsnämnden har utifrån 2 kap. 8a§ i Skollagen (2010:800), 
som ansvarig huvudman för Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun, att 
besluta om Skolchef. 

Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten 
följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget att se till att 
alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska 
kvalitetsarbetet. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. 
Sådana föreskrifter finns i första hand i Skollagen och anslutande 
författningar, men även i till exempel Arbetsmiljölagen (1977:1 160) och 
Diskrimineringslagen (2008:567) med flera. Benämningen skolchef innebär 
inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. Skolchef är en funktion hos 
huvudmannen. Bestämmelserna om skolchef gäller för hela skolväsendet 
och omfattar alltså alla skolformer. Det betyder att det i alla verksamheter 
oavsett skolform måste finnas minst en skolchef. Det är huvudmannen, i 
Sölvesborgs kommun Arbete- och välfärdsnämnden, som ska utse skolchef 
för skolenheten Vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag 
Chef för Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Peterssons 
tjänsteskrivelse. 

__________  
Exp. 
Verksamhetschef Lena Wilson – Ericsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

AVN § 6 Dnr 2022/16 

AVN Meddelande 2022 

BESLUT 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

__________ 

Meddelande 
Återkoppling från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) av resultatet av 
tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 7 Dnr 2022/17 

AVN Delegationsbeslut 2022 

BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

__________ 

Anmälningar 
Anmälning av delegationsbeslut i brådskande ärenden 2021-12-07 – 2022-
01-31. 

__________ 
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Martina Johansen Nämndsekreterare 
Ulf Öhman Avdelningschef USB § 1 
Charlotta Sandahl Kvalitetsutvecklare §§ 1,2 
 
 
 
 
 
 


Justerare Roine Olsson 


Justeringens plats och tid Arbete- och välfärdskontoret 2022-02-04 
 
Underskrifter 


 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 1-7 
 Martina Johansen  


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


 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
 


 
  


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


Organ Arbete- och välfärdsnämnden  


Sammanträdesdatum 2022-02-01 


Datum då anslaget publiceras 2022-02-07 Datum då anslaget avpubliceras 2022-02-28 


Förvaringsplats för protokollet Arbete- och välfärdskontoret 
 


Underskrift ………………………………………………………………………  
 Martina Johansen   
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§ 2 Rutin Lex Sarah 2021/22 5 - 6 
§ 3 Hantering av en del av ackumulerade statsbidrag för 


nyanlända 
2021/23 7 


§ 4 Tilläggsyrkande för investering verksamhetssystem IFO 2021/24 8 - 10 
§ 5 Beslut om att enligt skollagen utse skolchef för 


Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun 
2022/1 11 


§ 6 AVN Meddelande 2022 2022/16 12 
§ 7 AVN Delegationsbeslut 2022 2022/17 13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 1 Dnr 2021/2 


Information 2021 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 


__________ 


Information 
• Presentation av USB, Ulf Öhman 


• Presentation av kvalitetsarbetet, Charlotta Sandahl 


__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 2 Dnr 2021/22 


Rutin Lex Sarah 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden fastställer rutinen för tillämpning av lex 
Sarah-bestämmelserna. 


__________ 


Ärendet i korthet 
I en verksamhet som omfattas av bestämmelserna om lex Sarah ska det 
finnas rutiner för tillämpningen av bestämmelserna, enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, 7 kap. 1 §. Nämnden ska 
fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och 
undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. 
Rutinerna ska även fastställa hur skyldigheten att anmäla allvarliga 
missförhållanden och risk för allvarliga missförhållandens ska fullgöras. De 
framtagna rutinerna, se bilaga 1, uppfyller de krav som ställs på vad 
rutinerna ska innehålla. 


Bakgrund 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med 
bestämmelserna om lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att 
missförhållanden ska rättas till. De nuvarande bestämmelserna om lex 
Sarah trädde i kraft den 1 juli 2011, och regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  


Centrala skyldigheter i bestämmelserna om lex Sarah är 
rapporteringsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja 
missförhållande, utredningsskyldigheten och anmälningsskyldigheten.  


Rapporteringsskyldigheten innebär att anställda, uppdragstagare, 
praktikanter och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program är skyldiga 
att genast rapportera om hen uppmärksammar eller får kännedom om ett 
missförhållande i verksamheten.  


Av rutinerna bör det framgå vem som informerar de rapporteringsskyldiga, 
vem rapporteringen ska göras till, hur rapporteringen ska göras och hur 
rapporterna registreras.  


Skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållande innebär att den 
som har ansvar att ta emot en rapport om lex Sarah, omedelbart ska göra 
en bedömning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att avhjälpa 
missförhållandet och omedelbart vidta de åtgärder som situationen kräver.  


Av rutinerna bör det framgå vem som ansvarar för att vidta omedelbara 
åtgärder.  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
Mötesdatum 


Dnr 
  


Sida 
2(2) 


 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


Utredningsskyldigheten innebär att en rapport enligt lex Sarah-
bestämmelserna ska utredas och dokumenteras utan dröjsmål. Rutinerna 
bör utvisa vem som ansvarar för att det som har rapporterats utreds, vad 
en utredning ska innehålla och vem som ska avsluta utredningen med ett 
beslut.  


Anmälningsskyldigheten innebär att ett allvarligt missförhållande eller en 
påtaglig risk för allvarligt missförhållande snarast ska anmälas till 
verksamhetens tillsynsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Av rutinerna bör det framgå vem som ansvarar för bedömningen av 
om en anmälan till IVO ska göras och vem som ansvarar för att anmälan 
lämnas till IVO.  


Förutom ovanstående bör det framgå av rutinerna vem som ska ta ställning 
till vilka personer i verksamheten som ska informeras och hur de ska 
informeras om en lex Sarah-rapport och de åtgärder som har vidtagits. Av 
rutinerna bör det också framgå vem som tar ställning till om och hur berörd 
personal ska ges stöd.  


Vidare bör det framgå av rutinerna vem som ska ta ställning till om och hur 
den enskilde som berörs ska informeras och ges stöd.  


Slutligen bör det framgå av rutinerna vem som ansvarar för att ta emot och 
vidta åtgärder, om den som ansvarar för uppgifterna är berörd av 
missförhållandet.  


Beslutsunderlag 
Chef Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Petersson och 
Kvalitetsutvecklare Charlotta Sandahls tjänsteskrivelse. 


 


1. Förslag på rutin för tillämpning av lex Sarah-bestämmelserna enligt 
14 kap. §§ 2-7 SoL och §§ 24 a-g LSS. 


2. Barnchecklista 


__________  
Exp. 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 
Kvalitetsutvecklare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 3 Dnr 2021/23 


Hantering av en del av ackumulerade statsbidrag 
för nyanlända 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att delegera beslut, om förfogande 
av belopp upp till 1000 000 kronor från det så kallade ackumulerade 
statsbidraget (vht 603), till Integrationssamordnaren. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Enligt tidigare beslut från KS, 2018-06-14, har Integrationssamordnare 
delegation att ta beslut om förfogande upp till 1000 000 kr av de 
ackumulerade statsbidraget för nyanlända (vht 603). Vid ny 
nämndsorganisation föreslås motsvarande beslut tas av Arbete- och 
välfärdsnämnden vilket sedan kan delegeras till Integrationssamordnaren. 


Bakgrund 
För såväl ensamkommande barn och unga som för vuxna och familjer 
lämnar staten bidrag genom olika former av schablonersättningar till 
kommunen. I vissa fall avser ersättningen förfluten tid men oftast ska 
schablonbidraget täcka aktuella men även kommande kostnader förenat 
med mottagandet (t ex kostnader för ekonomiskt bistånd, för 
vuxenutbildning, för skola/förskola och omsorg). Varje år görs dessutom en 
särskild satsning som efter analys av behov, har till syfte att underlätta och 
främja självförsörjning och integration. Satsningen ska tas upp för beslut till 
Arbete- och välfärdsnämnden en gång om året.  


Exempel på tidigare delegationsbeslut som tagits är studiehandledare inom 
grundskola, sommarskola för ensamkommande ungdomar och 
digitaliseringsprojekt för kvinnor. Under 2021 har inga delegationsbeslut 
tagits. 


Beslutsunderlag 
Chef Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Peterssons tjänsteskrivelse. 


__________  
Exp. 
Kommunchef Lars Ericsson  
Förvaltningschef Björn Petersson  
Ekonomikontoret Individ- och familjeomsorgen 
Integrationssamordnare Lena Blomdahl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 4 Dnr 2021/24 


Tilläggsyrkande för investering 
verksamhetssystem IFO 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att till Kommunfullmäktige göra ett 
tilläggsyrkande om en investering 624 900 kronor avseende en 
uppdatering av verksamhetssystemet Procapita till Life Care samt genom 
detta tillkommande kapitalkostnader för investeringen med 320 000 
kronor per år i 2 år och att yrkandet hanteras slutligt i KB 1 2022.  


 


__________ 


Ärendet i korthet 
IFO upphandlade nytt verksamhetssystem (Procapita) 2019 och avtal 
skrevs med Tieto Evry gällande perioden 190401 - 231231 med option på 
ett år d.v.s. till 241231.  När systemet upphandlades informerade 
leverantören om att de var på väg över till ett molnbaserat 
journalhanteringssystem, Life Care. Life Care är en uppdatering av 
Procapita som erbjuder andra möjligheter för socialtjänsten att utföra sitt 
arbete. Detta är anledningen till att de då även erbjöd en option i avtalet. 


 


Bakgrund 
För att säkerställa en säker, effektiv och smidig administration och 
hantering av ärenden och beslut inom socialtjänsten är det idag en 
förutsättning med ett verksamhetssystem av modernt snitt. Med detta ser 
verksamheten en vinst genom att kunna arbeta mer kostnadseffektivt. 
Systemet minskar administrationstyngden och gynnar tjänster ut mot 
brukarna. Som berörds ovan tecknades avtal i en skarv då leverantören inte 
kunde leverera ett nytt komplett system. IFO har därför ett stort behov av 
nu kunna införa det moderna Life Care vilket ger stora fördelar i 
administration och handläggning.  


Anledningen till att detta inte övervägdes i samband med ramarbetet inför 
2022 är att det vid den tidpunkten inte planerades för ett avrop av 
optionen. Planen var då att göra upphandlingen 2023 mot att ett nytt 
system kunde införas 2024. I samband med arbetet med 
organisationsförändringen 2021 har ny kunskap tillkommit vilket gör att 
verksamheten nu ser stora fördelar om Life Care kan installeras under 
2022. Se vidare bilaga ”underlaget Life Care IFO”  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
Mötesdatum 


Dnr 
  


Sida 
2(3) 


 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


Specificering utifrån leverantörens offert  


Produkter   Engångsavgift   Underhåll/Månad 


Life Care Processtöd       
7001 Modul Life Care Optionspaket enligt 
huvudavtal 159 900    8300 


7006 Modul Life Care Uppdrag IFO Utförare 75 000   1 975 


Medborgartjänster       


5015 Modul Medborgartjänst Meddelande IFO 144000   5930 


5016 Modul SMS- & e-post till Meddelande IFO 0   0 


Summa 378 900    16205 


        


Tjänster  Antal  À-pris Summa 
50150 Införandepaket Medborgartjänst 
Meddelande IFO & notifiering 1 16000 16000 


70001 Grundkonfiguration Life Care IFO 1 10000 10000 
70060 Införandepaket Life Care Uppdrag IFO 
Utförare 1 20000 20000 


70999 Införandepaket Life Care 1 15000 150000 


Summa     196000 
 


Totala kostnader  


Produkter   378900 kr 


Tjänster 196000 kr 


Övr. kostnader 50000 kr 


Total engångsavgift/investering. 624900 kr 


Kapitalkostnad/år – avskrivning 2 år 320000 kr 
Vidare tillkommer sannolikt övriga kostnader enligt följande: Uppsättning 
och kostnader för IDP och e-legitimation eller annan autentiseringsform 
(säkerhetsdosa etc.) ingår inte i offerten. 


Kostnader för utgående SMS tillkommer med 55 öre/SMS. 


Det kan dessutom tillkomma ca 1-2 timmars projektledning för att 
säkerställa ett effektivt införande. Teknikkonsult kan tillkomma vid behov. 
Pris för andra tjänster än införandepaket följer huvudavtal. 


För tjänster som utförs hos kunden tillkommer kostnader för resa, ev. logi 
och traktamente. Angivna priser är i 2021 års nivå. Lagstadgad moms 
tillkommer. Avtalstiden följer huvudavtalet. 


Driftkostnaderna för systemet påverkas inte i förhållande till de kostnader 
som finns i budget 2022, 27 047 kronor per månad, 324 564 kr/år då 
underhållskostnader för det äldre systemet upphör vid ett byte. 


Beslutsunderlag 
Chef Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Peterssons tjänsteskrivelse. 


1. Offert från Leverantören 
2. Tjänstemannaunderlag 


__________  
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
Mötesdatum 


Dnr 
  


Sida 
3(3) 


 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


Exp. 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Upphandlindenheten 
Verksamhetschef Julia Lundin 
IT-samordnare Pia Carlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 5 Dnr 2022/1 


Beslut om att enligt skollagen utse skolchef för 
Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar, som huvudman för 
Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun, att utse verksamhetschef Lena 
Wilson-Ericsson till skolchef för denna skolenhet. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar om att utse skolchef utifrån krav i 
Skollagen (2010:800). 


Bakgrund 
Arbete- och välfärdsnämnden har utifrån 2 kap. 8a§ i Skollagen (2010:800), 
som ansvarig huvudman för Vuxenutbildningen i Sölvesborgs kommun, att 
besluta om Skolchef. 


Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten 
följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget att se till att 
alla föreskrifter för utbildningen följs ingår även det systematiska 
kvalitetsarbetet. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. 
Sådana föreskrifter finns i första hand i Skollagen och anslutande 
författningar, men även i till exempel Arbetsmiljölagen (1977:1 160) och 
Diskrimineringslagen (2008:567) med flera. Benämningen skolchef innebär 
inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. Skolchef är en funktion hos 
huvudmannen. Bestämmelserna om skolchef gäller för hela skolväsendet 
och omfattar alltså alla skolformer. Det betyder att det i alla verksamheter 
oavsett skolform måste finnas minst en skolchef. Det är huvudmannen, i 
Sölvesborgs kommun Arbete- och välfärdsnämnden, som ska utse skolchef 
för skolenheten Vuxenutbildningen. 


Beslutsunderlag 
Chef för Arbete- och välfärdsförvaltningen Björn Peterssons 
tjänsteskrivelse. 


__________  
Exp. 
Verksamhetschef Lena Wilson – Ericsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 
 


AVN § 6 Dnr 2022/16 


AVN Meddelande 2022 


BESLUT 
Meddelandena läggs till handlingarna. 


__________ 


Meddelande 
Återkoppling från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) av resultatet av 
tillsyn för ökad kvalitet i familjehemsvården 


__________  


12







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 7 Dnr 2022/17 


AVN Delegationsbeslut 2022 


BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 


__________ 


Anmälningar 
Anmälning av delegationsbeslut i brådskande ärenden 2021-12-07 – 2022-
01-31. 


__________ 
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