
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 
Plats och tid Digitalt 16:00 – 18:15 

Beslutande ledamöter 
 

Niklas Joelsson M 
Karolina Widerberg SD 
Roine Olsson S 
Birgit Birgersson-Brorsson S 
André Svensson SD 
Lars Lamberg L 
Kenny Nilsson M  §§ 12-16 i frånvaro av Björn Mårtensson M § 11 
Leif Byqvist V 
Rune Andersen SD 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 
Jens Melander S 
Kenny Nilsson M § 11 
Rebecca Wald V 
Deborah Lind KD 
 
 

Övriga närvarande Björn Petersson förvaltningschef AVF 
Lena Wilson-Ericsson verksamhetschef UAF 
Julia Lundin verksamhetschef IFO 
Radmila Vujic verksamhetschef SSB 
Martina Johansen nämndsekreterare  
Sofia Thörnberg ekonom 
André Jönsson verksamhetschef § 11 
Joakim Vobern MAS § 11 
Pia Carlsson IT-samordnare § 11 
 
 
 
 
 

Justerare Roine Olsson 

Justeringens plats och tid Arbete- och välfärdskontoret 2022-03-25 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 11-16 
 Martina Johansen  

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

 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
 

 
  

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

Organ Arbete- och välfärdsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-03-22 

Datum då anslaget publiceras 2022-03-28 Datum då anslaget avpubliceras 2022-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Arbete- och välfärdskontoret 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
 

Ärendelista 
§ 11 Information 2022/15 4 
§ 12 Intern kontroll AVN 2022 2021/15 5 
§ 13 Revidering av Delegationsordning AVN 2022/18 6 
§ 14 Yttrande samsjuklighetsutredningen 2022/19 7 - 10 
§ 15 Tilläggsyrkande KB 1 Tillbaka till skolan 2022/27 11 - 12 
§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 2022/17 13 

  
 

 
 

3

Protokoll 2022-03-22 AVN
(Signerat, SHA-256 EB115A93FB96EB2B9E064032D65ED105E62ACE644C0399328671B909D10D0A23)

Sida 3 av 14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 11 Dnr 2022/15 

Information 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Information 
• Information om färdigställandet av tillfälliga boenden för flyktingar 

från Ukraina. 

Det kommer flyktingströmmar från Ukraina till bland annat Sverige. 
Migrationsverket har enligt olika scenarier beräknat hur många 
flyktingar som kan tänkas komma till Sverige under mars, april. De 
prognostiserar för 18 000, 40 000 eller 95 000 flyktingar och enligt 
de olika scenarierna 300, 700 eller 2500 ensamkommande barn. 
Det vi i kommunen kan hjälpa till med är så kallade 
Evakueringsboenden. I dessa boenden är man oftast i tre till fem 
dygn. Vi har två olika tänkbara boenden dels Centrumhuset i Mjällby 
och dels Falkalyckan. Vi har via beslut fått uppdraget från KS att 
färdigställa dessa boenden för att kunna ta emot flyktingar. Vi har 
påbörjat rekrytering av personal, 7 styck timanställda. På tisdag 
beräknas vi vara klara att ta emot ett 30 tal på plan 2 på 
Falkalyckan. 

 

• Presentation från MAS Joakim Vobern och verksamhetschef André 
Jönsson, patientsäkerhet & Hälso- och sjukvårdslag 

• Presentation från IT-samordnare Pia Carlsson 

• Feriearbete 

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

• Ekonomisk uppföljning efter februari 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 12 Dnr 2021/15 

Intern kontroll AVN 2022 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna och anta den 
föreslagna interna kontrollplanen för verksamhetsåret 2022. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar enligt reglemente om 
internkontrollområden för verksamhetsåret 2022. 

Bakgrund 
Styrelser och nämnder ansvarar för den interna kontrollen enligt 
Kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 7 §. Syftet med den interna 
kontrollen är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Enligt Kommunallagen ska den interna kontrollen vara 
tillräcklig, bygga på en risk- och väsentlighetsanalys och se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Kommunfullmäktige beslöt i maj 2012 att fastställa internkontroll-
reglemente i Sölvesborgs kommun (Dnr: 2012/122). Enligt detta har 
respektive nämnd ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Syftet med internkontrollen är, att med en rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

En ny internkontrollplan för 2022 har tagits fram utifrån bilagd risk- och 
väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-01-20 

1. Intern kontrollplan 2022 AVN  

2. Risk- och väsentlighetsanalys. Intern kontrollplan 202äsentlighetsanalys 

__________  
Exp. 
Revisorerna i Sölvesborg kommun 
Ekonomikontoret 
AVF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 13 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 

__________  
Exp. 
AVF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 14 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 och förvaltningschef Björn Peterssons 
tjänsteskrivelse 2022-02-21 

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

__________  
Exp. 
Socialdepartementet 
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Sida 
1(3) 

 
 

Tjänsteskrivelse – Remissvar SOU 2021-93 

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

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt? 
☐ Ja, se bifogad barnchecklista. 

☐ Nej, se förklaring nedan.  

Förklaring (vid svar Nej ovan) 
Klicka här för att ange text. 

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). 

   
 
TJÄNSTESKRIVELSE  
Datum 
2022-02-21 

Dnr 
2022/19  

Arbete- och välfärdsnämnden   

 
Handläggare 
Julia Lundin, 0456-81 63 39 
julia.lundin@solvesborg.se 

Mottagare 
Arbete- och välfärdsnämnden 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-02-21 

Dnr 
  

Sida 
2(3) 

 

 

Förvaltningens synpunkter 
AVF ställer sig positiv till att all behandling av skadligt bruk och beroende 
samlas under en huvudman, regionen. Idag bedöms viss vård inom 
regionerna kunna utföras i hemmet, delar av denna vård delegerar regionen 
till hemsjukvården. AVF önskar ett tydliggörande kring vad regionerna kan 
delegera till hemsjukvården, vad blir kommunens ansvar och då vilken 
vårdnivå. Förtydligande önskas även i gränsdragning mellan regionens 
uppdrag och det boendestöd som kommunen kan erbjuda, vilka uppdrag 
kommer regionen kunna hänvisa till kommunalt boendestöd.  

AVF ställer sig positiv till att behandling för skadligt bruk ges samordnat 
med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Som beskrivet ovan önskas 
ett tydliggörande kring vad som boendestöd ska erbjuda för insatser och 
vad regionen kan delegera till boendestöd.  

AVF ställer sig positiv till att införa lågtröskelmottagningar som främjar 
fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  

AVF ställer sig positiv till det tydliga uppdrag som åläggs kommunal 
socialtjänst med uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet 
med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett 
självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga.  
Förvaltningen är positiv till att kommunalt ansvar för insatser kring boende, 
och förslag på införande av Bostad först, förtydligas. Ett förtydligat ansvar 
kommer att innebära att ägardirektiv till kommunala bostadsbolag i vissa 
kommuner behöver ses över. Kommunen kommer även behöva 
kompetensutveckla personal inom bland annat case management.  

AVF ställer sig positiv till att ansvaret för stöd till anhöriga förtydligas och 
att det kommer att gälla i alla kommuner.  

AVF anser att socialtjänstens uppdrag kring att bevilja bistånd i form av 
HVB behöver förtydligas. Ansvaret att utreda och ta beslut kommer att 
åligga kommunen. Kommunen har dock inte ansvar att utreda och bevilja 
bistånd till behandling. I vilka fall ska kommunerna utreda och bevilja 
bistånd i form av HVB för personer över 18 år. Förtydligande önskas även 
om regionen kommer kunna hänvisa personer till att söka bistånd i form av 
HVB hos kommunen, om regionen gör bedömningen att man ej kan 
tillgodose behov av vård inom regionen.  

AVF ställer sig positiv till att regionen ska vara ansvariga för hälso- och 
sjukvårdsinsatser på HVB. Ett förtydligande önskas kring vilka situationer 
som regionen kan avtala bort detta och om kommunen har rätt att tacka nej 
till sådana avtal.  

AVF ställer sig positiv till att en samordnad vård- och stödverksamhet för 
de med stora samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas 
gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nämnden ser stora 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-02-21 

Dnr 
  

Sida 
3(3) 

 

 

vinster med samordning i gemensamma lokaler. Dessa bör finnas i varje 
kommun alternativt. Önskemål finns att kommunerna kan vara med och 
påverka var placering av verksamheten sker.  

AVF ställer sig positiv till att öka tillgång till personliga ombud för personer 
med samsjuklighet.  

AVF ställer sig positiv till att förstärka brukarinflytandet.  

AVF ställer sig positiv till införande av en ny behovsanpassad 
tvångsvårdslagstiftning. Detta kommer innebära ett tydligare ansvar och 
framförallt en tydligare fokusering på individen och inte på 
ansvarsfördelning mellan kommun och region. 

Julia Lundin 
IFO-chef 

 Björn Petersson 
 Förvaltningschef 

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

Beslut sänds till: 
Klicka här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 15 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 

• Att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga verksamheten gällande 
struktur, flöden samt finansiering till budget 2023. 

__________ 

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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ska verksamheten kunna bedrivas med kontinuitet och inte vara sårbar 
behöver 2,0 åa tillföras verksamheten. Att Arbete- och 
välfärdsförvaltningen nu hanterar ärendet är en konsekvens utav tidigare 
beslut om budget och anställningsformer från tidigare ansvarig förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Lena Wilson-Ericssons och förvaltningschef Björn 
Peterssons tjänsteskrivelse 2022-03-01.Verksamhetschef ena Wilson-
Ericssons och förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-03 

__________  
Exp. 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 16 Dnr 2022/17 

Anmälan av delegationsbeslut 

BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

__________ 

Anmälningar 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden från januari 2022. 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 
Plats och tid Digitalt 16:00 – 18:15 


Beslutande ledamöter 
 


Niklas Joelsson M 
Karolina Widerberg SD 
Roine Olsson S 
Birgit Birgersson-Brorsson S 
André Svensson SD 
Lars Lamberg L 
Kenny Nilsson M  §§ 12-16 i frånvaro av Björn Mårtensson M § 11 
Leif Byqvist V 
Rune Andersen SD 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 
Jens Melander S 
Kenny Nilsson M § 11 
Rebecca Wald V 
Deborah Lind KD 
 
 


Övriga närvarande Björn Petersson förvaltningschef AVF 
Lena Wilson-Ericsson verksamhetschef UAF 
Julia Lundin verksamhetschef IFO 
Radmila Vujic verksamhetschef SSB 
Martina Johansen nämndsekreterare  
Sofia Thörnberg ekonom 
André Jönsson verksamhetschef § 11 
Joakim Vobern MAS § 11 
Pia Carlsson IT-samordnare § 11 
 
 
 
 
 


Justerare Roine Olsson 


Justeringens plats och tid Arbete- och välfärdskontoret 2022-03-25 
 
Underskrifter 


 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 11-16 
 Martina Johansen  


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


 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
 


 
  


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


Organ Arbete- och välfärdsnämnden  


Sammanträdesdatum 2022-03-22 


Datum då anslaget publiceras 2022-03-28 Datum då anslaget avpubliceras 2022-04-18 


Förvaringsplats för protokollet Arbete- och välfärdskontoret 
 


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


Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
 


Ärendelista 
§ 11 Information 2022/15 4 
§ 12 Intern kontroll AVN 2022 2021/15 5 
§ 13 Revidering av Delegationsordning AVN 2022/18 6 
§ 14 Yttrande samsjuklighetsutredningen 2022/19 7 - 10 
§ 15 Tilläggsyrkande KB 1 Tillbaka till skolan 2022/27 11 - 12 
§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 2022/17 13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 11 Dnr 2022/15 


Information 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 


__________ 


Information 
• Information om färdigställandet av tillfälliga boenden för flyktingar 


från Ukraina. 


Det kommer flyktingströmmar från Ukraina till bland annat Sverige. 
Migrationsverket har enligt olika scenarier beräknat hur många 
flyktingar som kan tänkas komma till Sverige under mars, april. De 
prognostiserar för 18 000, 40 000 eller 95 000 flyktingar och enligt 
de olika scenarierna 300, 700 eller 2500 ensamkommande barn. 
Det vi i kommunen kan hjälpa till med är så kallade 
Evakueringsboenden. I dessa boenden är man oftast i tre till fem 
dygn. Vi har två olika tänkbara boenden dels Centrumhuset i Mjällby 
och dels Falkalyckan. Vi har via beslut fått uppdraget från KS att 
färdigställa dessa boenden för att kunna ta emot flyktingar. Vi har 
påbörjat rekrytering av personal, 7 styck timanställda. På tisdag 
beräknas vi vara klara att ta emot ett 30 tal på plan 2 på 
Falkalyckan. 


 


• Presentation från MAS Joakim Vobern och verksamhetschef André 
Jönsson, patientsäkerhet & Hälso- och sjukvårdslag 


• Presentation från IT-samordnare Pia Carlsson 


• Feriearbete 


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


• Ekonomisk uppföljning efter februari 


__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 12 Dnr 2021/15 


Intern kontroll AVN 2022 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna och anta den 
föreslagna interna kontrollplanen för verksamhetsåret 2022. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar enligt reglemente om 
internkontrollområden för verksamhetsåret 2022. 


Bakgrund 
Styrelser och nämnder ansvarar för den interna kontrollen enligt 
Kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 7 §. Syftet med den interna 
kontrollen är att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Enligt Kommunallagen ska den interna kontrollen vara 
tillräcklig, bygga på en risk- och väsentlighetsanalys och se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  


Kommunfullmäktige beslöt i maj 2012 att fastställa internkontroll-
reglemente i Sölvesborgs kommun (Dnr: 2012/122). Enligt detta har 
respektive nämnd ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Syftet med internkontrollen är, att med en rimlig grad 
av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 


• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 


• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 


• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 


En ny internkontrollplan för 2022 har tagits fram utifrån bilagd risk- och 
väsentlighetsanalys. 


Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-01-20 


1. Intern kontrollplan 2022 AVN  


2. Risk- och väsentlighetsanalys. Intern kontrollplan 202äsentlighetsanalys 


__________  
Exp. 
Revisorerna i Sölvesborg kommun 
Ekonomikontoret 
AVF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 13 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 


__________  
Exp. 
AVF 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 14 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 och förvaltningschef Björn Peterssons 
tjänsteskrivelse 2022-02-21 


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


__________  
Exp. 
Socialdepartementet 
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Sida 
1(3) 


 
 


Tjänsteskrivelse – Remissvar SOU 2021-93 


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


Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt? 
☐ Ja, se bifogad barnchecklista. 


☐ Nej, se förklaring nedan.  


Förklaring (vid svar Nej ovan) 
Klicka här för att ange text. 


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). 


   
 
TJÄNSTESKRIVELSE  
Datum 
2022-02-21 


Dnr 
2022/19  


Arbete- och välfärdsnämnden   


 
Handläggare 
Julia Lundin, 0456-81 63 39 
julia.lundin@solvesborg.se 


Mottagare 
Arbete- och välfärdsnämnden 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-02-21 


Dnr 
  


Sida 
2(3) 


 


 


Förvaltningens synpunkter 
AVF ställer sig positiv till att all behandling av skadligt bruk och beroende 
samlas under en huvudman, regionen. Idag bedöms viss vård inom 
regionerna kunna utföras i hemmet, delar av denna vård delegerar regionen 
till hemsjukvården. AVF önskar ett tydliggörande kring vad regionerna kan 
delegera till hemsjukvården, vad blir kommunens ansvar och då vilken 
vårdnivå. Förtydligande önskas även i gränsdragning mellan regionens 
uppdrag och det boendestöd som kommunen kan erbjuda, vilka uppdrag 
kommer regionen kunna hänvisa till kommunalt boendestöd.  


AVF ställer sig positiv till att behandling för skadligt bruk ges samordnat 
med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Som beskrivet ovan önskas 
ett tydliggörande kring vad som boendestöd ska erbjuda för insatser och 
vad regionen kan delegera till boendestöd.  


AVF ställer sig positiv till att införa lågtröskelmottagningar som främjar 
fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.  


AVF ställer sig positiv till det tydliga uppdrag som åläggs kommunal 
socialtjänst med uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet 
med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett 
självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga.  
Förvaltningen är positiv till att kommunalt ansvar för insatser kring boende, 
och förslag på införande av Bostad först, förtydligas. Ett förtydligat ansvar 
kommer att innebära att ägardirektiv till kommunala bostadsbolag i vissa 
kommuner behöver ses över. Kommunen kommer även behöva 
kompetensutveckla personal inom bland annat case management.  


AVF ställer sig positiv till att ansvaret för stöd till anhöriga förtydligas och 
att det kommer att gälla i alla kommuner.  


AVF anser att socialtjänstens uppdrag kring att bevilja bistånd i form av 
HVB behöver förtydligas. Ansvaret att utreda och ta beslut kommer att 
åligga kommunen. Kommunen har dock inte ansvar att utreda och bevilja 
bistånd till behandling. I vilka fall ska kommunerna utreda och bevilja 
bistånd i form av HVB för personer över 18 år. Förtydligande önskas även 
om regionen kommer kunna hänvisa personer till att söka bistånd i form av 
HVB hos kommunen, om regionen gör bedömningen att man ej kan 
tillgodose behov av vård inom regionen.  


AVF ställer sig positiv till att regionen ska vara ansvariga för hälso- och 
sjukvårdsinsatser på HVB. Ett förtydligande önskas kring vilka situationer 
som regionen kan avtala bort detta och om kommunen har rätt att tacka nej 
till sådana avtal.  


AVF ställer sig positiv till att en samordnad vård- och stödverksamhet för 
de med stora samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas 
gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nämnden ser stora 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-02-21 


Dnr 
  


Sida 
3(3) 


 


 


vinster med samordning i gemensamma lokaler. Dessa bör finnas i varje 
kommun alternativt. Önskemål finns att kommunerna kan vara med och 
påverka var placering av verksamheten sker.  


AVF ställer sig positiv till att öka tillgång till personliga ombud för personer 
med samsjuklighet.  


AVF ställer sig positiv till att förstärka brukarinflytandet.  


AVF ställer sig positiv till införande av en ny behovsanpassad 
tvångsvårdslagstiftning. Detta kommer innebära ett tydligare ansvar och 
framförallt en tydligare fokusering på individen och inte på 
ansvarsfördelning mellan kommun och region. 


Julia Lundin 
IFO-chef 


 Björn Petersson 
 Förvaltningschef 


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


Beslut sänds till: 
Klicka här för att ange text. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 15 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 


• Att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga verksamheten gällande 
struktur, flöden samt finansiering till budget 2023. 


__________ 


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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


Ska verksamheten kunna bedrivas med kontinuitet och inte vara sårbar 
behöver 2,0 åa tillföras verksamheten. Att Arbete- och 
välfärdsförvaltningen nu hanterar ärendet är en konsekvens utav tidigare 
beslut om budget och anställningsformer från tidigare ansvarig förvaltning. 


Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Lena Wilson-Ericssons och förvaltningschef Björn 
Peterssons tjänsteskrivelse 2022-03-01.Verksamhetschef ena Wilson-
Ericssons och förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-03 


__________  
Exp. 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-22 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 16 Dnr 2022/17 


Anmälan av delegationsbeslut 


BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 


__________ 


Anmälningar 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden från januari 2022. 


__________ 
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