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Martina Johansen nämndsekreterare 
Malin Malm Nilsson fritidsgårdsföreståndare 
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Justeringsperson Roine Olsson 

Justeringens plats och tid Digitalt 2022-05-19 
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 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 29-35 
 Martina Johansen  

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

 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 29 Dnr 2022/15 

Information 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Information 
• Malin Malm Nilsson och Marcus Persson presenterar verksamheten 

Tillbaka till skolan.  

• Radmila informerar om införandet av titel och uppdragsbeskrivning 
Stödpedagoger. 

__________ 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 30 Dnr 2022/63 

Ekonomisk ram 2023 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna.  

__________ 

Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden lämnar förslag om ekonomiska ramar för 
budgetåret 2023. 

Bakgrund 
Nämnden ska årligen lämna redovisning om volymförändringar, 
förändringar inom lagstiftning, fattade beslut eller annat som påverkar 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Även ambitionshöjningar eller 
behov av reformer i övrigt ska sammanställas i underlag för bedömning och 
vidare beredning. Detta gemensamt utgör underlag för beslut om budget 
för kommande ekonomiska verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
1. Ram 2023 tabellsammanställning AVN, Excel 
2. Sammanställning ekonomiska ramar 2023 inklusive investeringar, 

Word 
3. Barnchecklista 

 

 

__________  
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Telefon 0456-81 60 00 vxl |   | info@solvesborg.se | www.solvesborg.se 

Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen, 294 80 Sölvesborg | Besöksadress 
Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg 

 
Sida 
1(12) 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Datum 
2022-04-01 

  
  

 
Handläggare 
Carl Johan Tykesson 
Carl-johan.tykesson@solvesborg.se 

 

 

 
Mall: Underlag till ”Samlat ramunderlag 2023”  
 
Förvaltning/nämnd: Arbete- och välfärdsnämnden  
 
Ansvarig chef: Björn Petersson 
 
Ekonomikontoret tar fram förändringar i drift- och investeringsbudgeten till följd av finansiella 
förutsättningar, lönerevision, effekter av redan fattade beslut t ex helårseffekter mm. 
Resulterar i tillgängligt utrymme. År 2023 och 2024-26. 

Behov av investeringar och drift redovisas för respektive 
verksamhetsområde utifrån Excell-mallens beteckningar, A-C. Ordningen 
är inte viktad i en inbördes prioriteringsordning. För investeringarna 
redogörs i det nedersta stycket. 

Förvaltningarna redovisar följande: 

A= Författningar, ny lagstiftning etc.  

B= Redan fattade beslut 

C= Övrigt, t ex ökad eller minskad volym 

Anvisningar: 

 

a) Här anges sådana större förändringar som behöver genomföras till 
följd av förändrad eller ny lagstiftning, myndighetsförfattningar.  

Exempel: Till följd av utökad ambition i nya bibliotekslagen så skall varje samhälle över 
300 personer ha en biblioteksfilial, vilket medför nya driftskostnader om ca 1 500 tkr 
(halvårseffekt 2022) 

b) Redan fattade beslut. T ex helårseffekter på inrättade tjänster eller 
kapitalkostnader för redan beslutade investeringar som man endast 
fått ram för del av år. 

Exempel: Den nya SÄBO-avdelningen på Drejaren med start 220701 är finansierad för 
halva året 2022 (halvårseffekt). För år 2023 önskas resterande finansiering 
(helårseffekt). 
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c) Större verksamhetsförändringar, till exempel som en följd av 
volymförändringar i verksamheten och efterfrågan.  

Exempel: Antalet unga vuxna som ansöker om gruppbostad ökar med 6 personer 2023 
varför nytt boende byggas med åtföljande ökade driftskostnader om ca + 2 000 tkr 
under andra halvåret. 

 

Generellt: För varje identifierad förändring/utökning ska övervägande 
göras kring möjlig finansiering inom befintlig ram. 

 

Bilagor 

Excelmallen finns i mappen G:\Ekonomi Allmän\Budget 2023 

 Prio 3 

 Prio 2 

 Prio 1 

 

Förändringar i drifts- och investeringsbudgeten år 2023 och 2024-26 

Driftbehov exklusive kapitalkostnader 2023-2026 AVF 

AVF Övergripande gemensamt 

 S C12/Central IT: Enkelt wifi fritidsgårdarna. Utökning hyra program 
licenser: 10 tkr. Fritidsgårdarna ska få en Politiskt beslutad 
”Ungdoms/Demokratiapp”. När den är på plats ska barnen/ungdomarna 
kunna scanna in sin närvaro på Fritidsgården. Varje barn/ungdom behöver 
då ha tillgång till wifi på fritidsgården. Sölvesborgs Open som finns idag 
men fyller inte detta behov. För att inte använda något wifi som kan 
missbrukas/användas av andra, vill vi använda oss av inköpta mobila wifi 
från mobilleverantör.  

C13/Central IT: Utökning hyra program licenser: 34 tkr 
Qliksenselicenser har inte kommit med i beräkningarna vid den nya 
förvaltningen.  

 C14/Central IT: Utökning bredband: 100 tkr. Tillkommer fler enheter 
2023, inkopplingsavgift a´ 30 tkr plus årlig avgift för nyttjandet. 344 tkr 
budget idag behöver ökas med ovan.  Utökning av bredbandskostnader, 
tar höjd för tre nya lokaler där det behövs bredband.  Alla arbetsplatser 
som finns inom Arbete och välfärd ska ha svartfiber (enligt IT-enhetens 
direktiv) vilket är en förutsättning för säkert nät till personaldatorerna och 
wifi så att det ska gå att jobba trådlöst i byggnaden för personal och övrig 
verksamhet. T.ex. lokaler för nya dagliga verksamhetsarbetsplatser eller vid 
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byte av lokaler. Daglig verksamhet/dagverksamhet utökas ofta, då det är 
en växande verksamhet.  

S C15/Central IT: Utökning Datorer inköp: 155 tkr. AVF har totalt 200 
datorer som ska bytas ut enligt fastställt schema, ca 4 årsintervall. Till 
datorerna tillkommer skärmar/dockningsstationer/surfplattor Utöver den 
IT-utrustning som personal/verksamhet har idag måste ett 
utökningsbehov/utökat utbytesbehov räknas med.  Beräknar att 155 tkr 
behövs för ytterligare laptops/skärmar/dockningsstationer/surfplattor för 
2023 utöver det planerade utbytesbehovet. Inga medel för datorer fördes 
över från, AME, TTS, Fritidsgårdarna, Kom Vux, endast licensavgifter. 

C16/Central IT: 1. Appar/program: Utökning Inköp datorprogram, 50 tkr. 
På Vuxenutbildningen/AME måste det finnas appar/program som gör att 
Vuxenutbildningen/SFI/Särvux/AME kan utföra det de enligt sitt uppdrag 
ska utföra. Även SSB har behov av appar i de plattor som finns inom barn- 
och vuxenverksamheten. Enligt Digitaliseringsstrategin som Sölvesborgs 
Kommun har ska alla processer som kan göras digitalt också göras digitalt.  

C17/Central IT: Välfärdsteknik gruppboenden. Utökning: 50 tkr. För att få de 
grupper som bor på gruppboenden att kunna använda/upptäcka olika 
välfärdstekniker som finns idag måste personalen ha dessa för att visa upp 
och lära ut hur de används. Att brukaren i många fall sedan kan få dessa via 
hjälpmedelscentralen eller köpa in själv för att använda kan lyfta brukarens 
självständighet och kan stärka dess plats i samhället för att inte hamna i ett 
digitalt utanförskap. Vidare för att främja en utveckling mot självständighet.  
Exempelvis olika appar, plattor, spel för lärande, dagliga tekniska hjälpmedel 
(i samarbete med hjälpmedelscentralen). 

C18/Central IT: Utökning IT-konsulter: 25 tkr. AVF har ett flertal olika 
program/IT-system som vid t ex uppdateringar, problemlösningar kräver 
extern konsulthjälp. Restriktivitet råder för detta men behov av utökad 
budget föreligger. Då budget för 2022 enbart täcker behovet för SSB och 
delar av UAF behövs komplettering för övriga delar i förvaltningen. 

C19/Central IT: Elarbeten. Utökning: 50 tkr. Vid uppsättning av 
accesspunkter, krävs ofta nya nätverksuttag för datorer (vid flytt eller nya 
verksamheter) vilket kräver elarbeten. Budget som finns idag omfattar 
endast SSB och del av UAF varför den behöver kompletteras för övriga 
delar av förvaltningen. 

S C49 Centralt: Chefsberedskap 2023: 320 tkr. Med anledning av 
tillskapandet av ny förvaltning har det beslutats att dela nuvarande 
beredskapslinje till två, en för VOF och en för AVF. Under 2022 görs ett 
tilläggsyrkande för AVF´s beredskapslinje från och med april och året ut, 9 
månader. För 2023 och framåt behöver driftskostnaden budgeteras med 
helårskostnad. Idag finns 77,2 tkr i SSB´s budget. Snittkostnaden per vecka 
är enligt lönekontoret 7,5 tkr exklusive övertid och inklusive PO. Utifrån 
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utfallet 2021, för SSB´s del, beräknas ett tillskott på 14 % för övertid. Detta 
ger en helårskostnad på 320 tkr. 9 månaders tillskott för 2022 blir 240 tkr. 

 

 

 

 

IFO 

S C49/IFO: Kostnadsminskning förväntas för Barn- och 
ungdomsplaceringar 2023: -2000 tkr: Med anledning av 2022 års 
satsning på det s.k. Ungdomsprogrammet förväntas främst SiS-
placeringarna minska. Bokas mot externa barn- och ungdomsplaceringar.  

C20/IFO: Social Beredskap 500 tkr: Idag har Sölvesborg, Ronneby och 
Karlshamn en gemensam social beredskap (kommunerna är skyldiga att ha 
beredskap att ta emot akuta ärenden och anmälningar dygnet runt). 
Akademikerförbundet SSR har meddelat att man inte avser skriva under 
nuvarande avtal då AB är bortförhandlat och det är till nackdel för 
personalen. Med anledning av detta görs en översyn av den sociala 
beredskapen.  Social beredskap kommer föreslås att antingen övergå i en 
större kommungemensam beredskap eller att avtal skrivs om enligt AB. 
Båda alternativen kommer att innebära utökade kostnader för Sölvesborgs 
kommun. IFO har idag inte medel att kunna finansiera verksamheten inom 
befintlig ram. Om beredskapen fortsätter drivas inom Blekinge så kommer 
kostnaden utökas med bland annat kostnad för chef/ledarskap. Cura 
utredde 2019 frågan för en länsgemensam insats. K-na och O-ström avgick 
vilket gav en kostnad för SBG på 890 tkr/år. Dagens kostnad ligger på 250 
tkr per år med en undermålig organisation. En uppskattad kostnad för SBG i 
framtiden är ett behov av tillskott på 500 tkr/år, totalt 750 tkr/år och då i 
extern samverkan. Har vi ingen fungerande beredskap så kommer IFO 
tvingas beordra in personal i tjänst. Det innebär ökade kostnader så väl som 
stor risk att personal söker sig ifrån kommunen. 

C21/IFO: Barnahus, utökning med 50 tkr: LSVO har beslutat att alla 
kommuner i Blekinge, tillsammans med polis, region och åklagarmyndighet 
ska utreda möjlighet att ha ett gemensamt Barnahus och om möjligt skapa 
detta. Kostnaden kommer föreslås att fördelas mellan berörda parter. 
Förslag förväntas kunna presenteras för LSVO under hösten 2022. Vad 
kostnaden hamnar på är idag oklart? För Barnahus finns idag en budget på 
91 tkr. Ett uppskattat tillskott om 50 tkr anses idag som rimligt.  IFO har 
idag inte medel att kunna finansiera verksamheten inom befintlig ram. 
Verksamheten sparar mycket på att ha ett Barnahus och det är av stor vikt 
för barnen.  
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C22/IFO: Integrationsmottagning tjänster: Överförs till 2024-2025. 
Kostnad ca 1 500 tkr Idag har IFO 2,0 åa som arbetar med frågor som rör 
integration och mottagning av nyanlända. Dessa tjänster bör gå över till 
ordinarie budget och inte längre vara finansierade av stadsbidrag vilket de 
är idag. I skrivandets stund pågår ett krig inom Europa och många individer 
tvingas fly från sina hem. Det går idag inte att förutse hur detta påverkar 
Sölvesborg. Sölvesborgs kommun har dock fattat ett beslut att ta emot 
individer som flyr från Ukraina. Om antalet nyanlända blir högre än 
anvisningstal för år 2022 kan ett behov komma att uppstå om tillfällig 
utökning av antalet anställda som arbetar med att ta emot personer på 
flykt.  

SSB 

A1/SSB: Resursenhetschef 0,5 åa 450 tkr. I februari 2022 annonserade 
regeringen om en lagändring för att stärka rätten till personlig assistans. 
Lagändringen ska börja gälla fr.o.m. januari 2023. Lagändringen innebär att 
fler personkretsar har rättighet till personlig assistans samt att barn kan få 
utökad personlig assistans tidigare. För verkställigheten kan detta betyda 
ökade volymer. Med anledning av denna kommande lagförändring behöver 
SSB utöka antal enhetschefer med en 50 % tjänst.  

B10/BSS: Arbetsskor: 302 tkr. ON har väckt frågan under 2021 innan ny 
organisation verkställdes. Frågan följer då med till AVF och personalen 
inom funktionsstödet, SSB. Beräkningen bygger på att 201 medarbetare 
inom verksamhetsområdet berörs och varje par skor kostar 1500 kr. 

C23/SSB: Daglig verksamhet: Bemanning: 1 åa, 400 tkr. Behov finns även 
2022. Volymen av brukare förväntas ligga på samma nivå som under 2022 
vilket innebär behov av ytterligare bemanning pga. att de kommande kända 
brukarna har komplexa omvårdnadsbehov.  

C24/SSB: Boendestödets 0,75 åa, 350 tkr. Budget behöver följa behoven 
då insatsen ständigt ökar. Svårt att göra en prognos för framtiden, dock har 
insatsen ökat de senaste två åren. Fler ansöker om insatsen tillsammans 
med ökade diagnoser av individer med psykiatrisk ohälsa. De senaste två 
åren har boendestödet ökat med ca 75 % tjänst per år.  

C25/SSB: ”Träffpunkten” behöver utvecklas, 150 tkr. Saknas budget för 
detta behov idag. Arbetar två personal/boendestöd fyra timmar en dag i 
veckan vilket saknas i budget. Alternativet är att lägga ned verksamheten, 
boendestödet får då istället ersätta tiden på träffpunkten med att göra 
individuella hembesök.  

S C26/SSB: Dagcenterresor, inrättande av samordnartjänst 0,5 åa.  
Budget finns idag för 50 %. 

S C27/SSB: Björnlyckan, inrättande av 2,0 åa. Finns ett överskott från 
sålda platser som kan finansiera dessa tjänster. Då barnverksamheter 
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växer, idag omfattas över 36 barn på kortidsvistelsen med komplexa och 
omfattande behov, finns ett behov av dessa tjänster.  

C28/SSB: Serviceboendet Nova 0,75 åa inrättas, 300 tkr. Behov av att 
höja grundbemanningen pga. av försämrat allmäntillstånd hos brukarna 
med ökad arbetsbelastning som följd. Bemanningen behöver förstärkas och 
anpassas till de behov brukarna har. Konsekvens – arbetsmiljö och kvalitet. 

C29/SSB: Arbetskläder 150 tkr då det idag saknas tillräcklig budget för 
detta. Budgeten reducerades vid övergången 2022 med 150 tkr, samma 
behov som 2021 föreligger dock. 

S C30/SSB: Nytt gruppboende 2024 med 6 platser 5 951 tkr (2022 års 
budget). Uppskattad driftskostnad är baserad på gruppboendet Färgkullan 
med idag likvärdiga förutsättningar och 6 platser. Probjektnummer 75758. 
Personalbemanning är 8,8667 åa inrättade och kostnaden ligger för detta 
på totalt 5 435 tkr. Hyreskostnad i befintlig lokal är 1 073 tkr exklusive en 
hyresintäkt på -468,3 tkr. Övriga budgetmedel är OH kostnader. 

Förvaltningsledningen lyfter ett specifikt ärende till AVN under maj 2022 
med underlag för behovet samt med förslag om att ge SBG-hem i uppdrag 
att ta fram ett boende tillsammans med initierad personal i AVF att 
presentera för nämnden. 

Det finns idag ingen ledig plats på någon av gruppbostäderna. För 
närvarande finns ca 10 personer födda mellan 1990 och 2008 där det finns 
ett kommande behov av plats i gruppbostad. Det som kan påverka det 
bedömda behovet idag, är att nuvarande brukare i gruppbostad kan falla 
ifrån, flytta eller övergå till annan typ av boende. Men ytterligare 
ansökningar kan också inkomma samtidigt som de presumtiva 10 
personerna inte fullföljer sina ansökningar. Risken, att under 2024 sakna 
plats i gruppboende, kan generera betydande kostnader för ej verkställda 
beslut och/eller externa placeringar. Denna risk värderas som sannolik. 
Bedömningen är därför att det är ekonomiskt ändamålsenligt att förbereda 
för en gruppbostad med 6 platser under 2024. Angiven kostnad är 
helårskostnad i 2022 års budget och penningvärde.   

UAF 

S A2/UAF: 1,0 åa 664 tkr LSS/Socialpsykiatrihandläggare. Lagändring 
gällande personlig assistans som innebär en utökad rätt till insatsen, 
förändring föreslås från 1/1-2023. Oavsett vilken brukaren väljer som 
utförare privat eller kommunalt sker myndighetsutövningen och 
uppföljning av besluten av LSS-handläggarna på myndighetsenheten. Även 
införande av IBIC innebär en högre tyngd på handläggarna, då 
projektledare inte längre finns att tillgå. Genom detta ökar belastningen 
som med uteblivna resurstillskott ger negativa konsekvenser på kvalitén, 
rättssäkerheten och arbetsmiljön. Grunden i myndighetsutövningens 
process i är att den bedrivs med hög grad av rättssäkerhet.  
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S A3/UAF: 1,0 åa, lärartjänst Komvux, 334 tkr. Finansieras via 
schablonbidrag från staten med 336 tkr upp till total kostnad 670 tkr. 
Lagändring gällande en sammanhållen utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt vilket innebär att timmarna måste utökas, Börjar gälla 1 aug 
2022. Finns behov även pga. sårbarhet vid sjukdom hos personal, då ingen 
ersättare finns.  

S C37/UAF: 2,0 åa inrättas på AME, finansieras via projektmedel. 
Personerna som går på tjänsterna är inlasade sedan några år men har ingen 
inplacering, detta skapar stor otrygghet samt minskar motivationen. 
Bedömning är att tjänsterna bör kunna finansieras av sökta projektmedel 
och att tjänsterna behövs inrättas för att skapa trygghet i personalgruppen. 
Inrättande av 2,0 tjänster till redan tillsvidareanställd personal genererar 
inte högre budget utan det innebär främst en trygghet i arbetslaget. 

S C38/UAF: Hyreskostnader för del på AME om 150 tkr. Lokal att använda 
på AME till nya projekt samt för övertagandet av chaufförsverksamheten 
från SSB. Det är lokaler som redan idag används i verksamheten för att 
bedriva AME verksamhet. Ytterligare satsning på mat och bak för att bygga 
på att individerna kan komma närmare arbetslivet. Hyresbudget finns på 
SSB som inte kan bokas om då nya lokaler för bl.a. boendestödet behöver 
finansieras. Efter ombyggnad blir hyran 150 tkr/år. 

C39/UAF: 0,45 åa, Mötesplatsen, 250 tkr. Tidigare finansierats av 
lönebidragskostnader, en sårbar verksamhet då ordinarie verksamheten 
bygger på dessa ersättningar. 0,45 åa behöver tillföras om öppettider ska 
kunna vara desamma. Om öppettiderna kortas blir det negativa 
konsekvenser för målgruppen. 

S C40/UAF: 2,0 åa, Tillbaka till skolan, 900 tkr Budgetmedel och tjänster 
till personal på TTS som är tillsvidareanställda. Detta pga. att deras löner 
betalats med projektmedel vilka upphör under halvårsskiftet 2022 samt 
gjort att tjänsterna har konverterats. Personerna är inrättade och deras 
arbetsinsatser behövs för att kunna bedriva en ändamålsenlig insats. 
Förutom dessa 2 åa kvarstår 1,5 åa. Volymen omfattar konstant 20 barn 
med hög insatsfrekrvens. Tjänsterna är av nämnden föreslagna att inrättas 
och finansieras 2022 genom KB1.  

C41/UAF: Handledningskostnader för myndighet LSS/ socialpsykiatri, 50 
tkr. För att erbjuda bra förutsättningar för LSS- och 
socialpsykiatrihandläggarna bör handledning erbjudas med 
regelbundenhet. Idag finns ingen budget för detta. För att erbjuda en bra 
arbetsmiljö samt rättssäkra beslut behöver handläggarna denna möjlighet. 

C42/UAF: Konstprojekt Komvux SFI, 10 tkr. Kreativt konstprojekt i syfte 
att utveckla språket samt förberedas i att möta medborgare i en 
konstutställning. 
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C43/UAF: Bussleasing till navigatorcentrum 50 tkr. Tidigare finansierats 
av projektmedel som avslutas vid årsskiftet. Detta ingår i det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA. Verksamheten kvarstår men projektmedel 
försvinner, svårighet när uteblivna projektmedel ska bekostas med 
ordinarie verksamhets budget. 

C44/UAF: Utökad budget för bokningar av underhållning/aktiviteter om 
40 tkr till mötesplatser för seniorer. Kostnaderna har ökat vid bokningar 
trots att samhället och övriga föreningar, organisationer stöttar till. 

 

 

 

 
 

 
Investeringsbehov med kapitalkostnader 2022-2026 AVF 

 

 

 

 

 

 

Projektnr Investeringsprojekt Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

35311 Reinv maskiner o inv Café och mötesplats - UAF 75   75  75 
33514 Inventarier ny fritidsgård Mjällby - UAF     250  

35911 Inventarier övergripande 150 150 150 150 150 
35413 Inventarier Gruppboende LSS - SSB 150 150 150 150 150 
35421 Inventarier daglig verksamhet - SSB 100      

35912 IT - Trådlösa nätverk 90 250 120 120  

35913 IT - Verksamhetssystem 90 270    

35108 IT - Delningsställ fiber 160      

35917 IT - Verksamhetssystem, IFO 625   100 100  

34750 Möbler Vuxenutbildningen - UAF 500      
 

IT- Larmutrustning gruppboenden                  300    
 

Parcykel SSB Omr. 4  100    
 

Handikappanpassade möbler, SSB  100    
 

Möbler Skofabriken, UAF  50    

 
 

1 940 1 370 595 770 375 
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Kapitalkostnader 2023-2026 

2022 - 355 tkr 

2023 – 330 tkr 

2024 – 161 tkr 

2025 – 98 tkr 

2026 – 74 tkr 

 

 

AVF Övergripande gemensamt 

B1 Investering 2022. Inventarier övergripande 150 tkr: Ny förvaltning. 
Behov finns då regelbundna omflyttningar av arbetsplatser sker samt höga 
kostnader för anpassade kontorsmöbler och inventarier som behöver bytas 
ut. 

Kapitalkostnad: 
B1 2023 -8 tkr 
 
B2 Investering 2022. IT – Trådlösa nätverk 90 tkr: Nya lokalytor som 
behöver trådlöst nätverk. 
 
Kapitalkostnad: 
B2 2023-9 tkr 
 
 
B4 Investering 2022. IT - Trådlösa nätverk 90: Kapitalkostnads ökning 
påverkar drift 2023. 
 
Kapitalkostnad: 
B4 2023-9 tkr 
 
B5 Investering 2022. IT – Verksamhetssystem 90 tkr: Avser 
uppdateringar i Life Care, SSB och UAF 
 
Kapitalkostnad: 
B5 2023-9 tkr 
 
B6 Investering 2022. IT – Verksamhetssystem 625 tkr: Avser 
uppdatering av verksamhetssystemet för IFO. 
 
Kapitalkostnad: 
B6 2023-160 tkr 
   
C1-C4 Investering. Inventarier övergripande 150 tkr 2023-2026: Behov 
finns då regelbundna omflyttningar av arbetsplatser sker samt höga 
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kostnader för anpassade kontorsmöbler och inventarier som behöver bytas 
ut.  

Kapitalkostnad:  
C1 2023 - 8 tkr, 2024-9 tkr  
C2 2024 -8 tkr, 2025-9 tkr 
C3 2025 -8 tkr, 2026-9 tkr 
C4 2026 -8 tkr 
 

C5-C6 Investering 2024-2025. IT – Verksamhetssystem 100 tkr: 
Komplettering av moduler till Life Care VoO/IFO. 

Kapitalkostnad: 
C5 2024 -11 tkr, 2025-10 tkr 
C6 2025 -11 tkr, 2026-10 tkr 
 
C7 Investering 2023. IT - Larmutrustning gruppboendena 300 tkr: 
Larmutrustning Bokdungen, Solviken, Gläntan, Skutan, Blågullan, 
Färgkullan. Uppgradering/upphandling av brukar/personallarm som finns 
idag. De befintliga är uttjänta och behöver förnyas. 

Kapitalkostnad: 
C7 2023-32 tkr, 2024-31 tkr 
 
C8 Investering 2023. IT – Verksamhetssystem 270 tkr: Sedan delningen 
finns det 120 tkr till modulinköp för 2023 i verksamhetssystemet Life Care 
VoO (rör SSB och UAF). AVF bekostar 30 % av modulkostnaderna och VoO 
70 %. Vuxenskolan kommer att vara med i upphandling av nytt 
verksamhetssystem ihop med BUN. Kostnaden för Vuxenskolans del blir ca 
10 % av totalkostnaden. Beräknar att det blir utökning med 150 tkr. 

Kapitalkostnad: 
C8 2023- 29 tkr, 2024-28 tkr 
 

C9 Investering 2023. IT - Trådlösa nätverk 250 tkr: Det pågår mätningar i 
ett flertal av våra lokaler för att se till att vi får ett fungerande wifi. Detta då 
det varit problem inom ett flertal lokaler. Det kommer behövas 
utökas/bytas ut accesspunkter och ev. switchar. Beräknar att kostnaden 
för utökningen kommer att bli 160 tkr. Sedan tidigare ligger 90 tkr för 
utökning för nya lokaler.  

Kapitalkostnad: 
C9 2023-26 tkr, 2024-27 tkr 
 

C10-C11 Investering 2024-2025. IT - Trådlösa nätverk 120 tkr. Se ovan. 

Kapitalkostnad: 
C10 2024-13 tkr, 2025-12 tkr 
C11 2025- 13 tkr, 2026-12 tkr 

15

Protokoll 2022-05-17 AVN
(Signerat, SHA-256 43588F36030692BE1C803ADAC830762485647050241789BB50E77C6A4068C449)

Sida 15 av 39



Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-04-01 

      
      

Sida 
11(12) 

 

 

 

IFO 

Inga investeringsbehov föreligger i nuläget. 

 

 

 

SSB 

B7 Investering 2022. Inventarier Gruppboende LSS 150 tkr. 
(Kapitalkostnadsökning 2023). Behöver ligga i plan för att byta förslitna 
och förbrukade inventarier. 

Kapitalkostnad: 
B7 2023-8 tkr 
 

B8 Investering 2022. Inventarier daglig verksamhet 100 tkr. 
(Kapitalkostnadsökning 2023 B9). Behöver ligga i plan för att byta förslitna 
och förbrukade inventarier. 

Kapitalkostnad: 
B8 2023-5 tkr 
 
 

C31 Investering 2023. Handikappanpassade möbler 100 tkr. Avser främst 
möbler inomhus och utomhus som är anpassade till funktionsnedsatta. 
Vidare viss form av aktivitetsmaterial att användas utomhus för att 
stimulera till rörelse och god hälsa. Ligger som en investering 2023 för att 
byta ut förbrukade möbler och aktivitetsmaterial. 

Kapitalkostnad: 
C31 2023-6 tkr, 2024-5 tkr 
 
C32 Investering 2023. Parcykel Gruppbostäder. 100 tkr. Bokdungen har 
behov av inköp av ny parcykel med anledning av att en av cyklarna är 
förbrukad. Avser ett inköp under 2023. 

Kapitalkostnad: 
C32 2023-6 tkr, 2024-5 tkr 
 
C33 – C36 Investering 2023-2026. Inventarier Gruppboende LSS 150 tkr. 
Behöver ligga i plan för att byta förslitna och förbrukade inventarier 

Kapitalkostnad: 
C33 2023-8 tkr, 2024-9 tkr 
C34 2024-8 tkr, 2025-9 tkr 
C35 2025-8 tkr, 2026-9 tkr 
C36 2026-8 tkr 
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UAF 

B9 Investering 2022. Reinv maskiner o inv Café och mötesplats 75 tkr. 
(Kapitalkostnadsökning 2023) 

Kapitalkostnad: 
B9 2023-4 tkr 
 

C45 Investering 2025. Inventarier ny fritidsgård Mjällby 250 tkr. Möbler 
och inventarier till ny fritidsgård. 

Kapitalkostnad: 
C45 2025-14 tkr, 2026-14 tkr 
 

C46 Investering 2024. Reinv maskiner o inv Café och mötesplats 75 tkr 
Byte av köksmaskiner vartannat år. 

Kapitalkostnad: 
C46 2024-4 tkr, 2025-4 tkr 
 

C47 Investering 2026. Reinv maskiner o inv Café och mötesplats 75 tkr 
Byte av köksmaskiner vartannat år. 

Kapitalkostnad: 
C47 2026-4 tkr 
 
C48 Investering 2023. Möbler Skofabriken 50 tkr. Möbler till ett rum på 
skofabriken/Fritidsgården. 

Kapitalkostnad: 
C48 2023-3 tkr, 2024-3 tkr 
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Sammanträdesdatum 
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Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 31 Dnr 2022/61 

Delårsbokslut AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att fastställa föreslaget 
delårsbokslut per 31/3 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige detta. 

__________ 

Ärendet i korthet 
I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer 
nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Arbete- 
och välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att 
därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet. 

Bakgrund 
Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om 
delårsbokslut per den 31/3 respektive 31/8 varje år. 

Beslutsunderlag 
Samlat delårsdokument för AVN, Stratsys 

AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022  

AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 – Investeringar  

AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 - projekt 

__________  
Exp. 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
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1 Verksamheternas kommentarer 

1.1 Driftskostnader 

Kvartalsrapport - Stratsys 
 

Driftutfall Årsbudget Utfall Prognos Avvikelse 

AVN gemensamt -9 996 -1 963 -9 996 0 

Individ- och 
familjeomsorg -62 708 -16 432 -65 798 -3 090 

Stöd, service och boende -85 248 -20 021 -85 732 -484 

Utredning, arbete och 
förebyggande -49 428 -10 470 -50 768 -1 340 

Summa -207 380 -48 886 -212 294 *-4 914 

*Varav 1200 tkr är ett beviljat underskott för ungdomssatsning inom UAF, sociala investeringsfonden, 
underskott netto 3714 tkr.  

Väsentliga händelser under perioden 

Övergripande 

Förvaltningen med nämnd startade sin verksamhet den 1 januari. Nämnden utbildades under 
hösten i alla de delar som den styr över. Tillsammans med dessa utbildningstillfällen fattades 
även beslut omkring formalia som skulle gälla från och med starten. Det som ligger centralt i 
förvaltningen är nämndadministration, IT och förvaltningsledning. Det vi ser efter dessa 
månader är att belastningen för nämndadministrationen är relativt hög beroende främst på 
mängden ärenden som ska förberedas och hanteras inför individutskotten. Men trots detta 
har sammanträden och administration av dessa fungerarat väl. Syftet med att samla all IT 
centralt är att skapa tydlighet och kontroll över detta omfattande område. Arbetet innebär att 
inledningsvis kartläggning av IT-strukturen utifrån både funktion, behov och kostnad och 
kommer att fullföljas under året. Syftet med detta är att framöver kunna arbeta samlat och 
kostnadseffektivt med förvaltningens digitala utveckling. Vidare är Inriktningen att kunna ge 
större möjligheter för uttag av värdefull statistik och beskrivande nyckeltal för att följa 
utvecklingen av beslut och insatser inom verksamheterna. Vid övergången av flertalet 
enheter till AVN kan noteras att det saknas budgeterade medel för framförallt datorinköp och 
utbyte av datorer. 

Förvaltningen har under kort tid tillskapat ett boende med möjlighet att hysa 90-tal 
massflyktingar på Falkalyckans flyttade äldreboende. Situationen är och har varit oklar vad 
gäller volymerna av massflyktingar, när de kan väntas komma samt statens möjlighet att 
täcka för de kommunala kostnaderna för detta arbete. Förvaltningen har även planerat för att 
ta emot ankommande och anvisade BUV (barn utan vårdnadshavare). 

 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Under januari till mars månad har kostnaderna för placering av barn, unga och vuxna ökat 
jämfört med budget. Orsaken till högre kostnader avser inte enbart ett högre antal 
placeringar utan framförallt att antalet vårddygn ökat. Det innebär att fler personer varit 
placerade under en längre period. 
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Under början av året har verksamheten haft vakanta tjänster och sjukskrivningar. Dessa 
tjänster är nu tillsatta. 

Stöd, service och boende (SSB) 
SSB Administration har under perioden januari - april jobbat med utvecklingsfrågor, mål, 
brukarundersökningar och processer. Stor del av tiden har även lagts på att hantera 
pandemin och få verksamheten att fungera under denna period. 

Socialpsykiatrin Träffpunkten, på Skofabriken, har under de första månaderna fortsatt att 
jobba efter önskemål från brukarna. Det är en viktig verksamhet för att bryta isolering för 
denna målgrupp. 

Inom Personlig assistans genomfördes utbildningar i Life Care och social dokumentation. 
Personlig assistansgrupper arbetar från 1/4 i Life Care dokumentations-system för att kunna 
dokumentera på ett korrekt och säkert sätt. 

Daglig verksamhet har som mål att brukarna ska få en stimulerande och utvecklande 
sysselsättning efter sina önskemål och förutsättningar. Under våren erbjuder vi 
verksamheten på Bokeslätt och hjälpa till i "stallet". Daglig verksamhet är arbetsinriktad och 
strävar efter att kunna erbjuda de brukare som vill ha en placering på företag eller hjälp med 
lönebidragsanställningar. Vid individuella placeringar på företag erbjuds stöd till brukare och 
företag från våra arbetsspecialister. 

Fritidsgruppen består av representanter från våra gruppbostäder. Fritidsgruppen har påbörjat 
sina aktiviteter för hela SSB verksamheten. En planering är gjord på årsbasis där våra 
boende turas om med att genomföra aktiviteter för våra brukare. Med hjälp av Duvans 
träffpunkt har en fantastisk kväll genomförts för alla våra boende med livemusik och fika. 
Blågullans tränings/uterum invigdes i april månad.  

Barn- och ungdomsverksamheten arbetar aktivt med planering och utvärdering tillsammans 
med barn och ungdomarna, med hjälp av olika metoder. Antalet sålda dygn till andra 
kommuner har ökat. Under våren har verksamheten planerats och genomförts enligt plan. 
Även barn- verksamheten blev hårt drabbad av pandemin i januari/februari. 

Samtliga verksamheter har jobbat aktivt med genomförandeplaner, teamträffar, 
verksamhetsmål och brukarundersökningar. Periodvis har det varit svårt med bemanning på 
grund av pandemin, och verksamheten har också fått arbeta underbemannade. 
Värdegrundsarbetet har fortsatt på arbetsplatsträffarna och verksamheten arbetar vidare 
med detta tillsammans med våra gemensamma mål för våra brukare och verksamheten. 
Planeringsdagar har genomförts. 

Schemaändringar pga. ändrat veckoarbetstidsmått genomfördes i april månad. Det har varit 
ett fortsatt fokus på genomförandeplan, metod samt värdegrund. Dessa tre områden är det 
centrala i det dagliga arbetet. 

Utredning, arbete och förebyggande (UAF) 
Verksamhetsområdet UAF består av fem olika enhetsområden samt administration som 1 
januari 2022 bildat ett verksamhetsområde. Tidigare har verksamheterna legat under 
omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen. kommunledningsförvaltningen 
samt i kommunalförbundet SBKF. Vissa enheter är delade mellan kommuner och 
verksamheter som delats mellan två förvaltningar. Under de första månaderna på året har 
mycket tid lagt ner på att arbeta samman de olika enheterna och att lära känna varandras 
verksamheter för att skapa en "vi" känsla. Verksamheterna samt ekonomin har kontrollerats 
utifrån delningar mm och att det finns medel samt säkerställa att inget har missats från hur 
det såg ut 2021. Det har inneburit att en del obalanser är hittade och efter beslut i Arbete- 
och välfärdsnämnden kommer vissa delar att lyftas i kb1. Verksamhetsområdet har de första 
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månaderna 2022 arbetat med att få fram nyckeltal och statistikunderlag i syfte att bättre mäta 
för att påvisa mängd och effekter inom de olika enhetsområdena. 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen inledde sitt arbete i januari. Mycket kraft har lagts på samordning av de olika 
delarna/verksamheterna/enheterna och deras uppdrag. Framförallt ledningsgruppen har 
koncentrerats på att arbeta med den nya helheten, de olika nya verksamheternas samspel, 
kostnadsutveckling, behov och kvalitet. I arbetet ligger även planering inför framtiden. Hur 
behoven kommer att se ut och vilka utmaningar som detta innebär för organisation, 
kostnader och kompetensförsörjning. Arbete har inletts för att ta fram likformiga nyckeltal för 
förvaltningen. Detta för att kunna bedöma utvecklingen av både behov och förmågan att 
tillgodose dessa. En del i att följa verksamheten med nyckeltal är också att kunna beskriva 
kommande behov och resursfördelning. Tillsammans med detta har arbete lagts på kvalitets- 
och ledningssystemet som behöver samla helheten. Detta för att säkra arbetet och ge 
förutsättningar för ett bra förbättringsarbete. Pandemin har klingat av, dock med ovanligt 
höga sjuktal i januari och februari. Nya utmaningar har tillkommit genom kriget i Ukraina och 
flyktingsituationen och det försämrade säkerhetsläget. Förvaltningen har under kort tid 
tillskapat ett boende med möjlighet att hysa 90-tal massflyktingar på Falkalyckans flyttade 
äldreboende. Situationen är och har varit oklar vad gäller volymerna av massflyktingar, när 
de kan väntas komma samt statens möjlighet att täcka för de kommunala kostnaderna för 
detta arbete. Förvaltningen har även planerat för att ta emot ankommande och anvisade 
BUV (barn utan vårdnadshavare). Beredskapen bedöms dock som god trots många 
oklarheter, mycket tack vare det goda samspelet inom kommunens olika enheter och även 
med civilsamhället, som visat en stor solidaritet och hjälpvilja. 

  

Prognos 

Övergripande 

Förvaltning och nämnd är ny från och med januari i år. Det innebär att budgeten också är ny 
och i sin helhet inte prövad i löpande verksamhet. Den är sammansatt av ett flertal olika 
enheter som tidigare låg under olika nämnder. Det vi ser i utfallet av dessa verksamheter vid 
bokslutet 2021 är att det fanns ett överskott på två av verksamhetsområdena: Stöd, service 
och boende (SSB) samt Utredning, arbete och försörjning (UAF). Individ- och 
familjeomsorgen hade ett underskott på ca 4 miljoner. Men totalt visar bokslutet ett överskott 
2021. Det är svårt att prognostisera helåret 2022 efter tre månader. Förvaltningen har ett 
flertal områden som kraftigt kan svänga i kostnadsutveckling utan möjlighet att i förväg ha 
kunskap om detta. Dessa poster är exempelvis ärenden inom funktionsstödet och IFO. 
Därmed finns även en närmast slumpmässig möjlig positiv effekt genom att utfallet av tänkt 
vårdtid kan bli kortare än förväntat. Nu prognostiseras ett underskott på 3,7 miljoner. Främst 
beror detta på ett bedömt högre antal vårddygn än förväntat för främst vuxna men även barn 
i extern vård inom IFO. Volymerna har inte ökat nämnvärt men däremot dygnskostnaden 
främst för en vuxen individ som placerades på tvång i april. Vidare noteras höga 
sjuklönekostnader inom SSB som beror på pandemin. Vi bedömer dock en utfasning av de 
höga sjuktalen framöver. 

 
 
IFO 
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Delårsrapport 1 
 
 

 

 

Institutionsvård vuxna 
Årsprognos: -2 900 tkr 

Underskottet härleds till ökat antal placeringar och en dyrare placering på SiS. 

Institutionsvård barn/ungdom 
Årsprognos: -1 805 tkr 

Underskottet härleds till ett fåtal dyra placeringar på SiS samtidigt som antalet placeringar på 
HVB hem har minskat något. Dessa placeringar grundas på komplex social problematik med 
allvarligt normbrytande beteende samt bruk av narkotika. 

Internkontroll visar på svårigheterna att förutse antal kommande placeringar och hur detta 
påverkar budget. 

Familjehemsvård 
Årsprognos: +1 000 tkr 

Öppenvård vuxna 
Årsprognos: +300 tkr 

Kontaktperson/kontaktfamilj 
Årsprognos: +100 tkr 

Våld i nära relationer 
Årsprognos: +65 tkr 

Ekonomiskt bistånd 
Årsprognos: +150 tkr 

Internt arbete pågår för att påverka kostnadsutvecklingen. Förhoppning är att de nyinrättade 
tjänsterna som ungdomsbehandlare kommer att innebära att behovet av SiS-placeringar 
kommer att plana ut under året.  Personalen kompetensutvecklas för att bli ännu bättre i 
utredningsmetoder och i att stärka alliansen mellan barn och föräldrar i ett led att förkorta, 
eller undvika, placeringstid. Dialog och utredning sker internt för att utreda om öppenvården 
kan utvecklas för att möta barn och vuxnas behov av stöd och på så sätt minska och 
motverka placeringar. 

Prognosen totalt för Ifo visar på ett negativt resultat om 3 090 tkr. Detta har sin grund i ökade 
kostnader för placeringar. 

 
SSB 

Gem. Adm. SSB 
Årsprognos: 0 kr 

Psykiskt funktionshindrad 
Årsprognos: -87 tkr 

Personlig assistans, SFB 
Årsprognos: -272 tkr 

Personlig assistans, LSS 
Årsprognos: +12 tkr 

Personlig assistans, omkostnadsersättning 
Årsprognos: +40 tkr 

Gruppbostäder LSS 
Årsprognos: -1 072 tkr 
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Delårsrapport 1 
 
 

 

 

Daglig verksamhet LSS 
Årsprognos: -332 tkr 

Barn/ungdom LSS 
Årsprognos: +472 tkr 

Övriga insatser LSS 
Årsprognos: +755 tkr 

Boendestödets underskott beror på att insatserna, ökar i form av flera besök. Boendestödet 
utökades med en medarbetare i januari 2022. Verksamheten arbetar med Lapscare och Life 
Care för att tydligare kunna mäta brukartiden och för att kunna möta behoven och 
förväntningar på verksamheten. Boendestöd blev hårt drabbat av pandemin. 

Personlig assistans intäkter från försäkringskassan höjdes till 319 kr per timme för SFB 
beslut, Höjningen gäller ersättningen för 2022. Ett ärende med komplext vårdbehov inom 
personlig assistans kräver mer resurser av enhetschefer i form av att rekrytera personal, 
samt mer handledning och insatser i ärendet. 

Boendena går med ett underskott pga. Covid19 kostnader för sjuklöner, vikare och övertid. 
Solviken har en ny brukare som har flyttat in, därav behovet av ökad bemanning. 
Verksamheten avvaktar för att se vad som blir ett permanent läge. Alla platser på 9.9 LSS är 
tillsatta i våra gruppbostäder. 

Servicebostaden Nova har ökat bemanningen på grund av två komplexa ärende i service 
bostad. Den nya servicebostaden Klockljunga har idag 8 lägenheter, varav en är 
gemensamhetslägenhet. 

Inom Daglig verksamhet har Personalkostnaderna minskat under jan-mars, dock ökar 
bemanning i april pga. ändrade behov. Driftkostnader har ökat och det är daglig verksamhets 
resor som går med underskott. Daglig verksamhet blev hårt drabbat av pandemin. 

Överskott inom barn- och ungdomsverksamheten beror på försäljning av platser. Vi har sålt 
åtta korttidsplatser och fem korttidstillsyns platser till barn och unga utanför kommunen. 

Övriga insatser LSS går med överskott. Här har mycket av verksamhetens aktiviteter inte 
kunnat utföras på grund av pandemin. 

Prognosen totalt för SSB visar på ett negativt resultat om 484 tkr. Detta har sin grund i ökade 
kostnader för sjukskrivningar kopplat till pandemin samt i viss mån för ökad vårdtyngd. 

 
UAF 

Gem. Adm. UAF, Betalningsansvar, Övriga insatser LSS 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall 

Myndighetsavdelning AVF 
Årsprognos: +100 tkr 
Överskott på löner p.g.a. tjänstledig personal 

Köpt extern verksamhet 
Årsprognos: 0 kr 

 
 
Personlig assistans LSS 
Årsprognos: +250 tkr pga. osäkerhet i om hur många som söker och blir beviljade insatsen. 
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Delårsrapport 1 
 
 

 

 

Förväntar en viss fördröjning med ansökningar tills lagändring inom personlig assistans 
träder i kraft 1/1-2023. 

Personlig assistans sjuklöner 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall 

Personlig assistans 20 första timmarna 
Årsprognos: 0 i 2022 års utfall 

Förebyggande seniorer 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall. 

Förebyggande barn och unga 
Årsprognos: -1690 tkr 
Underskott beror på Tillbaka till skolan -490 tkr, tas upp i KB1. Samt beviljat underskott för 
projekt Förebyggande arbete barn och unga som ska finansieras av Sociala 
investeringsfonden -1200 tkr. 

Arbetsmarknadsenhet 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall. 

Vuxenutbildning 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall. 

Totalt visar den prognosticerade årsavvikelsen för verksamhetsområdet Utredning, arbete 
och förebyggande en minusavvikelse om 1 340 tkr. Avvikelsen beror på projekt finansierat av 
sociala investeringsfonden där ett beräknat underskott om 1 200 tkr är godkänt av 
kommunstyrelsen. Underskott i prognosen beror även på Tillbaka till skolan och de tv 
tjänsterna där som är ofinansierade om 490 tkr, dessa tas upp för beslut i kb1 om ökat 
tilläggsanslag. Då kb 1 ej är beslutat så ligger dessa kostnader med som ett underskott som 
förändras om anslag i kb 1 beviljas. Det ligger ett överskott om 100 tkr på myndighetsenhet 
pga. sjukskrivning av personal, där det ej finns ersättare. Detta har inneburit en ökad 
belastning på kollektivet. I personlig assistans-potten ligger ett överskott där bedömning är 
att ett visst överskott är troligt, där det kan förväntas bli ansökningar efter förändrad 
lagstiftning inom personlig assistans fr.o.m. 1/1-2023. 
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Projekt inom AVN 2022 
Vht-område Vht/Akt Namn Projekt Namn Finansieras av Medel Utfall jan-mars Anteckning

UAF - AME 603 Integrationssatsningar 14876 Förberedande insats arb 2 (FIPA) egna satsningar 525 000 120 814 AME

UAF - VUX 603 Integrationssatsningar 14890 Pedagogisk Resurs AME, 50 % egna satsningar 312 000 0 Vuxenutbildningen

UAF - AME 603 Integrationssatsningar xxxxx Deltagardatorer på AME egna satsningar 100 000 0 AME

UAF - AME 603 Integrationssatsningar 79376 Språkstöd FIPA egna satsningar 140 000 0 AME

UAF - AME 603 Integrationssatsningar xxxxx Jobbsatsning egna satsningar 1 200 000 43 407 AME

UAF - VUX 603 Integrationssatsningar 19622 Bärkraftiga individer H22 (220701-221231) egna satsningar 156 000 0 Vuxenutbildningen

UAF - AME 603 Integrationssatsningar 79300 Extratjänster 29 256 AME

603 Integrationssatsningar egna satsningar 1 000 000 0

UAF - VUX 603 Integrationssatsningar 14889 Bärkraftiga individer Länsstyrelsen 402 907 124 876 Vuxenutbildningen

IFO 562 Öppenvård barn/ungdom 19603 Barnsäkerhet (LSVO) Region Blekinge 319 000 0 319 000 kr beviljat för 2022-2023

IFO 554/569 Familjehemsvård för barn/Barn och ungdomsvård 19604 Subventioner av familjehemsplaceringar Socialstyrelsen 1 110 869 39 356 Beviljade medel för 2022

IFO 575 Våld i nära relationer - Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer Socialstyrelsen 194 877 48 719 Beviljat statsbidrag för 2022

UAF 441 Grundskola 14078 Närvaroteam Specialpedagogiska skolmyndigheten 884 073 180 672

UAF 351 Fritidsgårdsverksamhet 19600 Förebyggande arbete barn och unga Beviljat att få gå över ram (Sociala investeringsfonden)1 200 000 82 445 1 200 000 kr för 2022, 1 200 000 kr för 2023

UAF 626 Arbetsmarknadsprojekt 79372 BUS - Blekinge Unga Satsar Europeiska socialfonden (ESF) 177 872 projektet avslutas april 2022

UAF 626 Arbetsmarknadsprojekt 79373 ROSS - Ronneby Olofström Sölvesborg satsar Europeiska socialfonden (ESF) 159 239 projektet avslutas feb 2023

UAF 625 Finsam Samordningsförbundet Blekinge 1 792 048 380 114 281 052 kr medfinansiering 50 % tjänst (på IFO)

UAF 475 Vuxenutbildning 19652 Yrkesvux 2022/Gränslöst Skolverket 12 616 260 289 828 Preliminärt bidrag (slutgiltigt i mars/april)

UAF 279 Samordnare förstärkt samverkan 1 039 869 82 747 957 121 medel som återstår

UAF 280 Psykisk hälsa 2020 502 422 15 200 487 222 medel som återstår

UAF 298 Psykisk hälsa 2019 62 477 62 477 0 medel som återstår
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Investeringsbudget 2022 - Arbete och välfärdsnämnden Belopp i tkr

Projektnr Investeringsprojekt Budget 2022
Utfall

jan-mars 2022
Återstår2022

35311 Reinv maskiner o inv Café och mötesplats - UAF 75 0 75

35911 Inventarier övergripande 150 0 150

35413 Inventarier Gruppboende LSS - SSB 150 0 150

35421 Inventarier daglig verksamhet - SSB 100 0 100

35912 IT - Trådlösa nätverk, SSB 90 0 90

35913 IT - Verksamhetssystem, SSB 90 0 90

35108 IT - Delningsställ fiber SSB 160 0 160

34750 Möbler Vuxenutbildningen - UAF 500 500 0

IT - Verksamhetssystem, IFO 625 0 625

1 940 500 1 440
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2022-04-27

Arbete och välfärdsförvaltningen

Uppföljning efter mars 2022

Belopp i tkr

Budget Budget Utfall Avvikelse Årsprognos Prognos Föreg. månads-

Gem. Adm. Arbete och välfärd 591 -8 801 -2 200 -1 700 500 -8 801 0 0 Fler IT-kostnader förväntas komma under året

Nämnden 108 -1 195 -299 -262 37 -1 195 0 0

Totalt Centralt -9 996 -2 499 -1 963 536 -9 996 0 0

Gem. Adm. IFO 591 -6 152 -1 410 -1 256 154 -6 152 0 0

Institutionsvård vuxna 551 -3 265 -815 -1 346 -531 -4 165 -2 900 -530 Fler placeringar än i jan-feb samt nytt LVM-beslut

Institutionsvård barn/ungdom 552 -7 475 -1 869 -2 833 -964 -9 280 -1 805 410 Fler vårddygn än jan-feb, samt nya ökade prognostiserade kostnader framöver

Familjehemsvård barn 554 -13 933 -3 437 -2 942 495 -12 933 1 000 500 Ingen externplacering just nu

Öppenvård vuxna 561 -6 587 -1 615 -1 340 276 -6 287 300 120 Förväntat överskott, pga av löner (sjukskrivning och tjänstledighet)

Öppenvård barn/ungdom 562 -5 335 -1 307 -1 371 -64 -5 335 0 0

Kontaktperson/kontaktfamilj 563 -1 217 -300 -254 46 -1 117 100 100 Överskott på kontaktpersoner

Barn- och ungdomsvård 569 -5 544 -1 366 -1 473 -107 -5 544 0 0

Budget & skuldrådgivning 573 -582 -143 -140 3 -582 0 0

Bidrag till föreningar 574 -500 -425 -425 0 -500 0 0

Våld i nära relationer 575 -1 786 -446 -440 6 -1 721 65 0

Ekonomiskt bistånd 581 -8 781 -2 196 -1 856 340 -8 631 150 150 Överskott löner (pga tjänstledighet samt vakant tjänst jan-feb)

Familjerätt & rådgivning 585 -1 552 -388 -384 4 -1 552 0 0

Totalt IFO -62 708 -15 718 -16 059 -341 -63 798 -3 090 750

Gem. Adm. SSB 591 -9 214 -2 081 -1 938 143 -9 214 0 0 Av utfallet 20 21 tkr på SSB avser 1 237 tkr kostnader pga Covid-19

Psykiskt funktionshindrad 522 -3 447 -848 -940 -92 -3 534 -87 -80 Komplexa ärenden tar mer tid och det finns redan nu ett förväntat underskott

Personlig assistans, SFB 540 -2 820 -461 -394 68 -3 092 -272 -70 

Personlig assistans, LSS 540 -3 482 -848 -831 16 -3 470 12 14

Personlig assistans, omkostnadsersättning 540 -219 -55 -15 40 -179 40 16

Gruppbostäder LSS 541 -40 224 -9 441 -10 058 -617 -41 296 -1 072 -960 -586 tkr pga Covid-19. Personalkostn. ökar pga allmäntillstånd och ökat hjälpbehov hos brukarna

Daglig verksamhet LSS 542 -16 029 -3 876 -3 943 -67 -16 361 -332 -250 Förväntat underskott Dagcenterresor pga ökade drivmedelskostnader, -100 tkr. -282 tkr pga Covid-19

Barn/ungdom LSS 543 -6 152 -1 473 -1 343 130 -5 680 472 420 Överskott beror främst på  fortsatt ökade intäkter pga försäljning av platser

Övriga insatser LSS 544 -3 662 -915 -559 357 -2 907 755 780 Överskott beror främst på att det inte utförs lika många insatser pga Covid-19

Totalt SSB -85 248 -19 998 -20 021 -23 -85 732 -484 -130 

Gem. Adm. UAF, Betalningsansvar, Övriga insatser LSS 591/516/544 -6 646 -1 662 -1 596 66 -6 646 0 0

Myndighetsavdelning AVF 595 -2 808 -702 -559 143 -2 708 100 100 Överskott på löner pga tjänstledig personal

Köpt extern verksamhet 528 -2 909 -727 -80 648 -2 909 0 0 Två st började under mars månad, en i april. Prognos på ytterligare en st i augusti.

Personlig assistans LSS 540 -2 931 -733 -175 558 -2 681 250 0 Det finns ett beslut just nu, men osäkerhet till mängd av framtida beslut under året

Personlig assistans sjuklöner 540 -500 -125 -104 22 -500 0 0

Personlig assistans 20 första timmarna 540 -8 507 -1 419 -1 532 -113 -8 507 0 0

Förebyggande seniorer 531/591 -5 586 -1 397 -1 164 233 -5 586 0 0 Positiv avvikelse. Men årsprognos 0 pga ökade framtida personalkostnader på Duvans café.

Förebyggande barn och unga 351/441 -4 239 -1 135 -1 279 -144 -4 239 -1 690 0 Årsprognos -490 tkr beror på TTS, tas upp i KB1 samt -1200 tkr projekt Förebyggande arbete barn o unga som finasieras av Sociala Investeringsfonden

Arbetsmarknadsenhet 611-626 -7 365 -1 844 -1 716 128 -7 365 0 0

Vuxenutbildning 470-478/480 -7 936 -1 984 -2 061 -78 -7 936 0 0 Avvikelsen beror på en väntad intäkt om ca 45 tkr från AF samt några justeringar.

Totalt UAF -49 428 -11 727 -10 265 1 462 -49 078 -1 340 100

Flyktingverksamhet 601 0 1 -289 -290 0 0 0

Flyktingverksamhet - Ukraina 601 0 0 -56 -56 0 0 Inköp på IKEA och Jysk.

Ensamkommande flyktingbarn 602 0 0 -84 -84 0 0 0

Integrationssatsningar 603 0 0 -150 -150 0 0 0

Totalt Integration 0 1 -578 -579 0 0 0

Verksamheternas bruttokostn. -207 381 -49 941 -48 885 1 056 -208 605 -4 914 720

av årsprognosen på -4 914 tkr avser -1 200 tkr beviljat projekt Förebyggande arbete barn och unga som ska finansieras av Sociala investeringsfonden

-3 714 årsprognos exkl. projektet Förebyggade arbete barn och unga som ska finansieras av Sociala investeringsfonden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 32 Dnr 2022/60 

Kompletteringsbudget 1 AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i 
och med beslut om kompletteringsbudget 1, vidta föreslagna förändringar 
avseende Arbete och välfärdsnämndens budget för år 2022. 

__________ 

Ärendet i korthet 
I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska 
nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som 
ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Arbete- och 
välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna 
budgetändringar och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin 
helhet för beslut. 

Bakgrund 
Arbete- och välfärdsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns 
regler för ekonomistyrning, att i kompletteringsbudget lämna förslag till 
förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på 
ändrade förutsättningar inom verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. KB1 2022 AVN, UAF 
2. KB1 2022 AVN, SSB 
3. Barnchecklista 

__________  
Exp. 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
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 Kompletteringsbudget 1/2022  

1 

Utredning, arbete och förebyggande (UAF) 
Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden 
Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen 
Uppgiftsansvarig: Björn Petersson 

 
Driftbudget, tkr 

 
Budget  

2022 
Förändring 
KB 1 2022 

Budget efter 
KB 1 2022 

Intäkter  8 128,9 -1 132 6 996,9 
Kostnader  -57 556,8 399,4 -57 057,4 
Varav personalkostnader  -32 944,1 682 -32 262,1 
Nettokostnader  -49 427,9 -732,6 -50 160,5 

 
 

Personalredovisning 
 

Budget  
2022 

Förändring 
KB 1 2022 

Budget efter 
KB 1 2022 

Inrättade tjänster  48,35 -2,12 46,23 
Summa  48,35 -2,12 46,23 

Motivering 

Driftbudget 
Resultatpåverkande 
 
Förändrad timpeng från Försäkringskassan. Ökning från 315 kr/h till 319,70 kr/h, dvs en 
förändring om 4,70 kr/h. Detta medför en ökad kostnadsbudget för de 20 första timmarna till 
Försäkringskassan, vht 540, med 122,2 tkr. Även en ökad kostnadsbudget för LSS privat 
utförare, vht 540, akt 339 J.S. med 10,4 tkr. Totalt sätt en förändrad kostnadsbudget med 
132,6 tkr på vht 540.  
 
490 tkr avseende 2,0 årsarbetare på Tillbaka till skolan, vht 441. Denna budget motsvarar 6,5 
månader för 2,0 årsarbetare.  
 
Omföring mellan verksamheter 
 
Felaktigt inlagd budget för Sociala investeringsfonden. Den beviljade delen i budgetförslaget 
2022 om de 2,12 inrättade tjänsterna (1 172 tkr) för fritidsledare i dess förebyggande arbete 
med att öka vuxennärvaron i samhället samt proaktivt arbete. Detta skulle inte läggas in 
kostnadsmässigt på personalkostnader och inte heller som en intäktspost på -1 172 tkr. Det 
har däremot beviljats från Sociala investeringsfonden att kunna gå med ett underskott. Detta 
är därför endast en korrigering av inlagd budget som inte påverkar något. 
 
Budgetjustering intäkter för försäljning på Duvans café, -40 tkr. Öka budget med 
motsvarande 40 tkr för ersättning till artister.  
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 Kompletteringsbudget 1/2022  

1 

 
Öka budget med 10 tkr från Fritid och kultur för föreningsbidrag Havsgården som inte fördes 
över i omorganisationen i höstas. 
 
Ökad budget om 100 tkr för det Ungdomspolitiska programmet, budget flyttas från Staben 
(beslut i KS § 183, Dnr 2021/133).  
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 Kompletteringsbudget 1/2022  

1 

Stöd service och boende (SSB) 
Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden 
Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen 
Uppgiftsansvarig: Björn Petersson 

 
Driftbudget, tkr 

 
Budget  

2022 
Förändring 
KB 1 2022 

Budget efter 
KB 1 2022 

Intäkter  35 257,8 441,8 35 699,6 
Kostnader  -120 506,2 763,3 -119 742,9 
Varav personalkostnader  -107 641,4 768,1 -106 873,3 
Nettokostnader  -85 248,4 1 205,1 -84 043,3 

 
 

Personalredovisning 
 

Budget  
2022 

Förändring 
KB 1 2022 

Budget efter 
KB 1 2022 

Inrättade tjänster  109,41 +1,12  110,53 
Summa  109,41 +1,12 110,53 

Motivering 

Driftbudget 
Resultatpåverkande 
 
Förändrad timpeng från Försäkringskassan. Ökning från 315 kr/h till 319,70 kr/h, dvs. en 
förändring om 4,70 kr/h. Detta innebär totalt sätt en utökad intäktsbudget med 441,8 tkr för 
personlig assistans SFB, vht 540. Samt en ökad omkostnadsbudget med 4,8 tkr.  
 
Förändring inrättade tjänster, +1,12 årsarbetare. Utökningen beror på Kommunals avtal som 
innebär ett minskat veckoarbetstidsmått för nattpersonal. Finansiering regleras i 
lönerevisionen april 2022. 
 
Omföring mellan verksamheter 
 
Budget för enhetschef Lina Carlsson ska inte vara hos Arbete och välfärd utan hos Vård och 
Omsorg. 45 142 kr månadslön (45 142*1,015*1,397*12 = 768,1 tkr) 
 

33

Protokoll 2022-05-17 AVN
(Signerat, SHA-256 43588F36030692BE1C803ADAC830762485647050241789BB50E77C6A4068C449)

Sida 33 av 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 33 Dnr 2022/59 

Intern kontroll AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning 
av de interna kontrollområdena och ta informationen till protokollet. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsförvaltningen redovisar hur arbetet med de interna 
kontrollområdena fortlöper för att säkerställa att planen för intern kontroll 
följs. 

Bakgrund 
Intern kontroll är en del av nämnder och styrelsers arbete för att 
säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att 
avvikelser åtgärdas kontinuerligt. Detta för att verksamheten inte ska 
riskera bryta mot lag, förordning, författning eller reglementen i övrigt. I 
nämnds uppdrag utifrån den interna kontrollen, ingår att kontinuerligt 
kartlägga och identifiera risker i det som utgör nämndens styrning av 
verksamheten. Identifierade risker utgår från nämndens uppdrag vilka är 
beslutade i Kommunfullmäktige i form av mål och reglemente. 

Utifrån Arbete- och välfärdsnämndens beslutade rutiner för intern kontroll 
ska uppföljning av det interna kontrollarbetet redovisas regelbundet i 
samband med delårsbokslut och årsbokslut enligt internkontrollplanen. 

 

Kontrollområden enligt kontrollplanen – delår 1 

1 Att personalbrist pga. rekryteringssvårigheter leder till 
personalomsättning med ökade kostnader och bristande 
kvalitet som följd. 

2 Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av 
insatser vilket ger en osäkerhet i 
resurstilldelningen/arbetsmiljön. 

3 Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om 
system går ner ger det konsekvenser för verksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

4 Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad 
utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas. 

6 Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis. 

 

Sammanfattande analys och bedömning av kontrollområdena 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området har bedömts som hög risk och vid denna bedömning förelåg en 
oro för kompetensförsörjningen inom socialsekreterarna inom Ifo. Vid 
en närmare kontroll visar det ingen uppenbar svårighet att kunna 
rekrytera denna grupp trots hög efterfråga och konkurrens främst mot 
de närliggande kommunerna. Däremot syns en uppenbar svårighet inom 
funktionsstödets verkställighet, SSB. Utifrån avvikelserapporterna inom 
SSB kan konstateras att det finns personalbrist pga. 
rekryteringssvårigheter när det gäller vikarier med bristande kvalitet 
(uteblivna insatser/aktiviteter) som följd. Kontrollen har kunnat visa ett 
samband mellan höga sjukskrivningstal och personalomsättning. 
Åtgärder för att minska konsekvenserna är: Kompetensförsörjningsplan 
ska upprättas. Undersöka rekryteringssvårigheterna av vissa 
befattningar genom informationsinhämtning hos berörda rekryterande 
chefer. En plan behöver tas fram som säkerställer att brukares insatser 
och aktiviteter genomförs även vid ordinarie medarbetares frånvaro. 
Området slutrapporteras vid bokslut 

2 I flera delar av förvaltningen finns områden där de kommande behoven 
av insatser är svåra att förutse. Dessa områden finns främst inom Ifo 
men även behovet av LSS/socialpsykiatri är i vissa delar svårt att 
förutsäga. Kontrollen bekräftar denna risk. Åtgärder för att minimera 
konsekvenser är: Att organisationen behöver rustas för denna verklighet 
genom goda rutiner, fortsatt arbete med att ta fram nyckeltal, 
utbildning, främst extern samverkan samt ändå göra planer på kort och 
längre sikt. Några uppenbara resursbrister som påverkar arbetsmiljön 
eller kvaliteten har inte konstaterats under perioden. Området 
slutrapporteras vid bokslut. 

3 Inga incidenter, som har gett konsekvenser i verksamheten, har 
inkommit till IT-samordnaren. Utifrån genomförd kontroll, avseende 
perioden, kan troligen risken skrivas ned för detta kontrollområde. 
Området bevakas dock fortsättningsvis året ut och slutrapporteras vid 
bokslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

 
  

Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

4 Området omfattar endast myndigheten vid LSS och socialpsykiatrin 
inom UAF då de inför ny utredningsmodell, Individens behov i centrum, 
IBIC. Utredning enligt IBIC är mer omfattande men ger också en 
tydligare bild av brukarens behov. Dock innebär det mer dokumentation 
och mer kontakt med brukare och personal för handläggaren samt även 
stöd med att kontakta andra myndigheter. Verksamhetssystemet visar 
på brister vid handläggningen enligt modellen. Sådant kan öka 
belastning i tid. Slutsatsen är att modellen ger vinster men tar också 
längre tid att genomföra. Inga uppenbara brister i resurstilldelning kan 
konstateras. Området kontrolleras fortlöpande och slutrapporteras vid 
bokslut. 

6 Under perioden januari till april 2022 har Individ och familjeomsorgen 
tagit emot 21 stycken domstolsbeslut. Förvaltningsrätten har avskrivit 2 
ärenden från handläggning vilket innebär att domstolen tagit ställning i 
att den fråga som den enskilde har överklagat inte fallit inom 
domstolens uppdrag att pröva. Av de återstående 19 överklaganden har 
2 bifallits av domstol och nämndens beslut har därmed ändrats. 
Nämndens beslut har därmed kvarstått i 89 % av domsluten under 
aktuell period. Vid myndigheten LSS/Socialpsykiatri har endast 1 
domslut inkommit under perioden vilket innebär att några slutsatser om 
precisionen i beslut inta kan dras. Ett riktvärde bör kunna sättas att 
minst 80 % av de överprövade besluten bör falla ut som positiva 
gentemot våra myndigheter. Området bevakas fortlöpande och 
slutrapporteras vid bokslut.   

 

Beslutsunderlag 
1. Internkontrollplan AVN 2022 
2. Intern kontroll – Kontrollpunkt 1 rekryteringssvårigheter 
3. Intern kontroll område 2 SSB 
4. Intern kontroll område 2 IFO 
5. Rapport intern kontroll omr 3 
6. Intern kontroll K.omr 4 IBIC UAF 
7. Intern kontroll domarUAF k.omr 6 
8. Intern kontroll domar Ifo k.omr 6 
9. Risklista och bedömning AVN 
10. Intern kontroll område 2 UAF 

__________  
Exp. 
Kommunrevisorerna 
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Arbete- och välfärdsnämnden   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVN § 34 Dnr 2022/62 

Ansökan föreningsbidrag BRIS 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att bevilja BRIS region syds ansökan 
om föreningsbidrag för år 2022 med 37 500 kronor. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Bris region syd ansöker om 40 000 kronor i bidrag för år 2022. 

Till BRIS kan barn och unga höra av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag 
året runt. BRIS lyssnar, stöttar och hjälper barnen till vidare stöd då de kan 
komma ur sin svåra situation och känna framtidstro. 

Bakgrund 
Till BRIS kan barn och unga höra av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag 
året runt. BRIS lyssnar, stöttar och hjälper barnen till vidare stöd då de kan 
komma ur sin svåra situation och känna framtidstro. 

BRIS region syd ansöker om 40 000 kronor i föreningsbidragsbidrag för år 
2022. År 2021 sökte och beviljades BRIS 36 000 kronor.  

Till ansökan bifogas bland annat BRIS Årsberättelse 2020 innehållande 
revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse 
även budget 2022 bifogas.  

Beslutsunderlag 
Se bifogad bilageförteckning 

__________  
Exp. 
BRIS 
IFO 
Ekonomikontoret 
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AVN § 35 Dnr 2022/17 

Anmälan av delegationsbeslut 

BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 

__________ 

Anmälningar 
Anmälan av delegationsbeslut.  

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 
Plats och tid Lageråssalen Sölvesborg 16:10 – 18:22     Ajournering klockan 17:10 – 17:15 


Beslutande ledamöter 
 


Niklas Joelsson M 
Karolina Widerberg SD 
Roine Olsson S 
Birgit Birgersson-Brorsson S 
André Svensson SD §§ 29-31 
Ingrid Svensson SD §§ 32- 35 i frånvaro av André Svensson SD 
Lars Lamberg L 
Björn Mårtensson M 
Leif Byqvist V 
Madeleine Ljungkvist SoL 
Ninnie Bogren M 
Ronny Berggren C 
 


Ej beslutande ersättare Lisa Österbladh SD §§ 29-31 
Arne Alfredsson S 
Viveka Olofsson S 
Ingrid Svensson SD §§ 29-31 
Kenny Nilsson M 
Rebecca Wald V 
Rune Andersen SD § 29 
Deborah Lind KD 
 


Övriga närvarande Björn Petersson chef AVF 
Lena Wilson-Ericsson chef UAF 
Julia Lundin chef IFO 
Radmila Vujic chef SSB 
Martina Johansen nämndsekreterare 
Malin Malm Nilsson fritidsgårdsföreståndare 
Marcus Persson coach Tillbaka till skolan 
 
 
 
 
 


Justeringsperson Roine Olsson 


Justeringens plats och tid Digitalt 2022-05-19 
 
Underskrifter 


 Sekreterare ………………………………………………………………… Paragrafer 29-35 
 Martina Johansen  


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


 Justerare …………………………………………………………………  
 Roine Olsson   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
 


 
  


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


Organ Arbete- och välfärdsnämnden  


Sammanträdesdatum 2022-05-17 


Datum då anslaget publiceras 2022-05-20 Datum då anslaget avpubliceras 2022-06-10 


Förvaringsplats för protokollet Arbete- och välfärdsförvaltningen 
 


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


Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


 
 


Ärendelista 
§ 29 Information 2022/15 4 
§ 30 Ekonomisk ram 2023 2022/63 5 - 17 
§ 31 Delårsbokslut AVN 2022/61 18 - 29 
§ 32 Kompletteringsbudget 1 AVN 2022/60 30 - 33 
§ 33 Intern kontroll AVN 2022/59 34 - 36 
§ 34 Ansökan föreningsbidrag BRIS 2022/62 37 
§ 35 Anmälan av delegationsbeslut 2022/17 38 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 29 Dnr 2022/15 


Information 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 


__________ 


Information 
• Malin Malm Nilsson och Marcus Persson presenterar verksamheten 


Tillbaka till skolan.  


• Radmila informerar om införandet av titel och uppdragsbeskrivning 
Stödpedagoger. 


__________ 
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Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 30 Dnr 2022/63 


Ekonomisk ram 2023 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna.  


__________ 


Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsnämnden lämnar förslag om ekonomiska ramar för 
budgetåret 2023. 


Bakgrund 
Nämnden ska årligen lämna redovisning om volymförändringar, 
förändringar inom lagstiftning, fattade beslut eller annat som påverkar 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Även ambitionshöjningar eller 
behov av reformer i övrigt ska sammanställas i underlag för bedömning och 
vidare beredning. Detta gemensamt utgör underlag för beslut om budget 
för kommande ekonomiska verksamhetsår. 


Beslutsunderlag 
1. Ram 2023 tabellsammanställning AVN, Excel 
2. Sammanställning ekonomiska ramar 2023 inklusive investeringar, 


Word 
3. Barnchecklista 


 


 


__________  
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 


Datum 
2022-04-01 


  
  


 
Handläggare 
Carl Johan Tykesson 
Carl-johan.tykesson@solvesborg.se 


 


 


 
Mall: Underlag till ”Samlat ramunderlag 2023”  
 
Förvaltning/nämnd: Arbete- och välfärdsnämnden  
 
Ansvarig chef: Björn Petersson 
 
Ekonomikontoret tar fram förändringar i drift- och investeringsbudgeten till följd av finansiella 
förutsättningar, lönerevision, effekter av redan fattade beslut t ex helårseffekter mm. 
Resulterar i tillgängligt utrymme. År 2023 och 2024-26. 


Behov av investeringar och drift redovisas för respektive 
verksamhetsområde utifrån Excell-mallens beteckningar, A-C. Ordningen 
är inte viktad i en inbördes prioriteringsordning. För investeringarna 
redogörs i det nedersta stycket. 


Förvaltningarna redovisar följande: 


A= Författningar, ny lagstiftning etc.  


B= Redan fattade beslut 


C= Övrigt, t ex ökad eller minskad volym 


Anvisningar: 


 


a) Här anges sådana större förändringar som behöver genomföras till 
följd av förändrad eller ny lagstiftning, myndighetsförfattningar.  


Exempel: Till följd av utökad ambition i nya bibliotekslagen så skall varje samhälle över 
300 personer ha en biblioteksfilial, vilket medför nya driftskostnader om ca 1 500 tkr 
(halvårseffekt 2022) 


b) Redan fattade beslut. T ex helårseffekter på inrättade tjänster eller 
kapitalkostnader för redan beslutade investeringar som man endast 
fått ram för del av år. 


Exempel: Den nya SÄBO-avdelningen på Drejaren med start 220701 är finansierad för 
halva året 2022 (halvårseffekt). För år 2023 önskas resterande finansiering 
(helårseffekt). 
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c) Större verksamhetsförändringar, till exempel som en följd av 
volymförändringar i verksamheten och efterfrågan.  


Exempel: Antalet unga vuxna som ansöker om gruppbostad ökar med 6 personer 2023 
varför nytt boende byggas med åtföljande ökade driftskostnader om ca + 2 000 tkr 
under andra halvåret. 


 


Generellt: För varje identifierad förändring/utökning ska övervägande 
göras kring möjlig finansiering inom befintlig ram. 


 


Bilagor 


Excelmallen finns i mappen G:\Ekonomi Allmän\Budget 2023 


 Prio 3 


 Prio 2 


 Prio 1 


 


Förändringar i drifts- och investeringsbudgeten år 2023 och 2024-26 


Driftbehov exklusive kapitalkostnader 2023-2026 AVF 


AVF Övergripande gemensamt 


 S C12/Central IT: Enkelt wifi fritidsgårdarna. Utökning hyra program 
licenser: 10 tkr. Fritidsgårdarna ska få en Politiskt beslutad 
”Ungdoms/Demokratiapp”. När den är på plats ska barnen/ungdomarna 
kunna scanna in sin närvaro på Fritidsgården. Varje barn/ungdom behöver 
då ha tillgång till wifi på fritidsgården. Sölvesborgs Open som finns idag 
men fyller inte detta behov. För att inte använda något wifi som kan 
missbrukas/användas av andra, vill vi använda oss av inköpta mobila wifi 
från mobilleverantör.  


C13/Central IT: Utökning hyra program licenser: 34 tkr 
Qliksenselicenser har inte kommit med i beräkningarna vid den nya 
förvaltningen.  


 C14/Central IT: Utökning bredband: 100 tkr. Tillkommer fler enheter 
2023, inkopplingsavgift a´ 30 tkr plus årlig avgift för nyttjandet. 344 tkr 
budget idag behöver ökas med ovan.  Utökning av bredbandskostnader, 
tar höjd för tre nya lokaler där det behövs bredband.  Alla arbetsplatser 
som finns inom Arbete och välfärd ska ha svartfiber (enligt IT-enhetens 
direktiv) vilket är en förutsättning för säkert nät till personaldatorerna och 
wifi så att det ska gå att jobba trådlöst i byggnaden för personal och övrig 
verksamhet. T.ex. lokaler för nya dagliga verksamhetsarbetsplatser eller vid 
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byte av lokaler. Daglig verksamhet/dagverksamhet utökas ofta, då det är 
en växande verksamhet.  


S C15/Central IT: Utökning Datorer inköp: 155 tkr. AVF har totalt 200 
datorer som ska bytas ut enligt fastställt schema, ca 4 årsintervall. Till 
datorerna tillkommer skärmar/dockningsstationer/surfplattor Utöver den 
IT-utrustning som personal/verksamhet har idag måste ett 
utökningsbehov/utökat utbytesbehov räknas med.  Beräknar att 155 tkr 
behövs för ytterligare laptops/skärmar/dockningsstationer/surfplattor för 
2023 utöver det planerade utbytesbehovet. Inga medel för datorer fördes 
över från, AME, TTS, Fritidsgårdarna, Kom Vux, endast licensavgifter. 


C16/Central IT: 1. Appar/program: Utökning Inköp datorprogram, 50 tkr. 
På Vuxenutbildningen/AME måste det finnas appar/program som gör att 
Vuxenutbildningen/SFI/Särvux/AME kan utföra det de enligt sitt uppdrag 
ska utföra. Även SSB har behov av appar i de plattor som finns inom barn- 
och vuxenverksamheten. Enligt Digitaliseringsstrategin som Sölvesborgs 
Kommun har ska alla processer som kan göras digitalt också göras digitalt.  


C17/Central IT: Välfärdsteknik gruppboenden. Utökning: 50 tkr. För att få de 
grupper som bor på gruppboenden att kunna använda/upptäcka olika 
välfärdstekniker som finns idag måste personalen ha dessa för att visa upp 
och lära ut hur de används. Att brukaren i många fall sedan kan få dessa via 
hjälpmedelscentralen eller köpa in själv för att använda kan lyfta brukarens 
självständighet och kan stärka dess plats i samhället för att inte hamna i ett 
digitalt utanförskap. Vidare för att främja en utveckling mot självständighet.  
Exempelvis olika appar, plattor, spel för lärande, dagliga tekniska hjälpmedel 
(i samarbete med hjälpmedelscentralen). 


C18/Central IT: Utökning IT-konsulter: 25 tkr. AVF har ett flertal olika 
program/IT-system som vid t ex uppdateringar, problemlösningar kräver 
extern konsulthjälp. Restriktivitet råder för detta men behov av utökad 
budget föreligger. Då budget för 2022 enbart täcker behovet för SSB och 
delar av UAF behövs komplettering för övriga delar i förvaltningen. 


C19/Central IT: Elarbeten. Utökning: 50 tkr. Vid uppsättning av 
accesspunkter, krävs ofta nya nätverksuttag för datorer (vid flytt eller nya 
verksamheter) vilket kräver elarbeten. Budget som finns idag omfattar 
endast SSB och del av UAF varför den behöver kompletteras för övriga 
delar av förvaltningen. 


S C49 Centralt: Chefsberedskap 2023: 320 tkr. Med anledning av 
tillskapandet av ny förvaltning har det beslutats att dela nuvarande 
beredskapslinje till två, en för VOF och en för AVF. Under 2022 görs ett 
tilläggsyrkande för AVF´s beredskapslinje från och med april och året ut, 9 
månader. För 2023 och framåt behöver driftskostnaden budgeteras med 
helårskostnad. Idag finns 77,2 tkr i SSB´s budget. Snittkostnaden per vecka 
är enligt lönekontoret 7,5 tkr exklusive övertid och inklusive PO. Utifrån 
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utfallet 2021, för SSB´s del, beräknas ett tillskott på 14 % för övertid. Detta 
ger en helårskostnad på 320 tkr. 9 månaders tillskott för 2022 blir 240 tkr. 


 


 


 


 


IFO 


S C49/IFO: Kostnadsminskning förväntas för Barn- och 
ungdomsplaceringar 2023: -2000 tkr: Med anledning av 2022 års 
satsning på det s.k. Ungdomsprogrammet förväntas främst SiS-
placeringarna minska. Bokas mot externa barn- och ungdomsplaceringar.  


C20/IFO: Social Beredskap 500 tkr: Idag har Sölvesborg, Ronneby och 
Karlshamn en gemensam social beredskap (kommunerna är skyldiga att ha 
beredskap att ta emot akuta ärenden och anmälningar dygnet runt). 
Akademikerförbundet SSR har meddelat att man inte avser skriva under 
nuvarande avtal då AB är bortförhandlat och det är till nackdel för 
personalen. Med anledning av detta görs en översyn av den sociala 
beredskapen.  Social beredskap kommer föreslås att antingen övergå i en 
större kommungemensam beredskap eller att avtal skrivs om enligt AB. 
Båda alternativen kommer att innebära utökade kostnader för Sölvesborgs 
kommun. IFO har idag inte medel att kunna finansiera verksamheten inom 
befintlig ram. Om beredskapen fortsätter drivas inom Blekinge så kommer 
kostnaden utökas med bland annat kostnad för chef/ledarskap. Cura 
utredde 2019 frågan för en länsgemensam insats. K-na och O-ström avgick 
vilket gav en kostnad för SBG på 890 tkr/år. Dagens kostnad ligger på 250 
tkr per år med en undermålig organisation. En uppskattad kostnad för SBG i 
framtiden är ett behov av tillskott på 500 tkr/år, totalt 750 tkr/år och då i 
extern samverkan. Har vi ingen fungerande beredskap så kommer IFO 
tvingas beordra in personal i tjänst. Det innebär ökade kostnader så väl som 
stor risk att personal söker sig ifrån kommunen. 


C21/IFO: Barnahus, utökning med 50 tkr: LSVO har beslutat att alla 
kommuner i Blekinge, tillsammans med polis, region och åklagarmyndighet 
ska utreda möjlighet att ha ett gemensamt Barnahus och om möjligt skapa 
detta. Kostnaden kommer föreslås att fördelas mellan berörda parter. 
Förslag förväntas kunna presenteras för LSVO under hösten 2022. Vad 
kostnaden hamnar på är idag oklart? För Barnahus finns idag en budget på 
91 tkr. Ett uppskattat tillskott om 50 tkr anses idag som rimligt.  IFO har 
idag inte medel att kunna finansiera verksamheten inom befintlig ram. 
Verksamheten sparar mycket på att ha ett Barnahus och det är av stor vikt 
för barnen.  
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C22/IFO: Integrationsmottagning tjänster: Överförs till 2024-2025. 
Kostnad ca 1 500 tkr Idag har IFO 2,0 åa som arbetar med frågor som rör 
integration och mottagning av nyanlända. Dessa tjänster bör gå över till 
ordinarie budget och inte längre vara finansierade av stadsbidrag vilket de 
är idag. I skrivandets stund pågår ett krig inom Europa och många individer 
tvingas fly från sina hem. Det går idag inte att förutse hur detta påverkar 
Sölvesborg. Sölvesborgs kommun har dock fattat ett beslut att ta emot 
individer som flyr från Ukraina. Om antalet nyanlända blir högre än 
anvisningstal för år 2022 kan ett behov komma att uppstå om tillfällig 
utökning av antalet anställda som arbetar med att ta emot personer på 
flykt.  


SSB 


A1/SSB: Resursenhetschef 0,5 åa 450 tkr. I februari 2022 annonserade 
regeringen om en lagändring för att stärka rätten till personlig assistans. 
Lagändringen ska börja gälla fr.o.m. januari 2023. Lagändringen innebär att 
fler personkretsar har rättighet till personlig assistans samt att barn kan få 
utökad personlig assistans tidigare. För verkställigheten kan detta betyda 
ökade volymer. Med anledning av denna kommande lagförändring behöver 
SSB utöka antal enhetschefer med en 50 % tjänst.  


B10/BSS: Arbetsskor: 302 tkr. ON har väckt frågan under 2021 innan ny 
organisation verkställdes. Frågan följer då med till AVF och personalen 
inom funktionsstödet, SSB. Beräkningen bygger på att 201 medarbetare 
inom verksamhetsområdet berörs och varje par skor kostar 1500 kr. 


C23/SSB: Daglig verksamhet: Bemanning: 1 åa, 400 tkr. Behov finns även 
2022. Volymen av brukare förväntas ligga på samma nivå som under 2022 
vilket innebär behov av ytterligare bemanning pga. att de kommande kända 
brukarna har komplexa omvårdnadsbehov.  


C24/SSB: Boendestödets 0,75 åa, 350 tkr. Budget behöver följa behoven 
då insatsen ständigt ökar. Svårt att göra en prognos för framtiden, dock har 
insatsen ökat de senaste två åren. Fler ansöker om insatsen tillsammans 
med ökade diagnoser av individer med psykiatrisk ohälsa. De senaste två 
åren har boendestödet ökat med ca 75 % tjänst per år.  


C25/SSB: ”Träffpunkten” behöver utvecklas, 150 tkr. Saknas budget för 
detta behov idag. Arbetar två personal/boendestöd fyra timmar en dag i 
veckan vilket saknas i budget. Alternativet är att lägga ned verksamheten, 
boendestödet får då istället ersätta tiden på träffpunkten med att göra 
individuella hembesök.  


S C26/SSB: Dagcenterresor, inrättande av samordnartjänst 0,5 åa.  
Budget finns idag för 50 %. 


S C27/SSB: Björnlyckan, inrättande av 2,0 åa. Finns ett överskott från 
sålda platser som kan finansiera dessa tjänster. Då barnverksamheter 
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växer, idag omfattas över 36 barn på kortidsvistelsen med komplexa och 
omfattande behov, finns ett behov av dessa tjänster.  


C28/SSB: Serviceboendet Nova 0,75 åa inrättas, 300 tkr. Behov av att 
höja grundbemanningen pga. av försämrat allmäntillstånd hos brukarna 
med ökad arbetsbelastning som följd. Bemanningen behöver förstärkas och 
anpassas till de behov brukarna har. Konsekvens – arbetsmiljö och kvalitet. 


C29/SSB: Arbetskläder 150 tkr då det idag saknas tillräcklig budget för 
detta. Budgeten reducerades vid övergången 2022 med 150 tkr, samma 
behov som 2021 föreligger dock. 


S C30/SSB: Nytt gruppboende 2024 med 6 platser 5 951 tkr (2022 års 
budget). Uppskattad driftskostnad är baserad på gruppboendet Färgkullan 
med idag likvärdiga förutsättningar och 6 platser. Probjektnummer 75758. 
Personalbemanning är 8,8667 åa inrättade och kostnaden ligger för detta 
på totalt 5 435 tkr. Hyreskostnad i befintlig lokal är 1 073 tkr exklusive en 
hyresintäkt på -468,3 tkr. Övriga budgetmedel är OH kostnader. 


Förvaltningsledningen lyfter ett specifikt ärende till AVN under maj 2022 
med underlag för behovet samt med förslag om att ge SBG-hem i uppdrag 
att ta fram ett boende tillsammans med initierad personal i AVF att 
presentera för nämnden. 


Det finns idag ingen ledig plats på någon av gruppbostäderna. För 
närvarande finns ca 10 personer födda mellan 1990 och 2008 där det finns 
ett kommande behov av plats i gruppbostad. Det som kan påverka det 
bedömda behovet idag, är att nuvarande brukare i gruppbostad kan falla 
ifrån, flytta eller övergå till annan typ av boende. Men ytterligare 
ansökningar kan också inkomma samtidigt som de presumtiva 10 
personerna inte fullföljer sina ansökningar. Risken, att under 2024 sakna 
plats i gruppboende, kan generera betydande kostnader för ej verkställda 
beslut och/eller externa placeringar. Denna risk värderas som sannolik. 
Bedömningen är därför att det är ekonomiskt ändamålsenligt att förbereda 
för en gruppbostad med 6 platser under 2024. Angiven kostnad är 
helårskostnad i 2022 års budget och penningvärde.   


UAF 


S A2/UAF: 1,0 åa 664 tkr LSS/Socialpsykiatrihandläggare. Lagändring 
gällande personlig assistans som innebär en utökad rätt till insatsen, 
förändring föreslås från 1/1-2023. Oavsett vilken brukaren väljer som 
utförare privat eller kommunalt sker myndighetsutövningen och 
uppföljning av besluten av LSS-handläggarna på myndighetsenheten. Även 
införande av IBIC innebär en högre tyngd på handläggarna, då 
projektledare inte längre finns att tillgå. Genom detta ökar belastningen 
som med uteblivna resurstillskott ger negativa konsekvenser på kvalitén, 
rättssäkerheten och arbetsmiljön. Grunden i myndighetsutövningens 
process i är att den bedrivs med hög grad av rättssäkerhet.  
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S A3/UAF: 1,0 åa, lärartjänst Komvux, 334 tkr. Finansieras via 
schablonbidrag från staten med 336 tkr upp till total kostnad 670 tkr. 
Lagändring gällande en sammanhållen utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt vilket innebär att timmarna måste utökas, Börjar gälla 1 aug 
2022. Finns behov även pga. sårbarhet vid sjukdom hos personal, då ingen 
ersättare finns.  


S C37/UAF: 2,0 åa inrättas på AME, finansieras via projektmedel. 
Personerna som går på tjänsterna är inlasade sedan några år men har ingen 
inplacering, detta skapar stor otrygghet samt minskar motivationen. 
Bedömning är att tjänsterna bör kunna finansieras av sökta projektmedel 
och att tjänsterna behövs inrättas för att skapa trygghet i personalgruppen. 
Inrättande av 2,0 tjänster till redan tillsvidareanställd personal genererar 
inte högre budget utan det innebär främst en trygghet i arbetslaget. 


S C38/UAF: Hyreskostnader för del på AME om 150 tkr. Lokal att använda 
på AME till nya projekt samt för övertagandet av chaufförsverksamheten 
från SSB. Det är lokaler som redan idag används i verksamheten för att 
bedriva AME verksamhet. Ytterligare satsning på mat och bak för att bygga 
på att individerna kan komma närmare arbetslivet. Hyresbudget finns på 
SSB som inte kan bokas om då nya lokaler för bl.a. boendestödet behöver 
finansieras. Efter ombyggnad blir hyran 150 tkr/år. 


C39/UAF: 0,45 åa, Mötesplatsen, 250 tkr. Tidigare finansierats av 
lönebidragskostnader, en sårbar verksamhet då ordinarie verksamheten 
bygger på dessa ersättningar. 0,45 åa behöver tillföras om öppettider ska 
kunna vara desamma. Om öppettiderna kortas blir det negativa 
konsekvenser för målgruppen. 


S C40/UAF: 2,0 åa, Tillbaka till skolan, 900 tkr Budgetmedel och tjänster 
till personal på TTS som är tillsvidareanställda. Detta pga. att deras löner 
betalats med projektmedel vilka upphör under halvårsskiftet 2022 samt 
gjort att tjänsterna har konverterats. Personerna är inrättade och deras 
arbetsinsatser behövs för att kunna bedriva en ändamålsenlig insats. 
Förutom dessa 2 åa kvarstår 1,5 åa. Volymen omfattar konstant 20 barn 
med hög insatsfrekrvens. Tjänsterna är av nämnden föreslagna att inrättas 
och finansieras 2022 genom KB1.  


C41/UAF: Handledningskostnader för myndighet LSS/ socialpsykiatri, 50 
tkr. För att erbjuda bra förutsättningar för LSS- och 
socialpsykiatrihandläggarna bör handledning erbjudas med 
regelbundenhet. Idag finns ingen budget för detta. För att erbjuda en bra 
arbetsmiljö samt rättssäkra beslut behöver handläggarna denna möjlighet. 


C42/UAF: Konstprojekt Komvux SFI, 10 tkr. Kreativt konstprojekt i syfte 
att utveckla språket samt förberedas i att möta medborgare i en 
konstutställning. 
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C43/UAF: Bussleasing till navigatorcentrum 50 tkr. Tidigare finansierats 
av projektmedel som avslutas vid årsskiftet. Detta ingår i det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA. Verksamheten kvarstår men projektmedel 
försvinner, svårighet när uteblivna projektmedel ska bekostas med 
ordinarie verksamhets budget. 


C44/UAF: Utökad budget för bokningar av underhållning/aktiviteter om 
40 tkr till mötesplatser för seniorer. Kostnaderna har ökat vid bokningar 
trots att samhället och övriga föreningar, organisationer stöttar till. 


 


 


 


 
 


 
Investeringsbehov med kapitalkostnader 2022-2026 AVF 


 


 


 


 


 


 


Projektnr Investeringsprojekt Budget 
2022 


Plan 
2023 


Plan 
2024 


Plan 
2025 


Plan 
2026 


35311 Reinv maskiner o inv Café och mötesplats - UAF 75   75  75 
33514 Inventarier ny fritidsgård Mjällby - UAF     250  


35911 Inventarier övergripande 150 150 150 150 150 
35413 Inventarier Gruppboende LSS - SSB 150 150 150 150 150 
35421 Inventarier daglig verksamhet - SSB 100      


35912 IT - Trådlösa nätverk 90 250 120 120  


35913 IT - Verksamhetssystem 90 270    


35108 IT - Delningsställ fiber 160      


35917 IT - Verksamhetssystem, IFO 625   100 100  


34750 Möbler Vuxenutbildningen - UAF 500      
 


IT- Larmutrustning gruppboenden                  300    
 


Parcykel SSB Omr. 4  100    
 


Handikappanpassade möbler, SSB  100    
 


Möbler Skofabriken, UAF  50    


 
 


1 940 1 370 595 770 375 
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Kapitalkostnader 2023-2026 


2022 - 355 tkr 


2023 – 330 tkr 


2024 – 161 tkr 


2025 – 98 tkr 


2026 – 74 tkr 


 


 


AVF Övergripande gemensamt 


B1 Investering 2022. Inventarier övergripande 150 tkr: Ny förvaltning. 
Behov finns då regelbundna omflyttningar av arbetsplatser sker samt höga 
kostnader för anpassade kontorsmöbler och inventarier som behöver bytas 
ut. 


Kapitalkostnad: 
B1 2023 -8 tkr 
 
B2 Investering 2022. IT – Trådlösa nätverk 90 tkr: Nya lokalytor som 
behöver trådlöst nätverk. 
 
Kapitalkostnad: 
B2 2023-9 tkr 
 
 
B4 Investering 2022. IT - Trådlösa nätverk 90: Kapitalkostnads ökning 
påverkar drift 2023. 
 
Kapitalkostnad: 
B4 2023-9 tkr 
 
B5 Investering 2022. IT – Verksamhetssystem 90 tkr: Avser 
uppdateringar i Life Care, SSB och UAF 
 
Kapitalkostnad: 
B5 2023-9 tkr 
 
B6 Investering 2022. IT – Verksamhetssystem 625 tkr: Avser 
uppdatering av verksamhetssystemet för IFO. 
 
Kapitalkostnad: 
B6 2023-160 tkr 
   
C1-C4 Investering. Inventarier övergripande 150 tkr 2023-2026: Behov 
finns då regelbundna omflyttningar av arbetsplatser sker samt höga 
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kostnader för anpassade kontorsmöbler och inventarier som behöver bytas 
ut.  


Kapitalkostnad:  
C1 2023 - 8 tkr, 2024-9 tkr  
C2 2024 -8 tkr, 2025-9 tkr 
C3 2025 -8 tkr, 2026-9 tkr 
C4 2026 -8 tkr 
 


C5-C6 Investering 2024-2025. IT – Verksamhetssystem 100 tkr: 
Komplettering av moduler till Life Care VoO/IFO. 


Kapitalkostnad: 
C5 2024 -11 tkr, 2025-10 tkr 
C6 2025 -11 tkr, 2026-10 tkr 
 
C7 Investering 2023. IT - Larmutrustning gruppboendena 300 tkr: 
Larmutrustning Bokdungen, Solviken, Gläntan, Skutan, Blågullan, 
Färgkullan. Uppgradering/upphandling av brukar/personallarm som finns 
idag. De befintliga är uttjänta och behöver förnyas. 


Kapitalkostnad: 
C7 2023-32 tkr, 2024-31 tkr 
 
C8 Investering 2023. IT – Verksamhetssystem 270 tkr: Sedan delningen 
finns det 120 tkr till modulinköp för 2023 i verksamhetssystemet Life Care 
VoO (rör SSB och UAF). AVF bekostar 30 % av modulkostnaderna och VoO 
70 %. Vuxenskolan kommer att vara med i upphandling av nytt 
verksamhetssystem ihop med BUN. Kostnaden för Vuxenskolans del blir ca 
10 % av totalkostnaden. Beräknar att det blir utökning med 150 tkr. 


Kapitalkostnad: 
C8 2023- 29 tkr, 2024-28 tkr 
 


C9 Investering 2023. IT - Trådlösa nätverk 250 tkr: Det pågår mätningar i 
ett flertal av våra lokaler för att se till att vi får ett fungerande wifi. Detta då 
det varit problem inom ett flertal lokaler. Det kommer behövas 
utökas/bytas ut accesspunkter och ev. switchar. Beräknar att kostnaden 
för utökningen kommer att bli 160 tkr. Sedan tidigare ligger 90 tkr för 
utökning för nya lokaler.  


Kapitalkostnad: 
C9 2023-26 tkr, 2024-27 tkr 
 


C10-C11 Investering 2024-2025. IT - Trådlösa nätverk 120 tkr. Se ovan. 


Kapitalkostnad: 
C10 2024-13 tkr, 2025-12 tkr 
C11 2025- 13 tkr, 2026-12 tkr 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-04-01 


      
      


Sida 
11(12) 


 


 


 


IFO 


Inga investeringsbehov föreligger i nuläget. 


 


 


 


SSB 


B7 Investering 2022. Inventarier Gruppboende LSS 150 tkr. 
(Kapitalkostnadsökning 2023). Behöver ligga i plan för att byta förslitna 
och förbrukade inventarier. 


Kapitalkostnad: 
B7 2023-8 tkr 
 


B8 Investering 2022. Inventarier daglig verksamhet 100 tkr. 
(Kapitalkostnadsökning 2023 B9). Behöver ligga i plan för att byta förslitna 
och förbrukade inventarier. 


Kapitalkostnad: 
B8 2023-5 tkr 
 
 


C31 Investering 2023. Handikappanpassade möbler 100 tkr. Avser främst 
möbler inomhus och utomhus som är anpassade till funktionsnedsatta. 
Vidare viss form av aktivitetsmaterial att användas utomhus för att 
stimulera till rörelse och god hälsa. Ligger som en investering 2023 för att 
byta ut förbrukade möbler och aktivitetsmaterial. 


Kapitalkostnad: 
C31 2023-6 tkr, 2024-5 tkr 
 
C32 Investering 2023. Parcykel Gruppbostäder. 100 tkr. Bokdungen har 
behov av inköp av ny parcykel med anledning av att en av cyklarna är 
förbrukad. Avser ett inköp under 2023. 


Kapitalkostnad: 
C32 2023-6 tkr, 2024-5 tkr 
 
C33 – C36 Investering 2023-2026. Inventarier Gruppboende LSS 150 tkr. 
Behöver ligga i plan för att byta förslitna och förbrukade inventarier 


Kapitalkostnad: 
C33 2023-8 tkr, 2024-9 tkr 
C34 2024-8 tkr, 2025-9 tkr 
C35 2025-8 tkr, 2026-9 tkr 
C36 2026-8 tkr 
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Sölvesborgs kommun 
Datum 
2022-04-01 


      
      


Sida 
12(12) 


 


 


UAF 


B9 Investering 2022. Reinv maskiner o inv Café och mötesplats 75 tkr. 
(Kapitalkostnadsökning 2023) 


Kapitalkostnad: 
B9 2023-4 tkr 
 


C45 Investering 2025. Inventarier ny fritidsgård Mjällby 250 tkr. Möbler 
och inventarier till ny fritidsgård. 


Kapitalkostnad: 
C45 2025-14 tkr, 2026-14 tkr 
 


C46 Investering 2024. Reinv maskiner o inv Café och mötesplats 75 tkr 
Byte av köksmaskiner vartannat år. 


Kapitalkostnad: 
C46 2024-4 tkr, 2025-4 tkr 
 


C47 Investering 2026. Reinv maskiner o inv Café och mötesplats 75 tkr 
Byte av köksmaskiner vartannat år. 


Kapitalkostnad: 
C47 2026-4 tkr 
 
C48 Investering 2023. Möbler Skofabriken 50 tkr. Möbler till ett rum på 
skofabriken/Fritidsgården. 


Kapitalkostnad: 
C48 2023-3 tkr, 2024-3 tkr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 31 Dnr 2022/61 


Delårsbokslut AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att fastställa föreslaget 
delårsbokslut per 31/3 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige detta. 


__________ 


Ärendet i korthet 
I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning följer 
nämnderna det ekonomiska arbetet genom års- och delårsbokslut. Arbete- 
och välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna redovisningen och att 
därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin helhet. 


Bakgrund 
Nämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om 
delårsbokslut per den 31/3 respektive 31/8 varje år. 


Beslutsunderlag 
Samlat delårsdokument för AVN, Stratsys 


AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022  


AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 – Investeringar  


AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 - projekt 


__________  
Exp. 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
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1 Verksamheternas kommentarer 


1.1 Driftskostnader 


Kvartalsrapport - Stratsys 
 


Driftutfall Årsbudget Utfall Prognos Avvikelse 


AVN gemensamt -9 996 -1 963 -9 996 0 


Individ- och 
familjeomsorg -62 708 -16 432 -65 798 -3 090 


Stöd, service och boende -85 248 -20 021 -85 732 -484 


Utredning, arbete och 
förebyggande -49 428 -10 470 -50 768 -1 340 


Summa -207 380 -48 886 -212 294 *-4 914 


*Varav 1200 tkr är ett beviljat underskott för ungdomssatsning inom UAF, sociala investeringsfonden, 
underskott netto 3714 tkr.  


Väsentliga händelser under perioden 


Övergripande 


Förvaltningen med nämnd startade sin verksamhet den 1 januari. Nämnden utbildades under 
hösten i alla de delar som den styr över. Tillsammans med dessa utbildningstillfällen fattades 
även beslut omkring formalia som skulle gälla från och med starten. Det som ligger centralt i 
förvaltningen är nämndadministration, IT och förvaltningsledning. Det vi ser efter dessa 
månader är att belastningen för nämndadministrationen är relativt hög beroende främst på 
mängden ärenden som ska förberedas och hanteras inför individutskotten. Men trots detta 
har sammanträden och administration av dessa fungerarat väl. Syftet med att samla all IT 
centralt är att skapa tydlighet och kontroll över detta omfattande område. Arbetet innebär att 
inledningsvis kartläggning av IT-strukturen utifrån både funktion, behov och kostnad och 
kommer att fullföljas under året. Syftet med detta är att framöver kunna arbeta samlat och 
kostnadseffektivt med förvaltningens digitala utveckling. Vidare är Inriktningen att kunna ge 
större möjligheter för uttag av värdefull statistik och beskrivande nyckeltal för att följa 
utvecklingen av beslut och insatser inom verksamheterna. Vid övergången av flertalet 
enheter till AVN kan noteras att det saknas budgeterade medel för framförallt datorinköp och 
utbyte av datorer. 


Förvaltningen har under kort tid tillskapat ett boende med möjlighet att hysa 90-tal 
massflyktingar på Falkalyckans flyttade äldreboende. Situationen är och har varit oklar vad 
gäller volymerna av massflyktingar, när de kan väntas komma samt statens möjlighet att 
täcka för de kommunala kostnaderna för detta arbete. Förvaltningen har även planerat för att 
ta emot ankommande och anvisade BUV (barn utan vårdnadshavare). 


 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Under januari till mars månad har kostnaderna för placering av barn, unga och vuxna ökat 
jämfört med budget. Orsaken till högre kostnader avser inte enbart ett högre antal 
placeringar utan framförallt att antalet vårddygn ökat. Det innebär att fler personer varit 
placerade under en längre period. 
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Under början av året har verksamheten haft vakanta tjänster och sjukskrivningar. Dessa 
tjänster är nu tillsatta. 


Stöd, service och boende (SSB) 
SSB Administration har under perioden januari - april jobbat med utvecklingsfrågor, mål, 
brukarundersökningar och processer. Stor del av tiden har även lagts på att hantera 
pandemin och få verksamheten att fungera under denna period. 


Socialpsykiatrin Träffpunkten, på Skofabriken, har under de första månaderna fortsatt att 
jobba efter önskemål från brukarna. Det är en viktig verksamhet för att bryta isolering för 
denna målgrupp. 


Inom Personlig assistans genomfördes utbildningar i Life Care och social dokumentation. 
Personlig assistansgrupper arbetar från 1/4 i Life Care dokumentations-system för att kunna 
dokumentera på ett korrekt och säkert sätt. 


Daglig verksamhet har som mål att brukarna ska få en stimulerande och utvecklande 
sysselsättning efter sina önskemål och förutsättningar. Under våren erbjuder vi 
verksamheten på Bokeslätt och hjälpa till i "stallet". Daglig verksamhet är arbetsinriktad och 
strävar efter att kunna erbjuda de brukare som vill ha en placering på företag eller hjälp med 
lönebidragsanställningar. Vid individuella placeringar på företag erbjuds stöd till brukare och 
företag från våra arbetsspecialister. 


Fritidsgruppen består av representanter från våra gruppbostäder. Fritidsgruppen har påbörjat 
sina aktiviteter för hela SSB verksamheten. En planering är gjord på årsbasis där våra 
boende turas om med att genomföra aktiviteter för våra brukare. Med hjälp av Duvans 
träffpunkt har en fantastisk kväll genomförts för alla våra boende med livemusik och fika. 
Blågullans tränings/uterum invigdes i april månad.  


Barn- och ungdomsverksamheten arbetar aktivt med planering och utvärdering tillsammans 
med barn och ungdomarna, med hjälp av olika metoder. Antalet sålda dygn till andra 
kommuner har ökat. Under våren har verksamheten planerats och genomförts enligt plan. 
Även barn- verksamheten blev hårt drabbad av pandemin i januari/februari. 


Samtliga verksamheter har jobbat aktivt med genomförandeplaner, teamträffar, 
verksamhetsmål och brukarundersökningar. Periodvis har det varit svårt med bemanning på 
grund av pandemin, och verksamheten har också fått arbeta underbemannade. 
Värdegrundsarbetet har fortsatt på arbetsplatsträffarna och verksamheten arbetar vidare 
med detta tillsammans med våra gemensamma mål för våra brukare och verksamheten. 
Planeringsdagar har genomförts. 


Schemaändringar pga. ändrat veckoarbetstidsmått genomfördes i april månad. Det har varit 
ett fortsatt fokus på genomförandeplan, metod samt värdegrund. Dessa tre områden är det 
centrala i det dagliga arbetet. 


Utredning, arbete och förebyggande (UAF) 
Verksamhetsområdet UAF består av fem olika enhetsområden samt administration som 1 
januari 2022 bildat ett verksamhetsområde. Tidigare har verksamheterna legat under 
omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen. kommunledningsförvaltningen 
samt i kommunalförbundet SBKF. Vissa enheter är delade mellan kommuner och 
verksamheter som delats mellan två förvaltningar. Under de första månaderna på året har 
mycket tid lagt ner på att arbeta samman de olika enheterna och att lära känna varandras 
verksamheter för att skapa en "vi" känsla. Verksamheterna samt ekonomin har kontrollerats 
utifrån delningar mm och att det finns medel samt säkerställa att inget har missats från hur 
det såg ut 2021. Det har inneburit att en del obalanser är hittade och efter beslut i Arbete- 
och välfärdsnämnden kommer vissa delar att lyftas i kb1. Verksamhetsområdet har de första 
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månaderna 2022 arbetat med att få fram nyckeltal och statistikunderlag i syfte att bättre mäta 
för att påvisa mängd och effekter inom de olika enhetsområdena. 


 
Sammanfattning 


Förvaltningen inledde sitt arbete i januari. Mycket kraft har lagts på samordning av de olika 
delarna/verksamheterna/enheterna och deras uppdrag. Framförallt ledningsgruppen har 
koncentrerats på att arbeta med den nya helheten, de olika nya verksamheternas samspel, 
kostnadsutveckling, behov och kvalitet. I arbetet ligger även planering inför framtiden. Hur 
behoven kommer att se ut och vilka utmaningar som detta innebär för organisation, 
kostnader och kompetensförsörjning. Arbete har inletts för att ta fram likformiga nyckeltal för 
förvaltningen. Detta för att kunna bedöma utvecklingen av både behov och förmågan att 
tillgodose dessa. En del i att följa verksamheten med nyckeltal är också att kunna beskriva 
kommande behov och resursfördelning. Tillsammans med detta har arbete lagts på kvalitets- 
och ledningssystemet som behöver samla helheten. Detta för att säkra arbetet och ge 
förutsättningar för ett bra förbättringsarbete. Pandemin har klingat av, dock med ovanligt 
höga sjuktal i januari och februari. Nya utmaningar har tillkommit genom kriget i Ukraina och 
flyktingsituationen och det försämrade säkerhetsläget. Förvaltningen har under kort tid 
tillskapat ett boende med möjlighet att hysa 90-tal massflyktingar på Falkalyckans flyttade 
äldreboende. Situationen är och har varit oklar vad gäller volymerna av massflyktingar, när 
de kan väntas komma samt statens möjlighet att täcka för de kommunala kostnaderna för 
detta arbete. Förvaltningen har även planerat för att ta emot ankommande och anvisade 
BUV (barn utan vårdnadshavare). Beredskapen bedöms dock som god trots många 
oklarheter, mycket tack vare det goda samspelet inom kommunens olika enheter och även 
med civilsamhället, som visat en stor solidaritet och hjälpvilja. 


  


Prognos 


Övergripande 


Förvaltning och nämnd är ny från och med januari i år. Det innebär att budgeten också är ny 
och i sin helhet inte prövad i löpande verksamhet. Den är sammansatt av ett flertal olika 
enheter som tidigare låg under olika nämnder. Det vi ser i utfallet av dessa verksamheter vid 
bokslutet 2021 är att det fanns ett överskott på två av verksamhetsområdena: Stöd, service 
och boende (SSB) samt Utredning, arbete och försörjning (UAF). Individ- och 
familjeomsorgen hade ett underskott på ca 4 miljoner. Men totalt visar bokslutet ett överskott 
2021. Det är svårt att prognostisera helåret 2022 efter tre månader. Förvaltningen har ett 
flertal områden som kraftigt kan svänga i kostnadsutveckling utan möjlighet att i förväg ha 
kunskap om detta. Dessa poster är exempelvis ärenden inom funktionsstödet och IFO. 
Därmed finns även en närmast slumpmässig möjlig positiv effekt genom att utfallet av tänkt 
vårdtid kan bli kortare än förväntat. Nu prognostiseras ett underskott på 3,7 miljoner. Främst 
beror detta på ett bedömt högre antal vårddygn än förväntat för främst vuxna men även barn 
i extern vård inom IFO. Volymerna har inte ökat nämnvärt men däremot dygnskostnaden 
främst för en vuxen individ som placerades på tvång i april. Vidare noteras höga 
sjuklönekostnader inom SSB som beror på pandemin. Vi bedömer dock en utfasning av de 
höga sjuktalen framöver. 


 
 
IFO 
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Institutionsvård vuxna 
Årsprognos: -2 900 tkr 


Underskottet härleds till ökat antal placeringar och en dyrare placering på SiS. 


Institutionsvård barn/ungdom 
Årsprognos: -1 805 tkr 


Underskottet härleds till ett fåtal dyra placeringar på SiS samtidigt som antalet placeringar på 
HVB hem har minskat något. Dessa placeringar grundas på komplex social problematik med 
allvarligt normbrytande beteende samt bruk av narkotika. 


Internkontroll visar på svårigheterna att förutse antal kommande placeringar och hur detta 
påverkar budget. 


Familjehemsvård 
Årsprognos: +1 000 tkr 


Öppenvård vuxna 
Årsprognos: +300 tkr 


Kontaktperson/kontaktfamilj 
Årsprognos: +100 tkr 


Våld i nära relationer 
Årsprognos: +65 tkr 


Ekonomiskt bistånd 
Årsprognos: +150 tkr 


Internt arbete pågår för att påverka kostnadsutvecklingen. Förhoppning är att de nyinrättade 
tjänsterna som ungdomsbehandlare kommer att innebära att behovet av SiS-placeringar 
kommer att plana ut under året.  Personalen kompetensutvecklas för att bli ännu bättre i 
utredningsmetoder och i att stärka alliansen mellan barn och föräldrar i ett led att förkorta, 
eller undvika, placeringstid. Dialog och utredning sker internt för att utreda om öppenvården 
kan utvecklas för att möta barn och vuxnas behov av stöd och på så sätt minska och 
motverka placeringar. 


Prognosen totalt för Ifo visar på ett negativt resultat om 3 090 tkr. Detta har sin grund i ökade 
kostnader för placeringar. 


 
SSB 


Gem. Adm. SSB 
Årsprognos: 0 kr 


Psykiskt funktionshindrad 
Årsprognos: -87 tkr 


Personlig assistans, SFB 
Årsprognos: -272 tkr 


Personlig assistans, LSS 
Årsprognos: +12 tkr 


Personlig assistans, omkostnadsersättning 
Årsprognos: +40 tkr 


Gruppbostäder LSS 
Årsprognos: -1 072 tkr 
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Daglig verksamhet LSS 
Årsprognos: -332 tkr 


Barn/ungdom LSS 
Årsprognos: +472 tkr 


Övriga insatser LSS 
Årsprognos: +755 tkr 


Boendestödets underskott beror på att insatserna, ökar i form av flera besök. Boendestödet 
utökades med en medarbetare i januari 2022. Verksamheten arbetar med Lapscare och Life 
Care för att tydligare kunna mäta brukartiden och för att kunna möta behoven och 
förväntningar på verksamheten. Boendestöd blev hårt drabbat av pandemin. 


Personlig assistans intäkter från försäkringskassan höjdes till 319 kr per timme för SFB 
beslut, Höjningen gäller ersättningen för 2022. Ett ärende med komplext vårdbehov inom 
personlig assistans kräver mer resurser av enhetschefer i form av att rekrytera personal, 
samt mer handledning och insatser i ärendet. 


Boendena går med ett underskott pga. Covid19 kostnader för sjuklöner, vikare och övertid. 
Solviken har en ny brukare som har flyttat in, därav behovet av ökad bemanning. 
Verksamheten avvaktar för att se vad som blir ett permanent läge. Alla platser på 9.9 LSS är 
tillsatta i våra gruppbostäder. 


Servicebostaden Nova har ökat bemanningen på grund av två komplexa ärende i service 
bostad. Den nya servicebostaden Klockljunga har idag 8 lägenheter, varav en är 
gemensamhetslägenhet. 


Inom Daglig verksamhet har Personalkostnaderna minskat under jan-mars, dock ökar 
bemanning i april pga. ändrade behov. Driftkostnader har ökat och det är daglig verksamhets 
resor som går med underskott. Daglig verksamhet blev hårt drabbat av pandemin. 


Överskott inom barn- och ungdomsverksamheten beror på försäljning av platser. Vi har sålt 
åtta korttidsplatser och fem korttidstillsyns platser till barn och unga utanför kommunen. 


Övriga insatser LSS går med överskott. Här har mycket av verksamhetens aktiviteter inte 
kunnat utföras på grund av pandemin. 


Prognosen totalt för SSB visar på ett negativt resultat om 484 tkr. Detta har sin grund i ökade 
kostnader för sjukskrivningar kopplat till pandemin samt i viss mån för ökad vårdtyngd. 


 
UAF 


Gem. Adm. UAF, Betalningsansvar, Övriga insatser LSS 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall 


Myndighetsavdelning AVF 
Årsprognos: +100 tkr 
Överskott på löner p.g.a. tjänstledig personal 


Köpt extern verksamhet 
Årsprognos: 0 kr 


 
 
Personlig assistans LSS 
Årsprognos: +250 tkr pga. osäkerhet i om hur många som söker och blir beviljade insatsen. 
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Förväntar en viss fördröjning med ansökningar tills lagändring inom personlig assistans 
träder i kraft 1/1-2023. 


Personlig assistans sjuklöner 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall 


Personlig assistans 20 första timmarna 
Årsprognos: 0 i 2022 års utfall 


Förebyggande seniorer 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall. 


Förebyggande barn och unga 
Årsprognos: -1690 tkr 
Underskott beror på Tillbaka till skolan -490 tkr, tas upp i KB1. Samt beviljat underskott för 
projekt Förebyggande arbete barn och unga som ska finansieras av Sociala 
investeringsfonden -1200 tkr. 


Arbetsmarknadsenhet 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall. 


Vuxenutbildning 
Årsprognos: 0 kr i 2022 års utfall. 


Totalt visar den prognosticerade årsavvikelsen för verksamhetsområdet Utredning, arbete 
och förebyggande en minusavvikelse om 1 340 tkr. Avvikelsen beror på projekt finansierat av 
sociala investeringsfonden där ett beräknat underskott om 1 200 tkr är godkänt av 
kommunstyrelsen. Underskott i prognosen beror även på Tillbaka till skolan och de tv 
tjänsterna där som är ofinansierade om 490 tkr, dessa tas upp för beslut i kb1 om ökat 
tilläggsanslag. Då kb 1 ej är beslutat så ligger dessa kostnader med som ett underskott som 
förändras om anslag i kb 1 beviljas. Det ligger ett överskott om 100 tkr på myndighetsenhet 
pga. sjukskrivning av personal, där det ej finns ersättare. Detta har inneburit en ökad 
belastning på kollektivet. I personlig assistans-potten ligger ett överskott där bedömning är 
att ett visst överskott är troligt, där det kan förväntas bli ansökningar efter förändrad 
lagstiftning inom personlig assistans fr.o.m. 1/1-2023. 
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Projekt inom AVN 2022 
Vht-område Vht/Akt Namn Projekt Namn Finansieras av Medel Utfall jan-mars Anteckning


UAF - AME 603 Integrationssatsningar 14876 Förberedande insats arb 2 (FIPA) egna satsningar 525 000 120 814 AME


UAF - VUX 603 Integrationssatsningar 14890 Pedagogisk Resurs AME, 50 % egna satsningar 312 000 0 Vuxenutbildningen


UAF - AME 603 Integrationssatsningar xxxxx Deltagardatorer på AME egna satsningar 100 000 0 AME


UAF - AME 603 Integrationssatsningar 79376 Språkstöd FIPA egna satsningar 140 000 0 AME


UAF - AME 603 Integrationssatsningar xxxxx Jobbsatsning egna satsningar 1 200 000 43 407 AME


UAF - VUX 603 Integrationssatsningar 19622 Bärkraftiga individer H22 (220701-221231) egna satsningar 156 000 0 Vuxenutbildningen


UAF - AME 603 Integrationssatsningar 79300 Extratjänster 29 256 AME


603 Integrationssatsningar egna satsningar 1 000 000 0


UAF - VUX 603 Integrationssatsningar 14889 Bärkraftiga individer Länsstyrelsen 402 907 124 876 Vuxenutbildningen


IFO 562 Öppenvård barn/ungdom 19603 Barnsäkerhet (LSVO) Region Blekinge 319 000 0 319 000 kr beviljat för 2022-2023


IFO 554/569 Familjehemsvård för barn/Barn och ungdomsvård 19604 Subventioner av familjehemsplaceringar Socialstyrelsen 1 110 869 39 356 Beviljade medel för 2022


IFO 575 Våld i nära relationer - Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer Socialstyrelsen 194 877 48 719 Beviljat statsbidrag för 2022


UAF 441 Grundskola 14078 Närvaroteam Specialpedagogiska skolmyndigheten 884 073 180 672


UAF 351 Fritidsgårdsverksamhet 19600 Förebyggande arbete barn och unga Beviljat att få gå över ram (Sociala investeringsfonden)1 200 000 82 445 1 200 000 kr för 2022, 1 200 000 kr för 2023


UAF 626 Arbetsmarknadsprojekt 79372 BUS - Blekinge Unga Satsar Europeiska socialfonden (ESF) 177 872 projektet avslutas april 2022


UAF 626 Arbetsmarknadsprojekt 79373 ROSS - Ronneby Olofström Sölvesborg satsar Europeiska socialfonden (ESF) 159 239 projektet avslutas feb 2023


UAF 625 Finsam Samordningsförbundet Blekinge 1 792 048 380 114 281 052 kr medfinansiering 50 % tjänst (på IFO)


UAF 475 Vuxenutbildning 19652 Yrkesvux 2022/Gränslöst Skolverket 12 616 260 289 828 Preliminärt bidrag (slutgiltigt i mars/april)


UAF 279 Samordnare förstärkt samverkan 1 039 869 82 747 957 121 medel som återstår


UAF 280 Psykisk hälsa 2020 502 422 15 200 487 222 medel som återstår


UAF 298 Psykisk hälsa 2019 62 477 62 477 0 medel som återstår
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Investeringsbudget 2022 - Arbete och välfärdsnämnden Belopp i tkr


Projektnr Investeringsprojekt Budget 2022
Utfall


jan-mars 2022
Återstår2022


35311 Reinv maskiner o inv Café och mötesplats - UAF 75 0 75


35911 Inventarier övergripande 150 0 150


35413 Inventarier Gruppboende LSS - SSB 150 0 150


35421 Inventarier daglig verksamhet - SSB 100 0 100


35912 IT - Trådlösa nätverk, SSB 90 0 90


35913 IT - Verksamhetssystem, SSB 90 0 90


35108 IT - Delningsställ fiber SSB 160 0 160


34750 Möbler Vuxenutbildningen - UAF 500 500 0


IT - Verksamhetssystem, IFO 625 0 625


1 940 500 1 440
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2022-04-27


Arbete och välfärdsförvaltningen


Uppföljning efter mars 2022


Belopp i tkr


Budget Budget Utfall Avvikelse Årsprognos Prognos Föreg. månads-


Gem. Adm. Arbete och välfärd 591 -8 801 -2 200 -1 700 500 -8 801 0 0 Fler IT-kostnader förväntas komma under året


Nämnden 108 -1 195 -299 -262 37 -1 195 0 0


Totalt Centralt -9 996 -2 499 -1 963 536 -9 996 0 0


Gem. Adm. IFO 591 -6 152 -1 410 -1 256 154 -6 152 0 0


Institutionsvård vuxna 551 -3 265 -815 -1 346 -531 -4 165 -2 900 -530 Fler placeringar än i jan-feb samt nytt LVM-beslut


Institutionsvård barn/ungdom 552 -7 475 -1 869 -2 833 -964 -9 280 -1 805 410 Fler vårddygn än jan-feb, samt nya ökade prognostiserade kostnader framöver


Familjehemsvård barn 554 -13 933 -3 437 -2 942 495 -12 933 1 000 500 Ingen externplacering just nu


Öppenvård vuxna 561 -6 587 -1 615 -1 340 276 -6 287 300 120 Förväntat överskott, pga av löner (sjukskrivning och tjänstledighet)


Öppenvård barn/ungdom 562 -5 335 -1 307 -1 371 -64 -5 335 0 0


Kontaktperson/kontaktfamilj 563 -1 217 -300 -254 46 -1 117 100 100 Överskott på kontaktpersoner


Barn- och ungdomsvård 569 -5 544 -1 366 -1 473 -107 -5 544 0 0


Budget & skuldrådgivning 573 -582 -143 -140 3 -582 0 0


Bidrag till föreningar 574 -500 -425 -425 0 -500 0 0


Våld i nära relationer 575 -1 786 -446 -440 6 -1 721 65 0


Ekonomiskt bistånd 581 -8 781 -2 196 -1 856 340 -8 631 150 150 Överskott löner (pga tjänstledighet samt vakant tjänst jan-feb)


Familjerätt & rådgivning 585 -1 552 -388 -384 4 -1 552 0 0


Totalt IFO -62 708 -15 718 -16 059 -341 -63 798 -3 090 750


Gem. Adm. SSB 591 -9 214 -2 081 -1 938 143 -9 214 0 0 Av utfallet 20 21 tkr på SSB avser 1 237 tkr kostnader pga Covid-19


Psykiskt funktionshindrad 522 -3 447 -848 -940 -92 -3 534 -87 -80 Komplexa ärenden tar mer tid och det finns redan nu ett förväntat underskott


Personlig assistans, SFB 540 -2 820 -461 -394 68 -3 092 -272 -70 


Personlig assistans, LSS 540 -3 482 -848 -831 16 -3 470 12 14


Personlig assistans, omkostnadsersättning 540 -219 -55 -15 40 -179 40 16


Gruppbostäder LSS 541 -40 224 -9 441 -10 058 -617 -41 296 -1 072 -960 -586 tkr pga Covid-19. Personalkostn. ökar pga allmäntillstånd och ökat hjälpbehov hos brukarna


Daglig verksamhet LSS 542 -16 029 -3 876 -3 943 -67 -16 361 -332 -250 Förväntat underskott Dagcenterresor pga ökade drivmedelskostnader, -100 tkr. -282 tkr pga Covid-19


Barn/ungdom LSS 543 -6 152 -1 473 -1 343 130 -5 680 472 420 Överskott beror främst på  fortsatt ökade intäkter pga försäljning av platser


Övriga insatser LSS 544 -3 662 -915 -559 357 -2 907 755 780 Överskott beror främst på att det inte utförs lika många insatser pga Covid-19


Totalt SSB -85 248 -19 998 -20 021 -23 -85 732 -484 -130 


Gem. Adm. UAF, Betalningsansvar, Övriga insatser LSS 591/516/544 -6 646 -1 662 -1 596 66 -6 646 0 0


Myndighetsavdelning AVF 595 -2 808 -702 -559 143 -2 708 100 100 Överskott på löner pga tjänstledig personal


Köpt extern verksamhet 528 -2 909 -727 -80 648 -2 909 0 0 Två st började under mars månad, en i april. Prognos på ytterligare en st i augusti.


Personlig assistans LSS 540 -2 931 -733 -175 558 -2 681 250 0 Det finns ett beslut just nu, men osäkerhet till mängd av framtida beslut under året


Personlig assistans sjuklöner 540 -500 -125 -104 22 -500 0 0


Personlig assistans 20 första timmarna 540 -8 507 -1 419 -1 532 -113 -8 507 0 0


Förebyggande seniorer 531/591 -5 586 -1 397 -1 164 233 -5 586 0 0 Positiv avvikelse. Men årsprognos 0 pga ökade framtida personalkostnader på Duvans café.


Förebyggande barn och unga 351/441 -4 239 -1 135 -1 279 -144 -4 239 -1 690 0 Årsprognos -490 tkr beror på TTS, tas upp i KB1 samt -1200 tkr projekt Förebyggande arbete barn o unga som finasieras av Sociala Investeringsfonden


Arbetsmarknadsenhet 611-626 -7 365 -1 844 -1 716 128 -7 365 0 0


Vuxenutbildning 470-478/480 -7 936 -1 984 -2 061 -78 -7 936 0 0 Avvikelsen beror på en väntad intäkt om ca 45 tkr från AF samt några justeringar.


Totalt UAF -49 428 -11 727 -10 265 1 462 -49 078 -1 340 100


Flyktingverksamhet 601 0 1 -289 -290 0 0 0


Flyktingverksamhet - Ukraina 601 0 0 -56 -56 0 0 Inköp på IKEA och Jysk.


Ensamkommande flyktingbarn 602 0 0 -84 -84 0 0 0


Integrationssatsningar 603 0 0 -150 -150 0 0 0


Totalt Integration 0 1 -578 -579 0 0 0


Verksamheternas bruttokostn. -207 381 -49 941 -48 885 1 056 -208 605 -4 914 720


av årsprognosen på -4 914 tkr avser -1 200 tkr beviljat projekt Förebyggande arbete barn och unga som ska finansieras av Sociala investeringsfonden


-3 714 årsprognos exkl. projektet Förebyggade arbete barn och unga som ska finansieras av Sociala investeringsfonden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


 
  


Arbete- och välfärdsnämnden   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVN § 32 Dnr 2022/60 


Kompletteringsbudget 1 AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i 
och med beslut om kompletteringsbudget 1, vidta föreslagna förändringar 
avseende Arbete och välfärdsnämndens budget för år 2022. 


__________ 


Ärendet i korthet 
I enlighet med Sölvesborgs kommuns regler för ekonomistyrning ska 
nämnderna i förslag till kompletteringsbudget ange de förändringar som 
ändrade förutsättningar i verksamheten föranleder. Arbete- och 
välfärdsnämnden fattar beslut om att godkänna föreslagna 
budgetändringar och att därefter tillställa Kommunfullmäktige ärendet i sin 
helhet för beslut. 


Bakgrund 
Arbete- och välfärdsnämnden har i enlighet med Sölvesborgs kommuns 
regler för ekonomistyrning, att i kompletteringsbudget lämna förslag till 
förändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten beroende på 
ändrade förutsättningar inom verksamheten. 


Beslutsunderlag 
1. KB1 2022 AVN, UAF 
2. KB1 2022 AVN, SSB 
3. Barnchecklista 


__________  
Exp. 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
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 Kompletteringsbudget 1/2022  


1 


Utredning, arbete och förebyggande (UAF) 
Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden 
Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen 
Uppgiftsansvarig: Björn Petersson 


 
Driftbudget, tkr 


 
Budget  


2022 
Förändring 
KB 1 2022 


Budget efter 
KB 1 2022 


Intäkter  8 128,9 -1 132 6 996,9 
Kostnader  -57 556,8 399,4 -57 057,4 
Varav personalkostnader  -32 944,1 682 -32 262,1 
Nettokostnader  -49 427,9 -732,6 -50 160,5 


 
 


Personalredovisning 
 


Budget  
2022 


Förändring 
KB 1 2022 


Budget efter 
KB 1 2022 


Inrättade tjänster  48,35 -2,12 46,23 
Summa  48,35 -2,12 46,23 


Motivering 


Driftbudget 
Resultatpåverkande 
 
Förändrad timpeng från Försäkringskassan. Ökning från 315 kr/h till 319,70 kr/h, dvs en 
förändring om 4,70 kr/h. Detta medför en ökad kostnadsbudget för de 20 första timmarna till 
Försäkringskassan, vht 540, med 122,2 tkr. Även en ökad kostnadsbudget för LSS privat 
utförare, vht 540, akt 339 J.S. med 10,4 tkr. Totalt sätt en förändrad kostnadsbudget med 
132,6 tkr på vht 540.  
 
490 tkr avseende 2,0 årsarbetare på Tillbaka till skolan, vht 441. Denna budget motsvarar 6,5 
månader för 2,0 årsarbetare.  
 
Omföring mellan verksamheter 
 
Felaktigt inlagd budget för Sociala investeringsfonden. Den beviljade delen i budgetförslaget 
2022 om de 2,12 inrättade tjänsterna (1 172 tkr) för fritidsledare i dess förebyggande arbete 
med att öka vuxennärvaron i samhället samt proaktivt arbete. Detta skulle inte läggas in 
kostnadsmässigt på personalkostnader och inte heller som en intäktspost på -1 172 tkr. Det 
har däremot beviljats från Sociala investeringsfonden att kunna gå med ett underskott. Detta 
är därför endast en korrigering av inlagd budget som inte påverkar något. 
 
Budgetjustering intäkter för försäljning på Duvans café, -40 tkr. Öka budget med 
motsvarande 40 tkr för ersättning till artister.  
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 Kompletteringsbudget 1/2022  


1 


 
Öka budget med 10 tkr från Fritid och kultur för föreningsbidrag Havsgården som inte fördes 
över i omorganisationen i höstas. 
 
Ökad budget om 100 tkr för det Ungdomspolitiska programmet, budget flyttas från Staben 
(beslut i KS § 183, Dnr 2021/133).  
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 Kompletteringsbudget 1/2022  


1 


Stöd service och boende (SSB) 
Ansvarig nämnd: Arbete och välfärdsnämnden 
Ansvarig förvaltning: Arbete och välfärdsförvaltningen 
Uppgiftsansvarig: Björn Petersson 


 
Driftbudget, tkr 


 
Budget  


2022 
Förändring 
KB 1 2022 


Budget efter 
KB 1 2022 


Intäkter  35 257,8 441,8 35 699,6 
Kostnader  -120 506,2 763,3 -119 742,9 
Varav personalkostnader  -107 641,4 768,1 -106 873,3 
Nettokostnader  -85 248,4 1 205,1 -84 043,3 


 
 


Personalredovisning 
 


Budget  
2022 


Förändring 
KB 1 2022 


Budget efter 
KB 1 2022 


Inrättade tjänster  109,41 +1,12  110,53 
Summa  109,41 +1,12 110,53 


Motivering 


Driftbudget 
Resultatpåverkande 
 
Förändrad timpeng från Försäkringskassan. Ökning från 315 kr/h till 319,70 kr/h, dvs. en 
förändring om 4,70 kr/h. Detta innebär totalt sätt en utökad intäktsbudget med 441,8 tkr för 
personlig assistans SFB, vht 540. Samt en ökad omkostnadsbudget med 4,8 tkr.  
 
Förändring inrättade tjänster, +1,12 årsarbetare. Utökningen beror på Kommunals avtal som 
innebär ett minskat veckoarbetstidsmått för nattpersonal. Finansiering regleras i 
lönerevisionen april 2022. 
 
Omföring mellan verksamheter 
 
Budget för enhetschef Lina Carlsson ska inte vara hos Arbete och välfärd utan hos Vård och 
Omsorg. 45 142 kr månadslön (45 142*1,015*1,397*12 = 768,1 tkr) 
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AVN § 33 Dnr 2022/59 


Intern kontroll AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning 
av de interna kontrollområdena och ta informationen till protokollet. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Arbete- och välfärdsförvaltningen redovisar hur arbetet med de interna 
kontrollområdena fortlöper för att säkerställa att planen för intern kontroll 
följs. 


Bakgrund 
Intern kontroll är en del av nämnder och styrelsers arbete för att 
säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att 
avvikelser åtgärdas kontinuerligt. Detta för att verksamheten inte ska 
riskera bryta mot lag, förordning, författning eller reglementen i övrigt. I 
nämnds uppdrag utifrån den interna kontrollen, ingår att kontinuerligt 
kartlägga och identifiera risker i det som utgör nämndens styrning av 
verksamheten. Identifierade risker utgår från nämndens uppdrag vilka är 
beslutade i Kommunfullmäktige i form av mål och reglemente. 


Utifrån Arbete- och välfärdsnämndens beslutade rutiner för intern kontroll 
ska uppföljning av det interna kontrollarbetet redovisas regelbundet i 
samband med delårsbokslut och årsbokslut enligt internkontrollplanen. 


 


Kontrollområden enligt kontrollplanen – delår 1 


1 Att personalbrist pga. rekryteringssvårigheter leder till 
personalomsättning med ökade kostnader och bristande 
kvalitet som följd. 


2 Att det föreligger en svårighet att bedöma kommande behov av 
insatser vilket ger en osäkerhet i 
resurstilldelningen/arbetsmiljön. 


3 Att IT-driftövervakning inte finns utanför kontorstid och om 
system går ner ger det konsekvenser för verksamheten. 
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4 Att det blir ett förändrat behov av resurser på grund av ökad 
utredningstid samt fler uppföljningar då IBIC tillämpas. 


6 Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis. 


 


Sammanfattande analys och bedömning av kontrollområdena 


1 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Området har bedömts som hög risk och vid denna bedömning förelåg en 
oro för kompetensförsörjningen inom socialsekreterarna inom Ifo. Vid 
en närmare kontroll visar det ingen uppenbar svårighet att kunna 
rekrytera denna grupp trots hög efterfråga och konkurrens främst mot 
de närliggande kommunerna. Däremot syns en uppenbar svårighet inom 
funktionsstödets verkställighet, SSB. Utifrån avvikelserapporterna inom 
SSB kan konstateras att det finns personalbrist pga. 
rekryteringssvårigheter när det gäller vikarier med bristande kvalitet 
(uteblivna insatser/aktiviteter) som följd. Kontrollen har kunnat visa ett 
samband mellan höga sjukskrivningstal och personalomsättning. 
Åtgärder för att minska konsekvenserna är: Kompetensförsörjningsplan 
ska upprättas. Undersöka rekryteringssvårigheterna av vissa 
befattningar genom informationsinhämtning hos berörda rekryterande 
chefer. En plan behöver tas fram som säkerställer att brukares insatser 
och aktiviteter genomförs även vid ordinarie medarbetares frånvaro. 
Området slutrapporteras vid bokslut 


2 I flera delar av förvaltningen finns områden där de kommande behoven 
av insatser är svåra att förutse. Dessa områden finns främst inom Ifo 
men även behovet av LSS/socialpsykiatri är i vissa delar svårt att 
förutsäga. Kontrollen bekräftar denna risk. Åtgärder för att minimera 
konsekvenser är: Att organisationen behöver rustas för denna verklighet 
genom goda rutiner, fortsatt arbete med att ta fram nyckeltal, 
utbildning, främst extern samverkan samt ändå göra planer på kort och 
längre sikt. Några uppenbara resursbrister som påverkar arbetsmiljön 
eller kvaliteten har inte konstaterats under perioden. Området 
slutrapporteras vid bokslut. 


3 Inga incidenter, som har gett konsekvenser i verksamheten, har 
inkommit till IT-samordnaren. Utifrån genomförd kontroll, avseende 
perioden, kan troligen risken skrivas ned för detta kontrollområde. 
Området bevakas dock fortsättningsvis året ut och slutrapporteras vid 
bokslut. 
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4 Området omfattar endast myndigheten vid LSS och socialpsykiatrin 
inom UAF då de inför ny utredningsmodell, Individens behov i centrum, 
IBIC. Utredning enligt IBIC är mer omfattande men ger också en 
tydligare bild av brukarens behov. Dock innebär det mer dokumentation 
och mer kontakt med brukare och personal för handläggaren samt även 
stöd med att kontakta andra myndigheter. Verksamhetssystemet visar 
på brister vid handläggningen enligt modellen. Sådant kan öka 
belastning i tid. Slutsatsen är att modellen ger vinster men tar också 
längre tid att genomföra. Inga uppenbara brister i resurstilldelning kan 
konstateras. Området kontrolleras fortlöpande och slutrapporteras vid 
bokslut. 


6 Under perioden januari till april 2022 har Individ och familjeomsorgen 
tagit emot 21 stycken domstolsbeslut. Förvaltningsrätten har avskrivit 2 
ärenden från handläggning vilket innebär att domstolen tagit ställning i 
att den fråga som den enskilde har överklagat inte fallit inom 
domstolens uppdrag att pröva. Av de återstående 19 överklaganden har 
2 bifallits av domstol och nämndens beslut har därmed ändrats. 
Nämndens beslut har därmed kvarstått i 89 % av domsluten under 
aktuell period. Vid myndigheten LSS/Socialpsykiatri har endast 1 
domslut inkommit under perioden vilket innebär att några slutsatser om 
precisionen i beslut inta kan dras. Ett riktvärde bör kunna sättas att 
minst 80 % av de överprövade besluten bör falla ut som positiva 
gentemot våra myndigheter. Området bevakas fortlöpande och 
slutrapporteras vid bokslut.   


 


Beslutsunderlag 
1. Internkontrollplan AVN 2022 
2. Intern kontroll – Kontrollpunkt 1 rekryteringssvårigheter 
3. Intern kontroll område 2 SSB 
4. Intern kontroll område 2 IFO 
5. Rapport intern kontroll omr 3 
6. Intern kontroll K.omr 4 IBIC UAF 
7. Intern kontroll domarUAF k.omr 6 
8. Intern kontroll domar Ifo k.omr 6 
9. Risklista och bedömning AVN 
10. Intern kontroll område 2 UAF 


__________  
Exp. 
Kommunrevisorerna 
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AVN § 34 Dnr 2022/62 


Ansökan föreningsbidrag BRIS 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att bevilja BRIS region syds ansökan 
om föreningsbidrag för år 2022 med 37 500 kronor. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Bris region syd ansöker om 40 000 kronor i bidrag för år 2022. 


Till BRIS kan barn och unga höra av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag 
året runt. BRIS lyssnar, stöttar och hjälper barnen till vidare stöd då de kan 
komma ur sin svåra situation och känna framtidstro. 


Bakgrund 
Till BRIS kan barn och unga höra av sig anonymt och kostnadsfritt varje dag 
året runt. BRIS lyssnar, stöttar och hjälper barnen till vidare stöd då de kan 
komma ur sin svåra situation och känna framtidstro. 


BRIS region syd ansöker om 40 000 kronor i föreningsbidragsbidrag för år 
2022. År 2021 sökte och beviljades BRIS 36 000 kronor.  


Till ansökan bifogas bland annat BRIS Årsberättelse 2020 innehållande 
revisionsberättelse, ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse 
även budget 2022 bifogas.  


Beslutsunderlag 
Se bifogad bilageförteckning 


__________  
Exp. 
BRIS 
IFO 
Ekonomikontoret 
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AVN § 35 Dnr 2022/17 


Anmälan av delegationsbeslut 


BESLUT 
Anmälningarna läggs till handlingarna. 


__________ 


Anmälningar 
Anmälan av delegationsbeslut.  


__________ 
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