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Ärendelista 
§ 20 Information 2022/15 4 
§ 21 Månadsavgifter & övriga avgifter 2022/87 5 - 6 
§ 22 Delårsbokslut 2 AVN 2022/88 7 
§ 23 Kompletteringsbudget 2 AVN 2022/89 8 
§ 24 Intern kontroll 2022/91 9 - 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 20 Dnr 2022/15 

Information 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Information 
• Nämndssammanträdet kommer att ske på TLC 

• Kvalitetsrapport Komvux, Christel Lundin presenterar på 
Nämnd 

• Budget 2023 flyttas till 25 oktober 

• Lex Sarah, Charlotta Sandahl informerar på Nämnd 

• Bostad först 

• Hantering av anvisningar enligt massflyktsdirektivet 

 

 

 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 21 Dnr 2022/87 

Månadsavgifter & övriga avgifter 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa månadsavgifterna samt övriga avgifter enligt förslaget, att gälla 
från 2023-01-01 enligt bilaga 1 och 2. 

 

__________ 

Ärendet i korthet 
Hyresavgifter och övriga avgifter gås igenom årligen för revidering. Det 
genomförs en analys baserat på andra myndigheters förändringar gällande 
t ex. bostadsbidrag vid aktivitetsersättning och sjukersättning från 
försäkringskassan för att säkerställa att nivåerna på avgifterna och 
hyresavgifterna är rimliga.  I underlaget ligger förslag på höjning med 110 kr 
gällande månadsavgifter upp till 6000 kr och 100 kr höjning av 
månadsavgiften överstigande 6000 kr. Avgifterna för kost vid 
korttidstillsyn och korttidsvistelse samt övriga avgifter föreslås ligga kvar 
på samma nivå som 2022 under 2023. 

 

Bakgrund 
Verksamheterna omfattar beslut gällande insatser av Lag om stöd och 
service (LSS) samt insatser till personer inom socialpsykiatri enligt 
Socialtjänstlagen (SOL). Lagstiftningen medger att rimliga avgifter 
debiteras den enskilde förutsatt att de ej innefattar merkostnader för den 
enskildes funktionsnedsättning och att normalitetsprincipen ska gälla. 

Gällande månadsavgifterna på bostad med särskild service har 
Sölvesborgshem som ägare av fastigheterna aviserat en höjning med  
1,9 – 2,0 %, detta inkluderar elkostnaderna för lägenheterna. I föreslagna 
månadsavgifter för 2022 (bilaga 2) föreslås en höjning med 100 kr på 
boendena där hyresavgiften överstiger 6 000 kr och med 110 kr där 
månadsavgifter understigande 6 000 kr. Syftet är att uppfylla rimliga 
hyresavgifter och för att jämna ut hyresavgifterna mellan de olika 
boendena. Den enskilde blir erbjuden efter beslutad insats den bostad som 
finns tillgänglig och har i regel inte möjlighet att välja mellan de olika 
boendena. 

Taxan för matdebitering och övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma 
nivå som 2022, eftersom det efter analys i närområdet av nivåerna så har 
Sölvesborg kommun legat högre i taxan.  
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2022-09-12 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Övriga avgifter 2023 

Bilaga 2: Månadsavgifter 2023 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 22 Dnr 2022/88 

Delårsbokslut 2 AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att fastställa redovisat 
delårsbokslut per 31/8 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige detta. 

Birgit Birgersson-Brorsson S och Lars Lamberg L deltar inte i beslutet. 

__________ 

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 30/4 respektive 31/8 varje år 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-09-01. 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 23 Dnr 2022/89 

Kompletteringsbudget 2 AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i 
och med beslut om kompletteringsbudget 2, vidta föreslagna förändring 
avseende Arbete- och välfärdsnämndens budget för 2022. 

Birgit Birgersson-Brorsson S och Lars Lamberg L deltar inte i beslutet. 

__________ 

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 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-09-01. 

__________  
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2022-09-12 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 24 Dnr 2022/91 

Intern kontroll 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning 
av de interna kontrollområden 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 som redovisades till nämnd vid delår 
1, 2022-05-17 

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

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. 

 

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisas till nämnd vid delår 2, 
2022-09-27 

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

 

Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisades till nämnd vid 
bokslut 2022. 

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. 

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

5. Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed 
verksamheten. 

6. Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis. 
7. Ledningssystemet är inte komplett för ny förvaltning 
8. Risk för att information till brukarna är felaktig, inte uppdaterad, 

bristfällig eller kan misstolkas. 

 

 

 

Kort sammanfattning av kontrollrapport för området 

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 att kontakta 
andra myndigheter. Uppföljning ska göras vid förändringar och när mål har 
uppfyllts. Nu är det lättare att se om brukarens mål är uppfyllda och 
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därefter skriva nya mål. Nu har alla brukare mål som ska följas upp. Tidigare 
var målen övergripande och svåra att följa upp. 

Verksamhetssystemet behöver anpassas till vårt sätt att arbeta med IBIC. 

Svårt att dra några definitiva slutsatser då vi endast arbetat med IBIC fullt 
ut under 6 månader. 

Föreslagen åtgärd är att fortsätta följa antal beslut, uppföljningar och 
arbetsbelastningen för handläggarna. Utveckla verksamhetssystemet så 
att man tydligare kan se de olika parametrar som behövs för att följa 
utvecklingen av IBIC. 

 

Beslutsunderlag 
1. Kontrollrapport. 
2. Internkontrollplan 2022 

__________  
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AVAU § 20 Dnr 2022/15 


Information 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 


__________ 


Information 
• Nämndssammanträdet kommer att ske på TLC 


• Kvalitetsrapport Komvux, Christel Lundin presenterar på 
Nämnd 


• Budget 2023 flyttas till 25 oktober 


• Lex Sarah, Charlotta Sandahl informerar på Nämnd 


• Bostad först 


• Hantering av anvisningar enligt massflyktsdirektivet 


 


 


 


__________ 
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Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
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AVAU § 21 Dnr 2022/87 


Månadsavgifter & övriga avgifter 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa månadsavgifterna samt övriga avgifter enligt förslaget, att gälla 
från 2023-01-01 enligt bilaga 1 och 2. 


 


__________ 


Ärendet i korthet 
Hyresavgifter och övriga avgifter gås igenom årligen för revidering. Det 
genomförs en analys baserat på andra myndigheters förändringar gällande 
t ex. bostadsbidrag vid aktivitetsersättning och sjukersättning från 
försäkringskassan för att säkerställa att nivåerna på avgifterna och 
hyresavgifterna är rimliga.  I underlaget ligger förslag på höjning med 110 kr 
gällande månadsavgifter upp till 6000 kr och 100 kr höjning av 
månadsavgiften överstigande 6000 kr. Avgifterna för kost vid 
korttidstillsyn och korttidsvistelse samt övriga avgifter föreslås ligga kvar 
på samma nivå som 2022 under 2023. 


 


Bakgrund 
Verksamheterna omfattar beslut gällande insatser av Lag om stöd och 
service (LSS) samt insatser till personer inom socialpsykiatri enligt 
Socialtjänstlagen (SOL). Lagstiftningen medger att rimliga avgifter 
debiteras den enskilde förutsatt att de ej innefattar merkostnader för den 
enskildes funktionsnedsättning och att normalitetsprincipen ska gälla. 


Gällande månadsavgifterna på bostad med särskild service har 
Sölvesborgshem som ägare av fastigheterna aviserat en höjning med  
1,9 – 2,0 %, detta inkluderar elkostnaderna för lägenheterna. I föreslagna 
månadsavgifter för 2022 (bilaga 2) föreslås en höjning med 100 kr på 
boendena där hyresavgiften överstiger 6 000 kr och med 110 kr där 
månadsavgifter understigande 6 000 kr. Syftet är att uppfylla rimliga 
hyresavgifter och för att jämna ut hyresavgifterna mellan de olika 
boendena. Den enskilde blir erbjuden efter beslutad insats den bostad som 
finns tillgänglig och har i regel inte möjlighet att välja mellan de olika 
boendena. 


Taxan för matdebitering och övriga avgifter föreslås ligga kvar på samma 
nivå som 2022, eftersom det efter analys i närområdet av nivåerna så har 
Sölvesborg kommun legat högre i taxan.  
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Övriga avgifter 2023 


Bilaga 2: Månadsavgifter 2023 


__________  
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AVAU § 22 Dnr 2022/88 


Delårsbokslut 2 AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att fastställa redovisat 
delårsbokslut per 31/8 2022 och att tillställa Kommunfullmäktige detta. 


Birgit Birgersson-Brorsson S och Lars Lamberg L deltar inte i beslutet. 


__________ 


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 30/4 respektive 31/8 varje år 


Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-09-01. 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-12 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 23 Dnr 2022/89 


Kompletteringsbudget 2 AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i 
och med beslut om kompletteringsbudget 2, vidta föreslagna förändring 
avseende Arbete- och välfärdsnämndens budget för 2022. 


Birgit Birgersson-Brorsson S och Lars Lamberg L deltar inte i beslutet. 


__________ 


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 
Förvaltningschef Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2022-09-01. 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-12 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 24 Dnr 2022/91 


Intern kontroll 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning 
av de interna kontrollområden 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 som redovisades till nämnd vid delår 
1, 2022-05-17 


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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-12 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


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


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. 


 


Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisas till nämnd vid delår 2, 
2022-09-27 


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


 


Kontrollområden enligt kontrollplanen som redovisades till nämnd vid 
bokslut 2022. 


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. 


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


5. Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed 
verksamheten. 


6. Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis. 
7. Ledningssystemet är inte komplett för ny förvaltning 
8. Risk för att information till brukarna är felaktig, inte uppdaterad, 


bristfällig eller kan misstolkas. 


 


 


 


Kort sammanfattning av kontrollrapport för området 


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 att kontakta 
andra myndigheter. Uppföljning ska göras vid förändringar och när mål har 
uppfyllts. Nu är det lättare att se om brukarens mål är uppfyllda och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
3(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-09-12 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


därefter skriva nya mål. Nu har alla brukare mål som ska följas upp. Tidigare 
var målen övergripande och svåra att följa upp. 


Verksamhetssystemet behöver anpassas till vårt sätt att arbeta med IBIC. 


Svårt att dra några definitiva slutsatser då vi endast arbetat med IBIC fullt 
ut under 6 månader. 


Föreslagen åtgärd är att fortsätta följa antal beslut, uppföljningar och 
arbetsbelastningen för handläggarna. Utveckla verksamhetssystemet så 
att man tydligare kan se de olika parametrar som behövs för att följa 
utvecklingen av IBIC. 


 


Beslutsunderlag 
1. Kontrollrapport. 
2. Internkontrollplan 2022 


__________  
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