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Organ Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2022-05-03 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

 
 

Ärendelista 
§ 12 Information 2022/15 4 
§ 13 Ekonomisk ram 2023 2022/63 5 
§ 14 Delårsbokslut AVN 2022/61 6 
§ 15 Kompletteringsbudget 1 AVN 2022/60 7 
§ 16 Intern kontroll AVN 2022/59 8 - 9 
§ 17 Ansökan föreningsbidrag BRIS 2022/62 10 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 12 Dnr 2022/15 

Information 

BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Information 
• Malin Malm Nilsson och Marcus Persson kommer till 

nämndsammanträdet den 17 maj för att presentera verksamheten 
Tillbaka till skolan.  

• Radmila informerar den 17 maj om införandet av titel och 
uppdragsbeskrivning Stödpedagoger. 

__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 13 Dnr 2022/63 

Ekonomisk ram 2023 

BESLUT  
Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott tar informationen om arbetet 
med och förutsättningarna för ekonomisk ram 2023 till protokollet. 

__________ 

Ärendet i korthet 
Med hänsyn taget till det ekonomiskt osäkra läget inväntas SKR:s 
skatteprognos 2022-04-28 innan ramförutsättningar för 2023 beslutas. 
Ärendet kommer därför föredras som information till arbetsutskottet. 

Information:  

1. Analys utifrån rådande ekonomiskt läge och processen framåt 
(Ekonomichef, Carl-Johan Tykesson) 

2. Förvaltningens arbete med framtagande av underlag för 
ekonomiska ställningstaganden 

3. Förvaltningens prioriteringar i arbetet med ekonomisk ram 
2023. 

 
. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Petersson och ekonomichef Carl-Johan Tykesson 
föredrar ärendet på arbetsutskottets sammanträde. 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 14 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 
AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022  

AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 – Investeringar  

AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 - projekt 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 15 Dnr 2022/60 

Kompletteringsbudget 1 AVN 

BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i 
och med beslut om kompletteringsbudget 1, vidta föreslagna förändring 
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 
Respektive KB-mallar 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 16 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 – 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(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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

5. Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis. 

 

Beslutsunderlag 
1. Internkontrollplan AVN 2022 

 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
  

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

AVAU § 17 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 
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 

__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 12 Dnr 2022/15 


Information 


BESLUT 
Informationen läggs till handlingarna. 


__________ 


Information 
• Malin Malm Nilsson och Marcus Persson kommer till 


nämndsammanträdet den 17 maj för att presentera verksamheten 
Tillbaka till skolan.  


• Radmila informerar den 17 maj om införandet av titel och 
uppdragsbeskrivning Stödpedagoger. 


__________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 13 Dnr 2022/63 


Ekonomisk ram 2023 


BESLUT  
Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott tar informationen om arbetet 
med och förutsättningarna för ekonomisk ram 2023 till protokollet. 


__________ 


Ärendet i korthet 
Med hänsyn taget till det ekonomiskt osäkra läget inväntas SKR:s 
skatteprognos 2022-04-28 innan ramförutsättningar för 2023 beslutas. 
Ärendet kommer därför föredras som information till arbetsutskottet. 


Information:  


1. Analys utifrån rådande ekonomiskt läge och processen framåt 
(Ekonomichef, Carl-Johan Tykesson) 


2. Förvaltningens arbete med framtagande av underlag för 
ekonomiska ställningstaganden 


3. Förvaltningens prioriteringar i arbetet med ekonomisk ram 
2023. 


 
. 


Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Björn Petersson och ekonomichef Carl-Johan Tykesson 
föredrar ärendet på arbetsutskottets sammanträde. 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 14 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 
AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022  


AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 – Investeringar  


AVN årsprognos - uppföljning efter mars 2022 - projekt 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 15 Dnr 2022/60 


Kompletteringsbudget 1 AVN 


BESLUT 
Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att, i 
och med beslut om kompletteringsbudget 1, vidta föreslagna förändring 
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 
Respektive KB-mallar 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 16 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 – 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(2) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


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


5. Att beslut inte fattas enligt gällande rätt och praxis. 


 


Beslutsunderlag 
1. Internkontrollplan AVN 2022 


 


__________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
1(1) 


Sammanträdesdatum 
2022-05-03 


 
  


Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott   
 


Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     


 


AVAU § 17 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 
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 


__________  
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