
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2017-01-26

Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 kl. 13:00-16:30                                                    
Ajournering § 12 kl. 15:22-15:37

Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S)
Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib (C)
Niclas Nilsson (SD) Carl-Henrik Nilsson (SD) §1-15 Birgitta Lööv (V)
Tjänstgörande ersättare
Patric Hansson (S)

Tjänstgörande ersättare
Beth Melander (MP)  

          

               

          
Ersättare Marcus Bagan (S) Kim Nurmi (L)

               
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Christian Boberg
Facklig representant

Pål Sander § 2 Linda Edwardsson § 2 Lovisa Gentz Ahl § 2
Peter Sonnsjö § 1,2           

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 1 februari 2017

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Cecilia Carlsson

§1-11

Ordförande ……………………………………… ………………………………….
.

……………………………….
Radovan Javurek   

Justerare ……………………………………… ………………………………….
.

……………………………….
Ewa Jakobsen   

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-01-26

Datum då
anslaget sätts upp

2017-02-01 Datum då 
anslaget tas ned

2017-02-22

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

Underskrift ..........................................................................................

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-01-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 1

Fastställande av dagordning

     .

 Dagordningen fastställs

 Ärende 10c delgivningar tillkommer

Upprop

 Se sidan 1

Val av justerare

 Eva Jakobsen väljs till justerare av dagens protokoll

_____________
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 2

Information

 Ordförande Radovan Javurek
-Budgetresultat

 Förvaltningschef Merete Tillman
-Ny tf verksamhetschef på barn och ungdom Maria Hedberg

 Rapportering: Ensamkommande flyktingbarn

 Urbana Hembygdsgården
- Linda Ewdardsson, Pål Sander och Lovisa Gentz Ahl 
informerar.

 Verksamhetsinformation AVN 2017 – Peter Sonnsjö

 Nämndstatistik 2016  AVN
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 3

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut

 Initiativärende – Remitera ärendet till förvaltningen för beredning.

 Övriga till handlingarna

Nämndens behandling

Birgitta Lööv (V) lämnar ett initiativärende angående ensamkommande 
barn som efter överklagandet får åldern nedskriven och inte anvisas 
tillbaka till kommunen av Migrationsverket, och tas inte heller emot av 
kommunen.

Beslutsunderlag

Initiativärende från Birgitta Lööv (V)

Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 170124

Länsstyrelsen 170102 -Angående uppdrag till Migrationsverket att ta 
fram förslag till revidering av antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå 2017.

KS § 257 Utredning om sammanhållen serviceorganisation

KSAU § 313 Tider för boksluts- och budgetberedningar, ägardialoger 
med bolagen samt budgetprocessen 2017

Kommunrevisionen 161214 - Granskning av rutiner för ansökning av 
statliga ersättningar inom flyktingmottagandet.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 4

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut

 Godkänna redovisningen

     

Beslutsunderlag

Matchningsgruppen 161201-161231

Lex sarah 161201-161231
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-01-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 5

Internbudget 2017 AVN
Änr AVN 2016/6001

Beslut

 Bifalla den föreslagna anslagsnivån av ram per verksamhet och enhet 
2017.

 Bifalla den föreslagna fördelningen av investeringsbudget för 2017.

 Överlämna beslut om internbudgetfördelning till kommunstyrelsen.

 Avsätta 1 miljon kronor från ramen för ekonomiskt bistånd till att 
finansiera extra tjänster (arbetsmarknadsåtgärd) inom verksamheten 
Utbildning och arbete.

Nämndens behandling

Tommy Nilsson (S) yrkar att avsätta 1 miljon kronor från ekonomiskt 
bistånd till extratjänster inom Utbildning och arbete.

Qaline Dayib (C) yrkar bifall till Tommy Nilssons (S) förslag.

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar bifall till Tommy Nilssons (S) 
förslag.

Ewa Jakobsen (M) begär ajournering kl. 15:22-15:37

Ewa Jakobsen (M) ställer sig bakom majoritetens förslag och lägger fram 
ett tilläggsyrkande om att rapportering till nämnden sker efter sex 
månader om uppnått resultat.

Birgitta Lööv (V) ställer sig bakom majoritetens och Ewa Jakobsens (M) 
tilläggsyrkande.
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Beth Melander (MP) ställer sig bakom majoritetens förslag och Ewa 
Jakobsens (M) tilläggsyrkande.

Radovan Javurek (L) yrkar å majoritetens vägnar bifall till Ewa 
Jakobsens (M) tilläggsyrkande.

Protokollsanteckning Ewa Jakobsen (M)

”Moderaterna yrkar bifall för majoritetens förslag till internbudget 2017. 
Moderaterna värnar arbetslinjen. Alla som vill och kan ska få ett arbete 
att gå till. Det är viktigt att kunna bryta ett bidragsberoende mot 
möjligheten att få ett arbete. Regeringen har valt att finansiera ett antal 
arbetsmarknadsåtgärder. Gällande ”extra jobb” finansieras ett 
daglönearbete. Då många av ” extra jobben” sker på kväll och helgtid ex. 
inom omsorgen behövs en kommunal finansiering av ob-tid, och 
administrativ handläggning från förvaltningen. Att kostnadsneutralt göra 
en omfördelning av 1 miljon kronor från försörjningsstödet till ”extra 
jobben” är relevant under förutsättning att pengarna

1. Öronmärks

2. De ekonomiska medel som ev. inte används går oavkortat tillbaka 
till försörjningsstödet.

3. Rapportering till nämnden sker efter sex månader om uppfyllt 

resultat.”

Sverigedemokraterna meddelar att de inte deltar i beslut men vill tillföra 
en protokollsanteckning:

”Vi Sverigedemokrater hade en annan budgetram för Arbete och 
välfärdsnämnden för 2017 i vårt budgetförslag. Då vårt budgetförslag 
inte vann gehör i fullmäktige i höstas väljer vi därför att inte delta i beslut 
om vår internbudget för 2017.”
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Sammanfattning

Nämnden fick en ökad budgetram om 6 mkr för 2017, den totala ramen 
att fördela för året är 425 mkr. Ökningen gäller indexhöjningar och 
volymökningar inom barn och ungdomsverksamheten och vuxenvårdens 
verksamhetsområde för 2017. 

I budgetfördelningen har hänsyn tagits till det rambeslut om besparingar 
och ramökningar för förvaltningen som antogs av nämnden i november 
2016.

Personalkostnader har värderats utifrån senast kända löneöversyn 
LÖÖV16. Pålägg för sociala avgifter har beräknats på lönedelen 
motsvarande riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting. Pålägget 
beräknas som 38,33 % på lön.

Driftskostnaderna har enbart kompenserats gällande 
arbetsplatskostnaderna för Östra kommunhuset där summan per plats 
blev högre än vad som tidigare förväntats. Övrigt förändrat driftsbehov 
kommer varje verksamhet behöva hantera inom egen budgetram.

Värdering av intäkterna för bidrag, taxor/avgifter har skett efter 
försiktighetsprincipen vilket innebär ett lågt antagande.

En barnkonsekvensanalys är gjord med anledning av den besparing som 
är utfördelad om 1,2 mkr i ramfördelningen.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Bifalla den föreslagna anslagsnivån av ram per verksamhet och enhet 
2017.

 Bifalla den föreslagna fördelningen av investeringsbudget för 2017.

 Överlämna beslut om internbudgetfördelning till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 161214
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Förslag internbudget 2017

Förslag internbudgetfördelning per verksamhet och enhet 2017

Förslag investeringsbudget 2017

Barnkonsekvensanalys
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AVN § 6

Ärende som inte uppfyller lagens krav         
december
Änr AVN 2015/717

Beslut

 Godkänna rapporten

Sammanfattning

Ärendeinflödet har varit fortsatt högt under den senare delen av 2016, 
vilket har resulterat i att antal inkommande anmälningar under året 
uppgår till 2738 st (2015: 2627 st), dvs den minsta volymökningen 
sedan 2012. 

Antal aktuella utredningar under 2016 uppgår till 1260 st. Även om man 
räknar med de nu ofördelade utredningarna (75 st) så uppgår antalet 
aktuella utredningar till 1335 st (2015: 1443 st), så visar siffrorna en 
minskning.

Dessa siffror kan tyda på att medborgarna får hjälp i ett tidigare skede 
vilket medför att lika många ej behöver gå till utredning.

Vid årsskiftet hade Team 1 och Team 2, sammanlagt 75 st ofördelade 
öppnade utredningar. Denna siffra beräknas ha sjunkit redan då två 
ordinarie handläggare har tillträtt sina tjänster, samt sjunka ytterligare då 
två konsulter påbörjar sina uppdrag i v 3. Just nu har Team 1 och 2, 11,5 
konsulter inhyrda med syfte att arbeta bort högen av ofördelade ärenden, 
samt fylla upp på de 7 vakanta tjänsterna, samt på de tjänster som 
nyexaminerade socialsekreterare är under introduktion.  Totalt uppgår 
antalet pågående utredningar till 350 st, den högsta siffran någonsin. Av 
dessa så är det 70 st som ej uppfyller lagens krav på utredningstid.
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Team 4 (Barnsekr för familjehemsplacerade barn) har dessutom ca 15 st 
insatser på familjehemsplacerade barn som ej har någon handläggare i 
nuläget) Rekrytering pågår för att få ytterligare en handläggare på plats i 
detta teamet. 

Enligt tidigare år så kan en uppgång av antalet inkommande 
orosanmälningar förväntas i februari-mars.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Rapport December 2016
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AVN § 7

Ensamkommande ärenden som ej uppfyller 
lagens krav
Änr AVN 2016/4316

Beslut

 Godkänna rapporten

Sammanfattning

Myndighetsenheten på ensamkommande barn hade under december 47 
pågående utredningar varav 16 ej uppfyller lagens krav, 62 överväganden 
är försenade och 1 utredning är inte fördelad.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Rapport december
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AVN § 8

Handlingsplan systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) 2017
Änr AVN 2017/137

Beslut

 Anta handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2017

Sammanfattning

En förvaltningsövergripande handlingsplan inom område för systematiskt 
arbetsmiljöarbete har tagits fram inför 2017. Handlingsplanen bygger på 
framkomna brister/utvecklingsbehov i samband med den årliga 
uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling, resultat av 
medarbetarundersökning 2016 samt utvecklingsbehov utifrån 
arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö 
AFS 2015:4.  

Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har 
genomförts av enhetschefer och verksamhetschefer i respektive 
verksamhets ledningsgrupp. HR specialist har därefter sammanställt 
verksamheternas redovisning till en förvaltningsövergripande rapport och 
handlingsplan.  

Medarbetarundersökningen visar på ett bättre resultat inom samtliga 
huvudområden jämfört med mätningen 2014. De områden där 
förvaltningen har lägst resultat är ”tidsupplevelse” och ”förändringar i 
arbetet”. 
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Anta handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2017

Beslutsunderlag
Handlingsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2017.  

Bilaga 1 – Årlig uppföljning av SAM/samverkan/likabehandling 2016

Bilaga 2 – Genomförda åtgärder inom SAM/samverkan/likabehandling 
2016

Bilaga 3 – Resultat medarbetarundersökning 2016
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AVN § 9

Fördelningsnyckel ersättning för etablering 
av nyanlända Arbete och välfärdsnämnden
Änr AVN 2017/144

Beslut

 Besluta om fördelningsnyckel för 2017

 Uppföljning av budgeten för etableringsmedel redovisas för nämnden 
kvartalsvis.

Sammanfattning

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
I Kristianstad kommun är det fastställt att Barn och 
utbildningsförvaltningen hanterar hela schablonbeloppet för barn. 
Beloppet för vuxna hanteras av Arbete och välfärdsförvaltningen.

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för 
nyanlända personer.

I förvaltingen finns en styrgrupp med ansvariga chefer som arbetar fram 
förslag på budget för nästkommande år gällande dessa intäkter, för att 
kostnadstäcka där behov finns utifrån introduktion av nyanlända 
personer.
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Besluta om fördelningsnyckel för 2017

 Uppföljning av budgeten för etableringsmedel redovisas för nämnden 
kvartalsvis.

Beslutsunderlag

Fördelningsnyckel 2017
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AVN § 10

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej 
verkställda beslut
Änr AVN 2016/4152

Beslut

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige

Sammanfattning

Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång 
per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 
gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 
4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts.

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av 
socialnämnden före 2016-09-30 och som ej verkställts inom tre månader 
(18 st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns 
inte att rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag

 Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-11

 Förteckning över ej verkställda beslut per 2016-12-31
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AVN § 11

Remiss motion-Förbjud utländska 
medborgare att vanemässigt tigga i 
Kristianstads kommun
Änr AVN 2017/1

Beslut

 Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

Nämndens behandling

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Ewa Jakobsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
protokollsanteckning:

”Moderaterna vill kriminalisera organiserat tiggeri från nationell nivå. 
Kommunerna i landet ska i de lokala ordningsföreskrifterna kunna 
förbjuda även ”passivt” tiggeri (se tjänsteskrivelse sid 3)”

Birgitta Lööv (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att i den lokala 
ordningsstadgan införa ett förbud för utländska medborgare att 
vanemässigt tigga i Kristianstads kommun. Frågan om möjligheten att 
strafföra personer som tigger har prövats av Södertälje tingsrätt som slår 
fast att det inte är tillämpligt genom lokal ordningsföreskrift att strafföra 
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enskilda som tigger passivt. Däremot kan det vara tillståndspliktigt att 
utöva aktiv penningsinsamling. Det kan alltså vara möjligt med 
tiggeriförbud på specifika platser men då måste det handla om att det 
som sker är ordningsstörande.  

I slutredovisningen Framtid sökes– slutredovisning från den nationella 
samordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6) uppmanas 
kommuner att säkerställa ett uppsökande arbete för att avvärja akuta 
nödsituationer för EU-medborgare, i synnerhet barn. 

Ett införande av tiggeriförbud strider således mot gällande rättspraxis och 
går emot statens rekommendationer om hur kommuner ska arbeta med 
utsatta EU-medborgare. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion-Förbjud utländska medborgare att vanemässigt 
tigga i Kristianstads kommun, 2017-01-04

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2016-09-20 KF § 181 
Förbjud utländska medborgare att vanemässigt tigga i Kristianstads 
kommun

Motion Sverigedemokraterna Förbjud utländska medborgare att 
vanemässigt tigga i Kristianstads kommun, daterat 2016-08-30


