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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

Plats och tid Östra kommunhuset, D303 09:00-16:25                                                              
Mötet Ajournerat mellan 9:45-13:00

Beslutande Radovan Javurek (L) Helen Persson (S) Anne Wågström (S)
Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib (C)
Birgitta Lööv (V) Camilla Palm (M) Niclas Nilsson (SD)
Carl-Henrik Nilsson (SD) Beth Melander (MP)      
Kim Nurmi (L)
Tjänstgörande ersättare §25,26           

               
               

Ersättare Malin Skoglund (S) Marcus Bagan (S) Kim Nurmi (L)
Fia Rosenstråle (SD)      
               
               

Övriga närvarande Christian Boberg 
Facklig representant §25-36 Preben Bruzelius §35 Flemming Lindskov §35

Pål Sander
Verksamhetschef §26

Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

               

Utses att justera Carl-Henrik Nilsson       

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 17-04-03

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

Cecilia Carlsson

25-37

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

……………………………….
Radovan Javurek           

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

……………………………….
Carl-Henrik Nilsson       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30

Datum då
anslaget sätts upp

2017-04-04 Datum då 
anslaget tas ned

2017-04-25

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset 

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 25

Fastställande av dagordning

   Dagordningen fastställs

Upprop

 Se sidan 1

Val av justerare

 Carl-Henrik Nilsson (SD) väljs till justerare för dagens protokoll
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 26

Information
   

 Ordförande Radovan Javurek
- Budgetarbetet för 2018 är igång.

 Förvaltningschef Merete Tillman

 Rapportering: Ensamkommande flyktingbarn
- Håller på att färdigställa den ekonomiska rapporten, kommer att re-
dovisas på nämnden.

 2016/5844 Verksamhetsinformation Barn & Ungdom
- Pål Sander informerar

 2015/6956 Pågående projekt 2015-2016

 2017/605 Nämndstatistik

 2017/1173 Information om god man till ensamkommande

 2017/1338 Brukarundersökning IFO

 2017/1342 Arbetsmiljöbokslut 2016
- Förvaltningschef Merete Tillman presenterar
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 2017/1181 Fördjupad genomlysning Barn & Ungdom
- Pål Sander presenterar 

 2017/1374 Verksamhetsgenomlysning 2016
- Förvaltningschef Merete Tillman presenterar
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AVN § 27

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut

 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 170327

KS § 30 Ärende och dokumenthanteringspolicy 170215

Beslut angående utlämnande av handlingar 170216



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 28

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut

 Godkänna redovisningen

Beslutsunderlag

Matchningsgruppen 170201-170228

Lex sarah 170201-170228

Beslut om redovisning av medborgarförslag AVN 2017/25
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 29

Ekonomisk uppföljning 2017 AVN
Änr AVN 2017/1330

Beslut

 Godkänna månadsuppföljningen efter februari månad samt helårspro-
gnosen för 2017

Sammanfattning

Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter två månaders utfall 
visar på en budget i balans. Det är dock tidigt på året och många faktorer 
är osäkra.

I denna uppföljning har ingen prognos gjorts än gällande helårsutfall för 
verksamheten för ensamkommande. En prognos kommer först efter 
första kvartalet 2017.

Bilagorna visar vissa kostandsdrivande poster över tid.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna månadsuppföljningen efter februari månad samt helårspro-
gnosen för 2017.

Beslutsunderlag

Månadsrapport efter februari.

Bistånd över tid.

Externa HVB BoU över tid.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Familjehemsplaceringar inkl jourhem BoU över tid.

Konsulentstödda familjehemsplaceringar BoU över tid.

Externa HVB-placeringar vuxna missbrukare över tid.

Tillfälligt inhyrd personal över tid.
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AVN § 30

Ärende som inte uppfyller lagens krav feb 
2017
Änr AVN 2017/604

Beslut

 Godkänna rapporten

Sammanfattning

Vid årsskiftet hade Team 1 och Team 2, sammanlagt 75 st ofördelade 
öppnade utredningar. 

Den tredje februari var antalet ofördelade öppnade utredningar 21 st. Den 
9 mars är antalet 7 st. Fördelningen är team 1+2, 6 st. och team 3, 1 st. 
Nedgången från årsskiftet fortsätter.

Totalt uppgår antalet pågående utredningar 170203 till 358 st, en mindre 
ökning från föregående månad. Av dessa så är det 93 st som ej uppfyller 
lagens krav på utredningstid, vilket är en ökning. En av orsakerna till de 
långa utredningstiderna är att utredningarna fördelas till handläggare när 
det redan förlupit en tid sedan utredning inleddes. 

Team 4 (Barnsekreterare för familjehemsplacerade barn) har oförändrat 
ca 7 st insatser på familjehemsplacerade barn som ej har någon handläg-
gare i nuläget, en minskning med 8 från förra uppföljningstillfället. Re-
krytering är klar av ny medarbetare till teamet, vilket innebär att det på 
några månaders sikt inte bör finnas ofördelade ärenden i denna omfatt-
ning. 

Enligt tidigare år så kan en uppgång av antalet inkommande orosanmäl-
ningar förväntas i februari-mars.
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Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Rapport februari 2017

Tjänsteutlåtande 2017-03-15
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AVN § 31

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

Beslut

 Godkänna rapporten

 Ensamkommande ärenden som ej uppfyller lagens krav kommer 
avsluta den regelbundna redovisningen av utredningstider.

Sammanfattning

Myndighetsenheten på ensamkommande barn hade under februari 48 
pågående utredningar varav 13 ej uppfyller lagens krav, 75 överväganden 
är försenade och 2 utredningar är inte fördelade.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Rapport februari 2017
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AVN § 32

Ändring av delegeringsordning
Änr AVN 2015/3344

Beslut
 Godkänna föreslagna ändringar i Arbete och välfärdsnämndens dele-

geringsordning. 

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår korrigering av felaktigheter i gällande delegerings-
ordning i avvaktan på att förslag på ny uppdaterad delegeringsordning i 
sin helhet kan föreläggas nämnden i april 2017.

 Ur delegeringsordningen s. 19 ta bort möjlighet till delegering till 
teamledare i avvaktan på utskottets beslut vid 

o 14 § andra stycket lag (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, LVU (Rätt till umgänge) och 

o 14 § andra stycket LVU (Vistelseort inte ska röjas).

 Ur bilaga 1 och 2 till delegeringsordningen stryka namnen på de 
nämndsledamöter respektive tjänstemän som avslutat sitt förtro-
endeuppdrag.

 Ur delegeringsordningen s. 20 ta bort uppgiften: Beslut att ansöka 
om boende enligt LSS då barnet har pågående vård enligt 2 § 
LVU

 Ur delegeringsordningen s. 21 ta bort uppgiften: Beslut om att 
lämna uppgift om enskild till (SiS)

De föreslagna ändringarna är markerade med röd färg och överstrykning-
ar i den bifogade delegeringsordningen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningenss förslag till Arbete 
och välfärdsnämnden
 Godkänna föreslagna ändringar i Arbete och välfärdsnämndens dele-

geringsordning. 

Beslutsunderlag

Kompletterande beslutsrätt
Vid pågående översyn av delegeringsordningen har förvaltningen upp-
märksammat att en felaktig delegering till teamledare har skrivits in vid 
förra uppdateringen i maj 2016. Det gäller s. 19 delegeringsordningen 
under avsnittet Verksamheterna Barn & Ungdom samt avsnittet Ensam-
kommande:

 14 §, andra stycket LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den 
unge ska ske när överenskommelse inte kan nås med vårdnadsha-
vare eller föräldrar som har umgängesrätt reglerad och

 vid 14 §, andra2 stycket LVU Beslut om att den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavaren.

I 10 kap. 4 § socialtjänstlag (2001:453), SoL, anges de frågor som endast 
får delegeras till en viss grupp av förtroendevalda personer. Detta är en 
begränsning av delegationsbestämmelserna i kommunallag (1991:900), 
KL. 

Ovanstående bestämmelser, 14 § andra stycket 1 och 2 LVU, omfattas av 
denna begränsning och kan inte delegeras. Behovet av att kunna fatta 
beslut snabbt inom socialtjänsten är istället tillgodosett genom att ordfö-
rande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. 
Därutöver har socialnämnden möjlighet att i vissa fall förordna annan 
namngiven ledamot att fatta beslut (10 kap. 6 § SoL och 6 kap. 36 § KL). 
Det är dock endast ordinarie ledamöter av nämnden som kan ges ett 
sådant förordnande, inte ersättare/suppleanter eller tjänstemän. 

Kompletterande beslutanderätt bör skiljas från den kommunalrättsliga 
delegationen - där nämnden genom delegeringen har överlåtit arbetsupp-
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giften - då kompletterande beslutanderätt inte är delegation utan en laglig 
direkt beslutsrätt om beslut vid brådskande situationer. Det är en i förhål-
lande till nämnden parallell beslutanderätt; nämnden har alltså inte från-
hänt sig sin beslutanderätt. Kompletterande beslutanderätt ska således 
endast användas när beslut av den som i vanliga fall beslutar inte kan 
avvaktas. Även ett beslut fattat med stöd direkt i LVU eller enligt förord-
nande gäller som nämndens beslut. 

Mot ovanstående bakgrund ska uppgifterna att delegering till teamledare 
vid 14 §, andra stycket LVU (Rätt till umgänge) och 14 §, andra stycket 
LVU (Vistelseort inte ska röjas) tas bort.

Stryka namnen på de nämndsledamöter respektive tjänste-
män som avslutat sitt förtroendeuppdrag
Flera av de ledamöter och tjänstemän som finns förtecknade i delege-
ringsordningens bilagor 1 och 2 har slutat i nämnden och på förvaltning-
en och bör strykas från listorna.

 Ur bilaga 1, Nämndens beslutanderätt, skall Maria Nilsson och 
Davor Vuleta strykas.

 Ur bilaga 2, Förordnad tjänsteman för beslut att begära po-
lishandräckning, ska Bodil Eriksson och Bianca Feilhaur strykas.

Verkställighet
Vid pågående översyn av delegeringsordningen har förvaltningen också 
uppmärksammat att det finns risk för feltolkning av beslutanderätt gällan-
de LVU-vården. Därför behöver två uppgifter i delegeringsordningen tas 
bort då de inte är delegeringsbeslut utan avser tillämpning/genomförande 
av andra beslut.
 
De uppgifter som föreslås tas bort i delegeringsordningen är 

 Beslut att ansöka om boende enligt LSS då barnet har pågående 
vård enligt 2 § LVU (hänvisning till 11§ LVU) samt 

 Beslut om att lämna uppgift om enskild till (SiS) (hänvisning till 
14a§ LVU)
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AVN § 33

Föreningsbidrag 2017
Änr AVN 2016/6684

Beslut

 Tilldela de ansökande föreningar föreningsbidrag 2017 enligt förslag

Sammanfattning

Arbete och välfärdsnämnden har för år 2017 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 1 373 080 kronor, vilka fördelas enligt nedan.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Tilldela de ansökande föreningar föreningsbidrag 2017 enligt förslag

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar från respektive förening

Utredning

Sammanställning 
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AVN § 34

Föreningsbidrag Integration 2017
Änr AVN 2016/6683

Beslut

 Besluta att betala ut 150 625 kronor i integrationsbidrag, invandrar-
föreningar enligt bifogad fördelning.

 Resterande utbetalning för året delegeras till integrationsrådets presi-
die, med redovisning vid bokslut 2017

Nämndens behandling

Niclas Nilsson (SD) yrkar avslag för båda förslagen

Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna:

”Sverigedemokraterna yrkade avslag på detta ärende då vi anser att de 
knappa resurser nämnden har till förfogande skall gå till åtgärder som 
specifikt syftar till att utbilda bort den icke acceptabla kvinnosynen och 
den bristande demokratisynen som många invandrare och flyktingar 
tyvärr har. Ska vi överhuvudtaget lägga mer pengar på integration ska de 
gå till att komma till rätta med icke önskvärda värderingar då de är det 
absolut största hindret för en lyckad integration/assimilation. Invandrare 
som väljer att anpassa sig till de värderingar, normer och den demokrati-
syn som vårt land är byggt på har heller inga problem med att bli en del 
av samhället.

Vi är också väldigt tveksamma till om bidragen till dessa föreningar 
verkligen kommer att uppnå sitt syfte och leda till förbättrad integra-
tion/assimilation. Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör väljer vi att 
reservera oss mot beslutet.”
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Sammanfattning

Arbete- och välfärdsnämnden har för år 2017 ett budgetanslag med 
245 000 kr ämnat till integrationsbidrag, invandrarföreningar. På arbete- 
och välfärdsnämndens sammanträde den 2015-01-22 beslutades att sär-
skilda övergångsbestämmelser avseende bidrag för integrationsskapande 
åtgärder ska gälla för år 2016 och 2017. Utifrån dessa övergångsbestäm-
melser kortas hyresbidraget under 2017 ner till 25% av tidigare bidrag för 
att 2018 helt försvinna.

Den resterande delen som avser bidrag för integrationsskapande aktivite-
ter har föreningarna fått ansöka om. Enligt de riktlinjer som gäller från 
2016-01-01 ska de föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat 
till aktiviteter gentemot förvaltningens målgrupper och till nytta för 
nämndens verksamhetsområde prioriteras. Föreningarnas ansökningar 
har rangordnats utifrån detta kriterium samt övriga bedömningsgrunder 
så som hur tidigare bidrag använts, antal aktiviteter, samverkan och om 
aktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar samt föräldrar.

Utifrån att enbart tio av de som är registrerade som invandrarföreningar 
har sökt bidraget, föreslås 90 000:- behållas för att senare under året 
kunna sökas för riktade integrationsskapande projekt. Övriga medel 
fördelas enligt sammanställningen nedan.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Besluta att betala ut 150 625 kronor i integrationsbidrag, invandrar-
föreningar enligt bifogad fördelning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-03-06

Sammanställningar ansökningar 2017 
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AVN § 35

Behov av SFI-lokaler
Änr AVN 2017/706

Beslut

 Begära tilläggsanslag med 2 000 000 kr för budgetåret 2017 av kom-
munstyrelsen för hyra av extra paviljonger till SFI-verksamheten.

Sammanfattning

Kommunens lokaler för SFI-undervisning skall renoveras och utökas 
men räcker ej till de närmaste 3-4  åren för ett prognosticerat ökat antal 
elever. Platsbristen föreslås lösas med att hyra in paviljonger och/eller 
hitta andra lokaler som beräknas kunna avvecklas efter 5 år. De planera-
de renoveringarna av byggnaderna genomförs efter beslut i Strategiska 
lokalgruppen (SLOK) med undantag för Byggnad 7 som enligt beräkning 
ej behövs efter 2021.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Begära tilläggsanslag med 2 000 000 kr för budgetåret 2017 av kom-
munstyrelsen för hyra av extra paviljonger till SFI-verksamheten.

Beslutsunderlag

Föreliggande utredning. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-03-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 36

Initiativärende från Birgitta Lööv (V)
Änr AVN 2017/1339

Beslut

 Ställa sig bakom förvaltningens svar till ledamot Birgitta Lööv, Väns-
terpartiet

Sammanfattning

Ledamot Birgitta Lööv, Vänsterpartiet, har utifrån handläggningen i ett 
enskilt ärende med ett ensamkommande barn, ställt en principiell fråga 
till nämnden om inte lagen gäller för alla barn att vid en ansökan eller 
anmälan måste socialtjänsten göra en risk och förhandsbedömning. 

Vidare önskar Birgitta Lööv att nämnden ställer sig bakom ett beslut att 
alla barn i vår kommun ska omfattas av samma rättsäkerhet vid ansö-
kan/anmälan till socialtjänsten, samt att socialtjänsten ska göra en indivi-
duell bedömning av barnets behov i varje enskilt fall.

Birgitta har uppmärksammat förvaltningen på problematiken som kan 
uppstå när Migrationsverket beslutar skriva upp åldern på ensamkom-
mande ungdom sent i asylprocessen och när sedan detta beslut överkla-
gas och den unge åter är att betrakta som barn. 

Förvaltningen ser att dessa omsvängande beslut i andra myndigheter vad 
gäller åldersbedömning får komplicerade konsekvenser för den enskilde 
och för med sig oklarhet i ansvar vid bedömning av den enskildes behov. 
Förvaltningens integrationssamordnare har tagit upp problematiken vid 
hanteringen av dessa ärenden med Migrationsverket och Länsstyrelsen.
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En ny lag träder i kraft 2017-05-01 om åldersbedömning tidigare i asyl-
processen, vilket kommer att underlätta socialtjänstens handläggning av 
ensamkommande

Förvaltningen är av den uppfattningen att alla barn givetvis skall behand-
las lika i enlighet med lagen och att en ansökan skall tas emot och be-
handlas inom lagstadgad tid. Förvaltningen är också av uppfattningen att 
barnets behov i det enskilda fallet ska beaktas. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Ställa sig bakom förvaltningens svar till ledamot Birgitta Lööv, Väns-
terpartiet

Beslutsunderlag

 Initiativärende Birgitta Lööv 170125
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AVN § 37

Val av ersättare myndighetsutskott
Änr AVN 2013/3625

Beslut

 Utse Anne Wågström (S) till 2:a ersättare ur majoriteten och Beth 
Melander (MP) till 1:a ersättare och Camilla Palm (M) som 2:a ersät-
tare ur oppositionen till myndighetsutskottet. 

Nämndens behandling

Beslutsgång

Tommy Nilsson (S) föreslår att utse Anne Wågström (S) som andre 
ersättare ur majoriteten.

Birgitta Lööv (V) föreslår att utse Beth Melander som förste ersättare och 
Camilla Palm (M) som andre ersättare ur oppositionen.

Niclas Nilsson (SD) föreslår Beth Melander (MP) som förste ersättare 
och som andre ersättare utse Carl-Henrik Nilsson (SD) ur oppositionen.

Ordförande ställer proposition på Birgitta Löövs förslag eller Niclas 
Nilssons förslag som oppositionens ledamot och finner att Beth Melander 
(MP) och Camilla Palm (M) utses som ersättare.

Carl-Henrik Nilsson (SD) begär sluten omröstning

Fia Rosenstråle och Birgitta Lööv utses till rösträknare.
De röstande avger sina valsedlar i en valurna. 
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Omröstningsresultat
Antal angivna röster är 5. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.

3 röster för Birgittas förslag och 2 röster för Niclas förslag beslutar 
nämnden bifalla Birgittas förslag.

Sammanfattning

Myndighetsutskottet består av tre ledamöter och fyra ersättare med när-
varorätt endast då de tjänstgör. De ärenden som hanteras av myndighets-
utskottet är individärenden som kräver politikernas beslut. Som leda-
mot/ersättare i utskottet ingår även att vid behov tjänstgöra som jourha-
vande ordförande (beredskap) vid ordinarie ordförandes frånvaro. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Utse en ersättare ur majoriteten och en ersättare ur oppositionen till 
myndighetsutskottet. 

Beslutsunderlag

Delegeringsordning myndighetsutskott 2014-11-06


