
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:00-16:30

Beslutande Radovan Javurek (M) Ewa Jakobsen (M) Helen Persson (S)
Anne Wågström (S) §38-41 Tommy Nilsson (S) Qalinle Dayib (C)
Marcus Bagan (S)
Tjänstgörande ersättare för Kim 
Nurmi §38-41 och
Anne Wågström §42-49

Niclas Nilsson (SD) Carl-Henrik Nilsson (S)

Beth Melander (MP)
Tjänstgörande ersättare för 
Camilla Palm § 38-41

Patric Hansson
Tjänstförande ersättare för 
Birgitta Lööv §38-49

     

               
               
               

Ersättare Fia Rosenstråle (SD)           
               
               
               

Övriga närvarande Christian Boberg
Facklig representant

Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Leona Stehn §39 Dajana Pebes §39      

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats  2017-05-05 Östra kommunhuset

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

Cecilia Carlsson

38-49

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

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

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

……………………………….
Ewa Jakobsen       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-04-27

Datum då
anslaget sätts upp

2017-05-05 Datum då 
anslaget tas ned

2017-05-26

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 38

Fastställande av dagordning
     

 Dagordningen fastställs

Upprop

 Se sidan 1

Val av justerare

 Ewa Jakobsen väljs till justerare för dagens protokoll

     ___________     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 39

Information
      

 Ordförande Radovan Javurek
-praktisk information kring nämndens internat den 3-4 maj

 Förvaltningschef Merete Tillman
-Statligt anslag till finansiering av årets feriearbete
-Granskning arbetsmiljöverket

 Rapportering ensamkommande flyktingbarn

 Verksamhetsinformation Ensamkommande
Leona Stehn och Dajana Pebes

 Kvalitetsberättelse 2016

 Nyckeltal Utbildning och arbete 2017

 Nämndstatistik 2017

 Verksamhetsplan 2017-2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 40

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut

 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 170425

Klimatväxling KF § 54 170314
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 41

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut

 Till handlingarna

Beslutsunderlag

Matchningsgruppen 170301-170331

Lex sarah 170301-170330

privat aktör lex sarah
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 42

Ekonomisk uppföljning 2017 AVN
Änr AVN 2017/1330

Beslut

 Godkänna månadsuppföljningen efter mars månad samt helårspro-
gnosen för 2017

Reservation

Eva Jakobsen (M) reserverar sig mot beslutet

Nämndens behandling

Eva Jakobsen (M) yrkar 

”moderaterna yrkar på att de prognostiserade underskottet gällande en-
samkommande flyktingbarn ska redovisas i den ordinarie ekonomiska 
uppföljningen för Arbete och välfärdsnämnden.
Påpekas bör Arbete och Välfärdsnämnden informerade Kommunledning-
en och Kommunstyrelsen att detta underskott var att vänta för drygt ett 
halvår sedan. Underskottet beror bland annat på statens ändrade ersätt-
ningsregler för ensamkommande flyktingbarn.

Majoriteten ställer sig bakom förvaltningens förslag

Sammanfattning

Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter första kvartalets utfall 
visar på en budget i balans. Det är dock tidigt på året och många faktorer 
är fortfarande osäkra. Detta gäller framförallt inom verksamheten för 
barn och ungdom där kostnader för konsulter och familjehem är högre än 
vad som är budgeterat för året. Verksamheten fortsätter att arbeta för att 
säkerställa en budget i balans för året.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

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

Beslutsunderlag

Månadsrapport mars 2017

Uppföljning mars per verksamhet och enhet AVN
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 43

Ekonomiskuppföljning samt helårsprognos 
2017 för verksamheten ensamkommande
Änr AVN 2017/1752

Beslut

 Godkänna uppföljningen efter första kvartalet samt helårsprognosen 
för 2017.

 Arbete och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 
Kommunledningskontoret analysera de ekonomiska konsekvenserna 
av övergången till nya statsbidragsregler för ensamkommande barn 
och ungdomar. Konsekvenser och förslag till åtgärder för att minime-
ra kommunens merkostnader ska redovisas vid nämndens sammanträ-
de 24 maj.

Reservation
Ewa Jakobsen (M) reserverar sig mot beslut i första att:satsen

Nämndens behandling

Ärendet bordläggs 14:10-14:25

Radovan Javurek (L) yrkar å majoritetens vägnar att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag

Ewa Jakobsen (M) yrkar avslag på första att:satsen.

Sammanfattning
Migrationsverket meddelade sommaren 2016 förändring av förordningen 
gällande ersättning för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. I 
samband med detta räknade Arbete och välfärdsförvaltningen fram en 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

prognos gällande den förväntade ekonomiska konsekvensen för 2017. 
Prognosen visade att kommunens kostnader skulle överstiga de statliga 
intäkterna med 24 mkr. 

Under vintern försämrades prognosen ytterligare då Migrationsverket 
meddelade att åldersuppräkning kommer ske i i början av 2017 i mycket 
snabbt takt. Förvaltningen påbörjade omedelbart efter Migrationsverkets 
meddelande 2016 en åtgärdsplan för att dämpa de negativa ekonomiska 
konsekvenserna.

En prognos för innevarande år är nu framtagen efter första kvartalet 
2017.

Prognosen visar på ett underskott för verksamheten om 23 mkr. För att 
kunna ta fram en prognos har förvaltningen fått göra ett antal antagande 
baserat på nuvarande statistik samt det ekonomiska utfall som finns efter 
första kvartalet 2017. Hänsyn är även tagen till de beslut som är gjorda 
tom den 31/3 2017. 

Då detta är en verksamhet som är under ständig förändring, så är progno-
sen att betraktas som mycket osäker. Både verksamhetskostnaderna och 
de statliga intäkterna kan förändras snabbt utifrån Migrationsverkets 
agerande eller på grund av politiska beslut nationell nivå.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna uppföljningen efter första kvartalet samt helårsprognosen 
för 2017.

 Arbete och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 
Kommunledningskontoret analysera de ekonomiska konsekvenserna 
av övergången till nya statsbidragsregler för ensamkommande barn 
och ungdomar. Konsekvenser och förslag till åtgärder för att minime-
ra kommunens merkostnader ska redovisas vid nämndens samman-
träde 24 maj.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning första kvartalet samt helårsprognos 2017 verk-
samheten ensamkommande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 44

Intern kontroll 2017 AVN
Änr AVN 2017/1630

Beslut

 Besluta om reglemente med föreslagen intern kontrollorganisation för 
nämndens verksamhetsområde.

 Fastställa kontrollplanen för Arbete och välfärdsförvaltningen 2017 
med hänsyn tagen till de gemensamma kontrollområdena som fast-
ställs av kommunstyrelsen.

 Efterfölja anvisningar från reglementet och avlämna rapport samt 
självvärdering av kontrollområdena senast den 30 november till kom-
munstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningens ledningsgrupp har dokumenterat en samlad riskanalys 
baserad på hudprocesserna. Riskerna har värderats utifrån väsentlighet 
och konsekvens och färgsatts. De områden som bedömdes ha hög eller 
mycket hög risk har tagits med i intern kontrollplanen för 2017. Ett antal 
kommungemensamma områden är också medtagna utifrån anvisningar 
från kommunstyrelsen.

Ett reglemente gällande organisation av intern kontroll för nämndens 
verksamhetsområde är framtaget. Där ansvariga är utsedda samt en be-
skrivning gällande vad uppdragen innebär finns.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Besluta om reglemente med föreslagen intern kontrollorganisation för 
nämndens verksamhetsområde.

 Fastställa kontrollplanen för Arbete och välfärdsförvaltningen 2017 
med hänsyn tagen till de gemensamma kontrollområdena som fast-
ställs av kommunstyrelsen.

 Efterfölja anvisningar från reglementet och avlämna rapport samt 
självvärdering av kontrollområdena senast den 30 november till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Organisation intern kontroll AVN

Förslag intern kontroll plan 2017

Samlad riskanalys 2017

Kommungemensamma områden: Ekonomistyrning

Kommungemensamma områden: Inköpsstyrning

Kommungemensamma områden: Avtalshantering

Kommungemensamma områden: Arbetsmiljö
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 45

Detaljplan för Näsby - Nytt badbus
Änr AVN 2017/1729

Beslut

 Ingen erinran mot planförslaget. 

 Framhålla betydelsen av att detaljplaner innehåller sociala konse-
kvensanalyser, som belyser de viktiga sociala aspekterna vid plane-
ringen av bebyggelse, samt överväganden kring social hållbarhet så 
som t.ex. tillgänglighet, barnets perspektiv och integration. 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-15 (KF § 232) att lokalisera Kristi-
anstads nya badhus vid Högskolan på Näsby. Detaljplanen möjliggör för 
uppförande av badhus, bostäder och kontor inom del av fastigheten Näsby 
35:47 som ligger söder om högskolan. Användningen badhus ingår i an-
vändningen besöksanläggning. I användningen ingår även sådant som kan 
ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan till exempel vara 
mindre butiker, restauranger, servicehus, verkstäder, garage, parkering och 
lekplats. Planområdet omfattar ca 40 000m2 och marken ägs av Kristianstads 
kommun. Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga 
kraft.

Området är idag planlagt för industri/kontor/undervisning. Vid planförsla-
gets genomförande finns behov av en utveckling av gång och cykelvägnät 
utanför planområdet för att erbjuda en god tillgänglighet till badhuset. Fram-
tida bussförbindelser är under utredning och planförslaget utgår ifrån dagens 
busslinje med hållplats i anslutning till Högskolan.

I planbeskrivningen för detaljplanen bedöms planens påverkan på platsens 
värden, hälsa och miljö samt planens förhållande till gällande miljökvalitets-
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

mål. Arbete och välfärdsförvaltningen har ingen erinran mot förslaget, 
men vill framhålla betydelsen att genomföra social konsekvensanalys i 
planeringen av bebyggelse.  Syftet med genomförande av social konse-
kvensanalys är att sortera och identifiera de viktiga sociala aspekterna för 
området, platsen eller den lokalisering som planeras samt att skapa ökad 
delaktighet hos medborgare i planarbetet. Arbete och välfärdsförvaltning-
en välkomnar överväganden kring social hållbarhet så som tillgänglighet, 
integration och barnets perspektiv beskrivs inte. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Ingen erinran mot planförslaget. 

 Framhålla betydelsen av att detaljplaner innehåller sociala konse-
kvensanalyser, som belyser de viktiga sociala aspekterna vid plane-
ringen av bebyggelse, samt överväganden kring social hållbarhet så 
som t.ex. tillgänglighet, barnets perspektiv och integration. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Detaljplan för Näsby – nytt badhus, daterat 2017-04-11

Samrådshandling BN 2016/45 Planbeskrivning – Detaljplan för del av 
Näsby 35:45, nytt badhus i Näsby, daterad 2017-03-15

Samrådsinfo BN 16-0124 Detaljplan för Näsby 34:47 nytt badhus, date-
rad 2017-04-06

Plankarta Fastigheten Näsby 35:47, daterad 2017-03-15
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 46

Remissvar- Program för uppföljning och insyn 
av verksamhet som utförs av privata utförare
Änr AVN 2017/1734

Beslut

 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna programmet för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Sammanfattning

Enligt en ny bestämmelse som trädde i kraft den 1 januari 2015, 3 kap. 
19b  § kommunallagen (1991:900) ska Kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala 
angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet ska det också 
anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på 
området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet 
med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och 
kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utföra-
res verksamhet.

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska
- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs 

av en privat utförare
- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 

allmänheten att få insyn
- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verk-

samhet som de lämnar till privata utförare
- i Kommunfullmäktige besluta om ett program för varje man-

datperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter 
drivs av privata utförare
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda 
brukare kan välja mellan olika utförare

Nämndernas ansvar och uppdrag

Förändringen innebär att Arbete och välfärdsnämnden ska definiera vilka 
privata  aktörer som omfattas av programmet. Med privat utförare avses 
en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården av en 
kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör utan 
kommunalt ägande. Nämnden ska genom fastställda mål och riktlinjer 
garantera att tillhandahållna tjänster bedrivs på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verk-
samheten. Nämnden ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig 
allmänhetens insyn i verksamheten. I avtalet ska även regleras uppfölj-
ning av privata utförare. 

Nämnden ska utarbeta en plan för när och på vilket sätt avtal och verk-
samhet ska följas upp. Planen ska bifogas i nämndens verksamhetsplan 
och följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering samt 
årsredovisning. Detta ska även framgå i reglementet. Planen ska innehål-
la: 

 En beskrivning av verksamheten
 Vad som ska följas upp
 Vem eller vilka som ansvararar för uppföljningen
 Tidplan 
 Formerna för återkoppling samt redovisning
 Revidering av planen. 

Arbete och välfärdsförvaltningens synpunkter på programmet
Arbete och välfärdsförvaltningen välkomnar ett kommunövergripande 
program som tydliggör ansvar och uppdrag för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare. 

I programmet finns en beskrivning av vad nämndens plan ska innehålla. 
Punkten som handlar om vad som ska följas upp kan med fördel även 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

kompletteras med hur verksamheten ska följas upp. Vidare framgår i pro-
grammet att fristående skolor och förskolor inte omfattas eftersom de är 
egna huvudmän för verksamheten reglerad genom tillståndsgivning. För-
valtningen önskar ett förtydligande om det finns andra verksamheter som 
inte omfattas t.ex. privata hem för vård och boende (HVB) som är en 
tillståndspliktig verksamhet.

Ett önskemål att förvaltningarna bjuds in till ett dialogmöte där den nya 
processen för uppföljning och insyn introduceras. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna programmet för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Beslutsunderlag

Tjänstutlåtande Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare, daterat 2017-04-10

Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat 2016-11-09

Kommunledningskontorets förslag Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare, år 2016
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 47

Extratjänster inom Kristianstads kommun
Änr AVN 2017/1547

Beslut

 Godkänna hur medlen 1 miljon kr ska användas

 Godkänna förslaget på uppföljning

Sammanfattning

1 miljon kronor avsattes från ramen för ekonomiskt bistånd till att finan-
siera extratjänster inom verksamheten Utbildning och arbete vid nämnd-
sammanträdet i januari 2017. Rapport avseende uppnått resultat ska göras 
till nämnden efter 6 månader. 

Vid sammanträdet fick verksamheten i uppdrag att återkomma med ett 
förslag på hur medlen ska användas och följas upp.

Arbete och välfärdsförvaltningen föreslår att medlen används för att 
delfinansiera 140 extratjänster. Extratjänsterna föreslås följas upp med 
halvårs- och helårsrapporter där antalet personer som påbörjar, deltar och 
avslutat en extratjänst redovisas. Uppföljningen föreslås också innehålla 
påverkan på försörjningsstöd, sysselsättning vid avslut, sysselsättning ett 
år efter avslut samt en ekonomisk redovisning.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna hur medlen 1 miljon kr ska användas
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Godkänna förslaget på uppföljning

Beslutsunderlag

Extratjänster inom Kristianstad kommun

Extratjänster i Skåne vecka 14 2017
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 48

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verk-
ställda 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 gyn-
nande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre måna-
der från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en sta-
tistikrapport 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 2016-12-31 och som ej verkställts inom tre 
månader (8 st). Några avbrutna verkställigheter som inte verk-
ställts på nytt finns inte att rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

 Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-12

 Förteckning över ej verkställda beslut per 2017-04-11
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 49

Ärende som inte uppfyller lagens krav mars 
2017
Änr AVN 2017/1769

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 var antalet 7 st. Den 4 april fanns 8 ofördelade öppnade utred-
ningar. Fördelningen är team 1+2, 7 st. och team 3, 1 st.

Totalt uppgår antalet pågående utredningar 170404 till 341 st, en minsk-
ning från föregående månad. Av dessa så är det 100 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. 

Antalet försenade överväganden vid placering var 11

Enligt tidigare år så kan en uppgång av antalet inkommande orosanmäl-
ningar förväntas i maj-juni.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-04-27

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Rapport april 2017

Tjänsteutlåtande 2017-04-12
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