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Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:00-15:40

Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) 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) § 61 Carl-Henrik Nilsson (SD) Tjänstgörande ersättare
Marcus Bagan (S) § 56

Tjänstgörande ersättare
Beth Melander (MP) §50-60           

               
               

Ersättare Malin Skoglund (S)
               
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson 
Nämndsekretrare

Christian Boberg
Personalföreträdare

               
               

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2017-05-30

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

Cecilia Carlsson

§ 50-61

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

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

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

……………………………….
Ewa Jakobsen       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-05-24

Datum då
anslaget sätts upp

2017-05-30 Datum då 
anslaget tas ned

2017-06-20

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 50

Fastställande av dagordning
      

 Dagordningen fastställs
- ärende 6 stryks från dagordningen

Upprop

 Se sidan 1

Val av justerare

 Ewa Jakobsen väljs till justerare för dagens protokoll

__________
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Sammanträdesdatum

 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 51

Information
      

 Ordförande Radovan Javurek
-Utvecklingsdagar med nämnden i Åhus

 Förvaltningschef Merete Tillman

 Rapportering: Ensamkommande flyktingbarn

 Verksamhetsinformation – Utredning
- Verksamhetschef Ann-Christine Bjerrehus informerar kring verk-
samheten Utredning.

 2017/605 Nämndstatistik 2017

 2017/1937 Svar till arbetsmiljöverket utifrån tillsynsmeddelande 
socialsekreterare

 Ny ersättningsförordning ensamkommande flyktingbarn
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 52

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut

 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 170523

KS § 95 Kommunövergripande plan för arbetsmarknadsåtgärder årsrap-
port 2016 170426

KS § 84 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 170426
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 53

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut

 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag

Matchningsgruppen 170401-170430

Lex sarah 170401-170430

Beslut angående utlämnade av handlingar 170505
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 54

Ekonomisk uppföljning 2017 AVN
Änr AVN 2017/1330

Beslut

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

Sammanfattning

Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter april visar på en budget 
i balans.  Det finns osäkra områden och det gäller framförallt inom verk-
samheten för barn och ungdom där kostnader för konsulter och familje-
hem är högre än vad som är budgeterat för året. Verksamheten fortsätter 
att arbeta för att säkerställa en budget i balans för året. Ett annat område 
är också Ensamkommande där den nya ersättningsförordningen träder 
ikraft 1 juli. Anpassning av verksamheten pågår.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

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

Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2017

Uppföljning april per verksamhet och enhet AVN

Volymuppföljning april
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 55

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

Beslut

 Godkänna redovisningen av helårsprognos med ekonomiska konse-
kvenser för 2017.

Sammanfattning

Prognosen efter april månads utfall visar på en förbättring av den progno-
stiserade helårsavvikelsen för verksamheten Ensamkommande. Kom-
munstyrelsen beslutade under april att avsätta 10 mkr för att hantera 
omställningskostnaden till den nya ersättningsförordningen. Detta är nu 
avräknat i prognosen. En justering är också gjord utifrån att beslut tagits 
gällande att enbart ha ett mobilt team till boendena.  Kostnaderna för 
externa placeringar har också kunnat förbättras. 

I prognosen jämförs siffrorna med utfallet för 2016. På de flesta kost-
nadsposter kan man se att den beräknade helårskostnaden kommer att 
vara lägre för året än för 2016. Verksamheten fortsätter att arbeta för att 
kunna förbättra helårsresultatet och göra omställningen så kostnadsneu-
tral som möjligt.

Verksamheten fortsätter att arbeta för att kunna sänka kostnadsnivån 
under året. Prognoser kommer att tas fram månadsvis för att kunna följa 
effekterna av alla beslut och därmed säkerställa att kostnadsutvecklingen 
dämpas.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna redovisningen av helårsprognos med ekonomiska konse-
kvenser för 2017.

Beslutsunderlag

Helårsprognos efter april för verksamheten Ensamkommande.
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 56

Extra feriejobbsatsning 2017
Änr AVN 2017/1831

Beslut

 Godkänna förvaltningen förslag till hantering av den statliga extra 
feriejobbsatsningen

Nämndens behandling

Tommy Nilsson (S) anmäler jäv

Sammanfattning

Regeringen har beslutat om en feriejobbsatsning 2017. Medlen som 
tilldelas kommunerna får inte användas för att finansiera redan planerade 
feriejobb utan avser feriejobb som skapas under våren.

Arbete och välfärdsförvaltningen föreslår att medlen används till att 
erbjuda alla ungdomar som söker ett feriearbete inom det ordinarie ferie-
arbetet ett arbete. Sedan föreslås att en andra ansökningsomgång öppnas 
upp där förutom ungdomar födda 1999 och 2000 även ungdomar födda 
2001 ges möjlighet att söka. 

Kristianstads kommun har tilldelats 932 000:- och en överenskommelse 
med Arbetsförmedlingen har gjorts. Medlen kommer att användas till lön 
till ungdomarna, kostnader för handledare, ansökningskostnader och 
uppföljning. 

Dialoger pågår med de kommunala förvaltningar och bolag om möjlighe-
ten att kunna ta emot fler ungdomar i feriearbete och detta förslag förut-
sätter att fler platser kan tas fram.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna förvaltningen förslag till hantering av den statliga extra 
feriejobbsatsningen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Extra feriejobbsatsning 2017-05-21
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 58

Remisssvar Försök med 6 tim arbetsdag KS 
2016.904
Änr AVN 2017/1906

Beslut

 Föreslår att avslå motionen. 

Nämndens behandling

Birgitta Lööv (V) yrkar bifall till motionen

Beth Melander yrkar bifall till motionen

Qalinle Dayib (C)  yrkar bifall till förvaltningens förslag

Ewa Jakobsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Radovan Javurek (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Ordförande ställer Birgitta Löövs (V) förslag mot förvaltningens förslag 
och finner att besluta enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Nämndsledamot Birgitta Lööv, Vänsterpartiet, har i en motion (KS 
2016.904) önskat att Arbete- och välfärdsförvaltningen på försök inför 6 
timmars arbetsdag med bibehållen lön för socialsekreterare på barn och 
ungdomsenheten.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Förvaltningen bedömer det inte möjligt att erbjuda sänkt arbetstid för den 
aktuella socialsekreterare gruppen utan kommer att prioritera andra åtgär-
der för att komma åt bristen på myndighetsutövande socionomer.

Arbete och välfärdsförvaltningenss förslag till Arbete 
och välfärdsnämnden

 Föreslå att avslå motionen

Beslutsunderlag

Motion gällande försök med 6-timmars arbetsdag för socialsekreterare 
som arbetar med barn- och ungdomsärenden inom AoV.
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 59

Ändring av delegationsordning, ensamkom-
mande
Änr AVN 2017/1932

Beslut

 Ändra delegationen gällande beslut om fortsatt vård enligt 4 kap 1 § 
SoL för asylsökande ungdomar som fyller 18 år från nämnden till 
Myndighetsutskottet.

Sammanfattning
När ett asylsökande, ensamkommande barn fyller 18 år betraktas den 
unge som vuxen i asylprocessen och ansvaret övergår till Migrationsver-
ket. Socialtjänsten avslutar då i normalfallet aktuell placering. Undantag 
är om socialtjänsten bedömer att den unge har behov av vård enligt SoL 
eller LVU även efter 18 års ålder, i dessa fall kan placeringen fortgå även 
efter det att den asylsökande ungdomen fyllt 18 år. Bedömningen om 
huruvida den unge ska beredas fortsatt vård inom socialtjänsten efter sin 
18 årsdag görs utifrån samma förutsättningar som gäller för andra vuxna. 

Vid bedömningen av om fortsatt vård inom socialtjänsten ska beviljas 
behöver hänsyn tas både till omfattningen av behovet och till dess karak-
tär. Socialtjänsten ska bedöma om vården är nödvändig för att den enskil-
de ska uppnå en skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § SoL. Om den unge 
exempelvis har ett stort behov av omvårdnad i form av direkta hjälpinsat-
ser för att klara sin dagliga livsföring, kan socialtjänsten göra bedöm-
ningen att den unge har behov av fortsatt vård.

När det gäller vårdbehovets karaktär kan kriterierna i LVU ge en viss 
konkret vägledning när det gäller socialnämndens ansvar för unga med 
beteendeproblem som har fyllt 18 år. Rekvisiten är missbruk av beroen-
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-05-24

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

deframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytan-
de beteende. Även om beteendeproblemen vid fortsatt frivillig vård efter 
18 år inte behöver nå upp till den nivå som krävs för tillämpning av LVU 
(påtaglig risk att skadas till sin hälsa eller utveckling) får kriterierna 
anses vara ett uttryck för i vilka situationer socialnämnden har ett ansvar 
för unga i åldern 18 – 20 år.

I Regeringskansliets promemoria Ett nytt ersättningssystem för motta-
gandet av ensamkommande barn och unga (2016-06-21), framgår att 
rätten till ersättning för fortsatt placering är begränsad till dem som är 
placerade med stöd av LVU eller för dem med motsvarande vårdbehov 
men som är placerade med stöd av SoL. De placeringar enligt SoL som 
ersätts bör vara de placeringar som görs med samma grund som en place-
ring med stöd av LVU, men där den enskilde samtycker till vården vilket 
innebär att beslutet då fattas med stöd av SoL.

I nuläget är nämnden beslutsfattare i dessa ärenden men undertecknad 
föreslår att myndighetsutskottet framåt är beslutsfattare i ärenden som 
gäller fortsatt vård enligt 4 kap 1 § SoL för asylsökande unga som fyllt 
18 år.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Ändra delegationen gällande beslut om fortsatt vård enligt 4 kap 1 § 
SoL för asylsökande ungdomar som fyller 18 år från nämnden till 
Myndighetsutskottet.

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande Ändring av delegationsordning ensamkommande 
170510
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AVN § 60

Ändring delegationsordning utredning
Änr AVN 2017/1933

Beslut

 Godkänna förslag till ändring av delegationsordning för verksamhe-
ten Utredning

Sammanfattning

Delegationsordningen för Utredning justeras och förtydligas. Det har 
lagts in flera nivåer i beslutsfattare då arbete pågår i verksamheten med 
att assistenter och socialassistenter ska fatta beslut på egen delegation. 
Tanken är att avlasta handläggare som ska lägga mer fokus på arbetet 
med klientmöten och deras planering mot självförsörjning. Inom några 
områden ändras delegat i beloppsnivåer för att teamledare och chefer ska 
ha större kunskap och insyn i verksamhetens ekonomi. Några områden 
har saknats i delegationsordning och har lagts in med kommentar NY. 
Förtydligande och ändringar föreslås även gällande återkravsärende.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna förslag till ändring av delegationsordning för verksamhe-
ten Utredning

Beslutsunderlag

Delegationsordning med förslag till förändringar.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2017
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AVN § 61

Ärende som inte uppfyller lagens krav april
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. Den 2 maj finns inga ofördelade utredningar.

Totalt uppgår antalet pågående utredningar 170502 till 331 st, en minsk-
ning från föregående månad med tio utredningar. Av dessa så är det 
fortfarande så många som 95 st som ej uppfyller lagens krav på utred-
ningstid, vilket dock är en minskning med fem från föregående månad. 
En av orsakerna till de långa utredningstiderna har hittills varit att att 
utredningarna fördelats till handläggare när det redan förlupit en tid 
sedan utredning inleddes. När vi nu ser en minskning av antalet ofördela-
de utredningar kommer verksamheten att fokusera på att också få ner 
utredningstiderna.

Antalet försenade överväganden vid placering var åtta. 

Enligt tidigare år så kan en uppgång av antalet inkommande orosanmäl-
ningar förväntas i maj-juni. Det kan påverka möjligheten att fördela ut 
alla utredningar inom rimlig tid.
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Arbete och välfärdsnämndens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Rapport maj 2017

Tjänsteutlåtande 2017-05-12


