
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2017-06-29

Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:04-15:50

Beslutande Radovan Javurek (L) Eva Jakobsen (M) Helen Persson (S)
Anne Wågström Johnsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib (C)
Camilla Palm (M) Niclas Nilsson (SD) §1-5, 7 Carl-Henrik Nilsson (SD)

Patric Hansson (S) 
Tjänstgörande ersättare

Malin Skoglund (S)
Tjänstgörande ersättare

Fia Rosenstråle (SD)
Tjänstgörande ersättare § 6, 8-
16

               
               
               

Ersättare Beth Melander (MP)           
               
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Christian Boberg
Personalföreträdare

Peter Sonnsjö
Verksamhetschef § 7           

               

Utses att justera Eva Jakobsen        

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 17-06-30

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

Cecilia Carlsson

62-70

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

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

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

……………………………….
Eva Jakobsen        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-06-29

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-30 Datum då 
anslaget tas ned

2017-07-21

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 62

Fastställande av dagordning
     

 Dagordningen fastställs

Upprop

 Se sidan 1     

Val av justerare

Ewa Jakobsen väljs till justerare för dagens protokoll

__________
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärds 2017-06-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 63

Information
     

 Ordförande Radovan Javurek
- Schema för ordförandejour och myndighetsutskott under sommaren 
klart. 

- Pål Sander, ny verksamhetschef på Barn och Ungdom from. 1 juli.

- Presidiet har träffat BUN presidiet och C4 teknik, där de diskuterat 
den bostadssociala situationen i kommunen.

- Presidiemöte med kultur och fritid, främsta anledningen av
situationen på Charlottenborg, samt integrationsbidrag.

- Presidiet har varit i Karlskrona för träff med 
jämförelsekommunerna 3KVH. Växjö har meddelat att de har hoppat av 
sammarbetet.

 Förvaltningschef Merete Tillman
- Förvaltningschefen har beslutat att Utveckling och service ska upphö-
ra som verksamhet och bli en stöd-/stabsfunktion under förvaltnings-
chefen. Kommer att samverkas efter sommaren.

-Utredning av omsorgsförvaltningens stöd och serviceenhetens organi-
sationsplanering är på gång, en konsultfirma ska lämna in sitt förslag i 
oktober.

- Information om processen kring verksamhetssystemet Pulsen.
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 2017/2195 Rapportering ensamkommande flyktingbarn (Revi-
sionsrapport)

 2016/5844 Verksamhetsinformation – Vuxenvården 
Verksamhetschef Peter Sonnsjö

 2017/605 Nämndstatistik

 2017/2200 Kommunikationsstrategi Arbete och välfärdsförvalt-
ningen
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AVN § 64

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut

 Till handlingarna

Beslutsunderlag

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 170627

KS § 108 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 
170524

KS § 138 Planeringsförutsättningar för år 2018 170621
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 65

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut

 Till handlingar

Beslutsunderlag

Matchningsgruppen 170501-170531

Lex sarah 170501-170531

Medarbetare som går in för enhetschef alt. enhetchef som går in för 
verksamhetschef.
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-06-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 66

Ekonomisk uppföljning 2017 AVN
Änr AVN 2017/1330

Beslut

 Godkänna månadsuppföljningen efter maj månad samt helårsprogno-
sen för 2017.

Sammanfattning

Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter majmånads utfall visar 
på en budget i balans.  Det finns osäkra områden och det gäller fram-
förallt inom verksamheten för barn och ungdom där kostnader för kon-
sulter och familjehem är högre än vad som är budgeterat för året. Verk-
samheten fortsätter att arbeta för att säkerställa en budget i balans för 
året. 

Ett annat område är också Ensamkommande där den nya ersättningsför-
ordningen träder ikraft 1 juli. Anpassning av verksamheten pågår.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna månadsuppföljningen efter maj månad samt helårsprogno-
sen för 2017.

Beslutsunderlag

Månadsrapport maj 2017

Uppföljning maj per verksamhet och enhet samt helårsprognos 2017
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 67

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

Beslut

 Godkänna uppföljningen efter maj samt helårsprognosen för 2017

Sammanfattning
Helårsprognosen för verksamheten ensamkommande visar på ett under-
skott om ca 7,7 mkr efter 5 månaders utfall. Hänsyn är tagen till de beslut 
som är fattade till och med den 31/5 gällande omställningar och föränd-
ringar.

Kostnaderna för konsulentstödda familjehem visar på en högre kostnads-
utveckling än vad som tidigare prognostiserat. Hänsyn är även tagen till 
behov av semestervikarier. Dessa poster gör att prognosen kvarstår från 
föregående månad även om de externa placeringarna visar på en positiv 
kostnadsutveckling och en klar förbättring av prognosen gällande kostna-
derna för externa placeringar är gjord.

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 på nationell nivå.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden
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 Godkänna uppföljningen efter maj samt helårsprognosen för 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning efter maj samt helårsprognos 2017 för verksam-
heten Ensamkommande.
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AVN § 68

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

Beslut

 Enligt 43 §, 2 st LVU utse teamledare Egzona Krasniqi samt Rebecka 
Larsson på Ensamkommande barn som förordnade tjänstemän att be-
gära handräckning av polis

Sammanfattning

I nuläget är det endast Verksamhetschef för Ensamkommande barn som 
är förordnad tjänsteman att begära handräckning av polis på Ensamkom-
mande barn. För att minska sårbarheten och för att ha ett förfarande som 
är i överensstämmelse med Barn & Ungdomsverksamheten föreslås även 
teamledarna på Ensamkommande barn att vara förordnade tjänstemän.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Enligt 43 §, 2 st LVU utse teamledare Egzona Krasniqi samt Rebecka 
Larsson på Ensamkommande barn som förordnade tjänstemän att be-
gära handräckning av polis.
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AVN § 69

Gallringsplan för handlingar av liten och kort-
varig betydelse - remissutskick
Änr AVN 2017/1919

Beslut

 Godkänna arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Gallringsplan 
för handlingar av liten och kortvarig betydelse.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till  Gallringsplan för 
handlingar av liten och kortvarig betydelse. Arbete och välfärdsförvalt-
ningen finner att planen är utan anmärkning. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Gallringsplan 
för handlingar av liten och kortvarig betydelse.

Beslutsunderlag

Föreliggande förslag till  Gallringsplan för handlingar av liten och kort-
varig betydelse.
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AVN § 70

Ärenden som inte uppyller lagens krav Maj
Änr AVN 2017/1769

Beslut

 Godkänna rapporten

Sammanfattning

Vid årsskiftet hade Myndighetsenheten inom Barn och ungdomsverksam-
heten 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. Den 13 maj är 
antalet 13.

Totalt uppgår antalet pågående utredningar 170613 till 353 st, en ökning 
från föregående månad med 22 utredningar. Av dessa så är det fortfaran-
de så många som 120 st som ej uppfyller lagens krav på utredningstid, 
vilket är en ökning med 25 st. från föregående månad. En av orsakerna 
till de långa utredningstiderna har hittills varit att utredningarna fördelats 
till handläggare när det redan förlupit en tid sedan utredning inleddes. 
När vi nu ser en minskning av antalet ofördelade utredningar hoppas vi 
att verksamheten också kan fokusera på att också få ner utredningstider-
na. När utredningarna kan påbörjas snabbare ser vi positiva effekter t.ex. 
i form av motivation till att delta i insatser.

Antalet försenade överväganden vid placering var fjorton. 

Vi ser precis som föregående år en ökning av antalet inkommande oro-
sanmälningar vilket har resulterat i att den lagstadgade tiden för genom-
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förande av förhandsbedömningar just nu inte hålls. Det påverkar givetvis 
möjligheten att fördela ut alla utredningar inom rimlig tid.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag

Ärenden som inte uppfyller lagens krav maj 2017 170614

Rapport 201705 BoU


