
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

Plats och tid Östra kommunhuset, D303 13:00-15:50

Beslutande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Helen Persson (S)
Anne Wågström Johnsson(S) Ann-Charlotte Lindner (L) Camilla Palm (M)
Niclas Nilsson (SD) Carl-Henrik Nilsson (SD) Helen Persson (S)

Tommy Nilsson (S) Kim Nurmi (L)
Tjänstgörande ersättare Birgitta Lööv (V)

               
               
               

Ersättare Beth Melander (MP) Fia Rosenstråle (SD) Marcus Bagan (S)
Patrik Hansson (S) Malin Skoglund (S)      
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Susanne Friedrichsen
Utvecklare § 72

Kajsa Jordevik
Verksamhetschef § 72

Evelina Nilsson
Samordnare § 72      

      

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats  

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

Cecilia Carlsson

71-84

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

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

Ewa Jakobsen   

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-08-31

Datum då
anslaget sätts upp

2017-09-04 Datum då 
anslaget tas ned

2017-09-25

Förvaringsplats
för protokollet Östra Kommunhuset Kristianstad

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 71

Fastställande av dagordning
   

 Dagordningen fastställs med följande tillägg
- sekretess 1f Lex Sarah VoB
- Birgitta Lööv (V) initiativärende, § 84

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Ewa Jakobsen (M) väljs till justerare för dagens protokoll
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 72

Information
 Ordförande Radovan Javurek

- Stöd och service utredning

- Birgitta Lööv (V) lyfter fram egna synpunkter gällande förvalt-
ningens hantering av ensamkommande flyktingbarn.

 Förvaltningschef Merete Tillman

- Två stora organisationsförändringar  är på gång i förvaltning-
en, en är verksamheten ensamkommande flyktingbarn som ska 
delas in i befintliga verksamheter. 
Den andra är Utveckling och service, som ska upphöra som 
eget verksamhetsområde. Riskbedömning ska göras under vec-
ka 36.

 2016/5844 Verksamhetsinformation AVN 2017 – Utveckling & 
Service Kajsa Jordevik och Evelina Nilsson

 Samhällsorientering – Susanne Fridrichsen     
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 73

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut
 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 170829
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 74

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut
 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Matchningsgruppen 170601-170731

Lex Sarah 170601-170731

Verksamhetschef som går in som förvaltningschef under ledighet
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 75

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 julimånads utfall visar 
på ett positivt resultat om 3 mkr.  Det positiva utfallet beror på en fortsatt 
lägre nivå av utbetalt bistånd för året, att placeringsnivån inom vuxenvår-
den är fortsatt låg för året samt att verksamheten för SFI ej kunnat tillsät-
ta lärare enligt plan. Det finns fortsatt osäkra områden och det 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. 

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

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Godkänna månadsuppföljningen efter maj månad samt helårsprogno-

sen för 2017.

Beslutsunderlag
Månadsrapport juli 2017
Uppföljning efter julimånads utfall per verksamhet samt helårsprognos 
2017
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 76

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

Beslut
 Godkänna uppföljningen efter juli samt helårsprognosen för 2017.

Sammanfattning
Helårsprognosen för verksamheten ensamkommande visar på ett under-
skott om ca 5,5 mkr efter 7 månaders utfall. Prognosen har förbättrats 
med ca 2 mkr sedan föregående rapport. Detta beror framförallt på en 
ökad intäkt samt att kostnaderna för externa placeringar har sänkts.

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.

En djupare analys gällande kostnads och intäktsutvecklingen kommer att 
lämnas till delårsrapporten 2017 i september.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Godkänna uppföljningen efter juli samt helårsprognosen för 2017.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning efter juli samt helårsprognos för 2017 för verksamhe-
ten ensamkommande.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 77

Halvårsredovisning avseende kommunövergripande 
plan för arbetsmarknadsåtgärder
Änr AVN 2016/4373

Beslut
 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna halvårsredovisningen med 

bilaga

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2016 att godkänna en ny kom-
munövergripande plan för arbetsmarknadsåtgärder som tagits fram av 
Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar 
och bolag. Planens målsättning är att motsvarande 7,5 % av kommunens 
tillsvidareanställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärder 
år 2018. Delmål för 2017 är motsvarande 6,8%.  Helårsredovisningen 
visar att i juni motsvarar andelen personer i arbetsmarknadsåtgärd 5,7% 
av kommunens tillsvidareanställda.

Arbete och välfärdsförvaltningen ser ett behov att inför 2018 justera 
målnivån då målet troligen inte är möjligt att uppnå. En översyn av mät-
metod kommer också att genomföras som en del i arbetet med att se över 
målnivåerna. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna halvårsredovisningen med 

bilaga

Beslutsunderlag
Halvårsredovisning arbetsmarknadsåtgärder 2017

Bilaga Sammanställning av arbetsmarknadsåtgärder 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 78

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 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 soci-
alnämnden före 2017-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (10 
st). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-07-24

Förteckning över ej verkställda beslut per 2017-07-24
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 79

Rapportering ensamkommande flyktingbarn (revi-
sionsrapport)
Änr AVN 2017/2195

Beslut
 Godkänna svar till kommunrevisorerna gällande granskning av mot-

tagandet av ensamkommande barn och översända svaret som sitt 
eget.

 Beslutet ska justeras omedelbart

Nämndens behandling
Birgitta Lööv (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Birgitta Lööv (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
reservation som biläggs protokollet.

Sammanfattning
Våren 2017 genomförde PWC på uppdrag av kommunens revisorer en 
granskning av kommunens mottagande av ensamkommande barn. 
Granskningen avsåg 2016 och flera rekommendationer föreslogs med 
syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Godkänna svar till kommunrevisorerna gällande granskning av mot-
tagandet av ensamkommande barn och översända svaret som sitt 
eget.

 Beslutet ska justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Svar gällande kommunrevisionens granskning av Arbete- och välfärds-
nämndens hantering av ensamkommande barn 170728
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 80

Ändring av delegeringsordning, utbildning och arbe-
te
Änr AVN 2017/1972

Beslut
 Förändra delegeringsordningen enligt förslag

Sammanfattning
Skollagen förändrades from 1:a januari 2017. Förändringarna innebär i 
korthet att sfi inte längre är en egen skolform utan ingår i den kommunala 
vuxenutbildningen. 

I Kristianstad har Arbete och välfärdsnämnden och Barn och utbildnings-
nämnden beslutat att skapa en gemensam väglednings- och antagningsen-
het för att förenkla medborgarens väg till den kommunala vuxenutbild-
ningen. En enhetschef har tillsatts organisatoriskt placerad under rektor 
VLC (väglednings och lärcentrum) med uppdrag att leda enheten och 
ansvara för antagning till vuxenutbildning. En del av de beslut som tidi-
gare tillhört rektors ansvarsområde kan därför delegeras till enhetschef. 

Ansökningsförfarandet avseende statsbidrag till yrkesutbildningar har 
förändrats vilket innebär att Skolverkets krav på att ansökan ska under-
tecknas av nämndsordförande tagits bort. Statsbidragsansökan görs nu-
mera regionalt och ansökan lämnas in genom en webbansökan. 

Förändringar föreslås för fyra av sju punkter (samtliga under rubriken 
Utbildning, sid 30 delegeringsordningen)
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Befintlig delegeringsordning: 

Utbildning Lagrum Delegat Anmärkning

Mottagande och antag-
ning av elev från egen 
och annan kommun till 
gymnasial vuxenutbild-
ning 

20 kap 22-
23§ Skolla-
gen

Rektor

Upphörande av utbild-
ning för elev och even-
tuell omstart avseende:

a)svenska för invandra-
re

b) Gymnasial yrkesut-
bildning

22 kap 16-
17§ SL

b) 20 kap 
9§ SL 

a)Rektor

b) Rektor

Ansökan om statsbi-
drag för yrkesvuxut-
bildning, utbildning till 
yrkesförare samt lär-
lingsutbildning inom 
gymnasial yrkesutbild-
ning

Nämndens 
ordförande

Beslut om person ska 
tas emot till SFI-utbild-
ning

22 kap 15§ 
Skollagen

Rektor
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förslag ny delegeringsordning:

Utbildning Lagrum Delegat Anmärkning

Mottagande och antag-
ning av elev från egen 
och annan kommun till 
kommunal vuxenut-
bildning:

20 kap 14§, 
22§, 23§ 
och 33§ 
Skollagen

Rektor 
VLC samt 
Enhetschef 
Vägledning 
och antag-
ning

(På grundläggande 
och gymnasial 
nivå samt i svens-
ka för invandrare)

Mottagande och antag-
ning av elev till sär-
skild utbildning för 
vuxna

21 kap 7§ 
Skollagen

Rektor 
VLC samt 
Enhetschef 
Vägledning 
och antag-
ning

Upphörande av utbild-
ning för elev och even-
tuell omstart

20 kap 9§ 
Skollagen

Rektor

Enhetschef 
Vägledning 
och antag-
ning

Upphörande av 
utbildning

Omstart

Ansökan om statsbi-
drag för yrkesvuxut-
bildning, utbildning till 
yrkesförare samt lär-
lingsutbildning inom 
gymnasial yrkesutbild-
ning

Nämndens 
ordförande

Punkten utgår
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Förändra delegeringsordningen enligt förslag

Beslutsunderlag
Förändring av delegeringsordning 170810
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 81

Extratjänster inom Kristianstads kommun
Änr AVN 2017/1547

Beslut
 Godkänna halvårsrapporten

Sammanfattning
Utbildning och arbete fick vid nämndsammanträdet i januari 2017 i 
uppdrag att redovisa förvaltningens arbete med extratjänster. Rapport 
avseende uppnått resultat lämnas till nämnd halvårsvis.

De första extratjänsterna startade 160201 och hittills till och med 170630 
har 108 personer påbörjat en extratjänst i Kristianstads kommun. 7 har 
hittills avslutat sin anställning.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Godkänna halvårsrapporten

Beslutsunderlag
Halvårsrapport extratjänster i Kristianstads kommun
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 82

Redovisning av medborgarförslag
Änr AVN 2014/44

Beslut
 Arbete och välfärdsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa 

till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen har inga medborgarförslag att redovisa 
för perioden 170330-170831

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Arbete och välfärdsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa 

till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande redovisning medborgarförslag 170814
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 83

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

Beslut
 Godkänna redovisningen

Sammanfattning
Antal pågående utredningar är fortsatt högt trots en liten minskning under 
sommaren. Ökningen skedde under maj månad vilket följer de trender 
som vi brukar se med stor ökning av antalet anmälningar innan skolslut. 

Antal ofördelade utredningar är högre än innan sommaren vilket till viss 
del kan förklaras med sommarledigheterna men också flera av att vi har 
flera nya medarbetare som inte kan ta så många ärende under sin intro-
duktion. 

Rekrytering pågår fortsatt för att bemanna upp i teamen. Vi ser en fortsatt 
trend att medarbetare som tidigare slutat hos oss nu vänder tillbaka vilket 
är mycket positivt.  Åldersindelningen i teamen kommer att ändras och 
barnteamen ska handlägga barn i åldrarna 0-12 år och ungdomsteamet 
13-20. Det innebär att två handläggare kommer att flyttas över till ung-
domsteamet, så att det blir 7 istället för som nu 5 handläggare. En av 
dessa är redan anställd och börjar 1/9 och rekryteringen pågår på den 7:e 
tjänsten i det teamet.

Utifrån volymökningar inom familjehemsvården, drygt 30 nya barn 
senaste året, har en extra handläggare anställts sedan maj månad. Detta 
finansieras inom verksamheten med via föräldraledigheter och VAB.  
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
Rapport av ärenden inom barn och ungdomsverksamheten som inte 
uppfyller lagens krav juli
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-08-31

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 84

Initiativärende
Änr AVN 2017.4308

Beslut
 Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med svar till nästa samman-

träde.

Sammanfattning
 I förvaltningens svar till revisorerna hänvisas till den s k Trelleborgsmo-
dellen.

Vänsterpartiet har följande frågor kring den:

 Vad innebär modellen konkret för det dagliga arbetet med de en-
samkommande, både vad gäller socialsekreterare och personal på 
boendena?

 Hur ser personaltätheten ut på kommunens HVB för ensamkom-
mande jämfört med andra typer av HVB:n?

 Hur mycket kostar en plats på t ex s k egendriftat HVB-boende, 
jämfört med ordinarie på ett ordinarie HVB?

 Vari består socialstyrelsens kritik mot modellen? Finns det annan 
myndighetskritik mot mode

Beslutsunderlag
Birgitta Lööv (V) initiativärende 170831


