
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

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

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)

Carl-Henrik Nilsson (SD) Fia Rosenstråle (SD)
tjänstgörande ersättare      

               
               
               

Ersättare Patric Hansson (S) Marcus Bagan (S) Beth Melander (MP)
               
               
               

Övriga närvarande Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Merete Tillman
Förvaltningschef

Catarina Elofsson
Samordnad registrator

Aryanne Bezitcheva
personalföreträdare Preben Bruzelius § 123 Emma Krüger § 122-129

Ekonomichef
               

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2017-12-28

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

Cecilia Carlsson

§ 122-132

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

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

Ewa Jakobsen       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2017-12-14

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-28 Datum då 
anslaget tas ned

2018-01-18

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 122

Inledning
   

 Dagordningen fastställs

Upprop
 Se sidan 1

 Nämnden godkänner närvaro av Catarina Elofsson

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

     
     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 123

Information
     

 Ordförande Radovan Javurek

 Förvaltningschef Merete Tillman

 2016/5844 Verksamhetsinformation – Utbildning och Arbete
- Verksamhetschef Preben Bruzelius informerar om nuläget i verksam-
heten.
Nämnden vill tacka alla medarbetare i verksamheten Utbildning och 
Arbete för ett gott utfört arbete under 2017.

 2017/3233 Verksamhetsberättelse för Maria Skåne Nordost 2016

 2017/605 Nämndstatistik 2017
- Förvaltningschef Merete Tillman föredrar ärendet.

 2017/2651 Personalrapport Arbete och välfärdsförvaltningen oktober
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 124

Delgivningar AVN 2017
Änr AVN 2016/5845

Beslut
 Till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 171212

Ändring i Arbete och välfärdsnämndens reglemente KF 171121 § 275

Beslut IVO 171116
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 125

Delegeringsbeslut AVN 2017
Änr AVN 2016/5846

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Matchningsgruppen 171101-171130

Lex Sarah 171001-171130
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 126

Föreningsbidrag Integration 2017
Änr AVN 2016/6683

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Ansökan om medel - Mandeiska föreningen 171206

Ansökan om medel – Framtidsutvecklingsgrupp 171201
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 127

Internbudget 2018 AVN
Änr AVN 2017/3121

Beslut
 Bifalla den föreslagna anslagsnivån av ram per verksamhet och enhet 

för 2018

 Bifalla den föreslagna fördelningen av investeringsbudgeten för 2018

 Överlämna beslut om internbudgetfördelning till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Resursfördelningen har sin grund i nämndens kommunicerade behov till 
kommunfullmäktige. Nämnden fick en ökad budgetram om 11 mkr. Ök-
ningen gäller främst indexhöjningar och volymökningar inom barn och 
ungdomsverksamheten för 2018 samt ersättning för café Davids verksam-
het. Det görs även satsning på sysselsättningsplatser för psykiskt funk-
tionsnedsatta, feriearbete samt fortsättning av Ungdomstorget i samarbete 
med Arbetsförmedlingen och Barn och utbildningsförvaltningen . 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Bifalla den föreslagna anslagsnivån av ram per verksamhet och en-
het för 2018

 Bifalla den föreslagna fördelningen av investeringsbudgeten för 
2018

 Överlämna beslut om internbudgetfördelning till kommunstyrel-
sen.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Förslag internbudget 2018 171129

Bilaga 1, detaljfördelning per verksamhet och enhet 2018 171129

Bilaga 2, förslag investeringsbudget 2018. 171129
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 128

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

Beslut
 Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt helårsprognosen för 

2017

Sammanfattning
Helårsprognosen efter november visar på att kostnaderna för året kommer 
kunna täckas av intäkterna från migrationsverket. Det är fortsatt en osä-
kerhet i siffrorna eftersom alla beslut och utbetalningar inte är gjorda än.

Kommunen har också fått meddelande om att alla utbetalningar och beslut 
kommer inte blir klara innan årsskiftet vilket innebär att full kontroll på 
siffrorna kommer förvaltningen/kommunen inte kunna få förrän under 
2018 när allt är avstämt.

Idag har förvaltningen ca 75 mkr som vi ej fått besked om gällande om de 
blivit beviljade eller ej.

Man kan dock konstatera att hela intäktsuppbokningen behövs för att täcka 
de kostnader förvaltningen har haft under 2017 för verksamheten.

I bokslutet kommer en översyn göras av vissa kostnadsposter i förhållande 
till omställningen som pågår för att se över möjligheten att boka upp den i 
bokslut 2017. Detta för att minimera riskerna för ett negativt utfall 2018.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna den ekonomiska uppföljningen samt helårsprognosen för 
2017

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning efter november för verksamheten ensam-
kommande.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 129

Ekonomisk uppföljning 2017 AVN
Änr AVN 2017/1330

Beslut
 Godkänna månadsuppföljning efter november samt helårsprognos för 

2017.

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter november visar fortsatt på ett 
överskott totalt om ca 6 mkr.

Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd som under hela året visat på 
positivt utfall har inte beaktats i tidigare prognoser eftersom tidigare be-
dömning varit att detta positiva utfall behövts för att täcka det förväntade 
underskottet för ensamkommande. Samtidigt har övriga verksamheter 
också uppnått minde överskott och sammanräknat blir det ett större pro-
gnostiserat överskott för nämnden än vad något år tidigare visat.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljning efter november samt helårsprognos 
för 2017.

Beslutsunderlag
Månadsrapport november 2017

Ekonomisk uppföljning efter november samt helårsprognos per verksam-
het och enhet
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 130

Arbete och Välfärdsförvaltningens dokumenthane-
ringsplan
Änr AVN 2017/3180

Beslut
 Fastställa förvaltningens förslag på dokumenthanteringsplan för 

Arbete och välfärdsnämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
Beslut har fattats av kommunfullmäktige 18 april 2017 att använda en 
gemensam klassificeringsstruktur för Kristianstad kommuns samtliga 
myndigheter. Klassificeringsschema VerkSAM Diarium version 2.2, har 
tagit fram en översiktlig beskrivning av verksamhetsområden och huvud-
processer eller arbetsflöden, och används som diarieplan vid registrering, 
och är utgångspunkten för utformningen av dokumenthanteringsplanen. 
Dokumenthanteringsplanen ligger även till grund för arkivförteckning för 
handlingar som ska bevaras på papper och digitalt. En enhetlighet skapas 
därmed i redovisning av allmänna handlingar/arkiv från registrering till 
arkivering

Föreliggande förslag bygger på dokumenthanteringsplan som beslutats av 
AVN 2016/2651 löpande justering kommer att ske vid behov.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Fastställa förvaltningens förslag på dokumenthanteringsplan för 
Arbete och välfärdsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Arbete- och Välfärdförvaltningens dokumenthanterings-
plan 171124

Dokumenthanteringsplan AoV 171124
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 131

Val av kontaktpolitiker 2018
Änr AVN 2014/35

Beslut
 Utse fyra kontaktpolitiker till verksamheten Barn- och ungdom

Qalinle Dayib, Niclas Nilsson, Anne Wågström, Marcus Bagan

 Utse tre kontaktpolitiker till verksamheten Vuxenvården inklusive 
LP-stiftelsen, Stadsmissionen Nattjouren och Café David
Helen Persson, Carl-Henrik Nilsson, Camilla Palm

 Utse fyra kontaktpolitiker till verksamheten Utbildning och arbete
Ann-Charlotte Lindner, Tommy Nilsson, Patric Hansson, Birgitta 
Lööv

 Utse fyra kontaktpolitiker till verksamheten Utredning inklusive 
Brottsofferjouren, Kvinnojouren samt Tjejjouren, Kim Nurmi, Beth 
Melander, Fia Rosenstråle, Malin Skoglund.

Sammanfattning
I början av varje mandatperiod samt efter halva mandatperioden utses 
kontaktpolitiker till förvaltningens verksamheter med klientkontakt samt 
till en del av de föreningar som erhåller ett högre föreningsbidrag. Orga-
nisationsförändring har gjorts och verksamheten ensamkommande har 
upphört och ingår numera  i  Utredning.  Nämndens sammansättning har 
också förändrats sedan tidigare fördelning av uppdrag som kontaktpoliti-
ker. En ny fördelning görs därmed. Presidiets förslag på ny fördelning 
föreslås nämnden. 

 Uppdraget som kontaktpolitiker fullgörs genom att delta i verksamheten, 
delta i möten av olika slag och i stort hålla sig informerad om utveckling-
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

en i verksamheten/föreningen/organisationen. I uppdraget som kontakt-
politiker ingår att hålla sig informerad om utvecklingen i verksamheten 
för inblick i det vardagliga arbetet. Kontaktverksamheten är inte forum 
för beslut eller ställningstaganden.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Utse fyra kontaktpolitiker till verksamheten Barn- och ungdom
Qalinle Dayib, Niclas Nilsson, Anne Wågström, Marcus Bagan

 Utse tre kontaktpolitiker till verksamheten Vuxenvården inklusi-
ve LP-stiftelsen, Stadsmissionen Nattjouren och Café David
Helen Persson, Carl-Henrik Nilsson, Camilla Palm

 Utse fyra kontaktpolitiker till verksamheten Utbildning och arbe-
te
Ann-Charlotte Lindner, Tommy Nilsson, Patric Hansson, Birgitta 
Lööv

 Utse fyra kontaktpolitiker till verksamheten Utredning inklusive 
Brottsofferjouren, Kvinnojouren samt Tjejjouren, Kim Nurmi, 
Beth Melander, Fia Rosenstråle, Malin Skoglund.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande val av kontaktpolitiker 20171201
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Arbete och välfärdsnämnden 2017-12-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 132

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

Beslut
 Godkänna redovisningen

Sammanfattning
Den 30 november fanns 313 pågående utredningar på barn och ungdoms-
verksamheten. För sju utredningar har utredningstiden förlängts. 21 på-
gående utredningar hade en utredningstid över 120 dagar utan godkänd 
förlängning. Myndighetsenheterna har haft fokus på att avsluta utredningar 
med för lång utredningstid och på att ärenden med utredningstid närmare 
120 dagar ska kunna hanteras inom tid. Ett fåtal utredningar ligger oförde-
lade och två överväganden om placeringar är försenade.

Arbetet med att säkra upp att utredningstiden hålls i alla ärenden fortsätter 
bl.a. i ett förbättringsteam. För att omvärldsbevaka och lära mer kommer 
ledningsgruppen kommer att besöka Mölndals kommun som fattat beslut 
om att organisera utredningsarbetet på ett annat sätt än vi gör i Kristian-
stad.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ärende som inte uppfyller lagens krav november  171201

Ärenden som inte uppfyller lagens krav november 2017


