
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

Plats och tid Östra kommunhuset 13:00-15:30

Beslutande Radovan Javurek (L) Beth Melander (MP)
Tjänstgörande ersättare 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) Malin Skoglund (S)      
               
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Christian Boberg
Personalföreträdare

Pål Sander
Verksamhetschef § 1-2

Linda Färdig 
Kommunikatör § 1-2      

               

Utses att justera Fia Rosenstråle        

Justeringens
tid och plats  2018-01-29

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

Cecilia Carlsson

1-10

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

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

Fia Rosenstråle        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2018-01-25

Datum då
anslaget sätts upp

2018-01-29 Datum då 
anslaget tas ned

2018-02-19

Förvaringsplats
för protokollet Östra Kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 1

Fastställande av dagordning
   

 Dagordningen fastställs
- ärende 25 tillkommer på sekretess

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
Fia Rosenstråle väljs till justrerare för dagens protokoll
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 2

Information
     

 Ordförande Radovan Javurek
- Marcus Bagan (S) har anmält att han slutar i nämnden med omedelbar 
verkan.
- Påminnelse till nämnden att sista dagen för att lämna in redovisning av 
kontaktpolitikeruppdraget är den 31 januari.
- Uppmaning till förvaltningen att ta fram en skriftlig rutin för hantering-
en av urvalsärenden till nämnden.

 Förvaltningschef Merete Tillman
- Information har gått ut till medarbetarna inom tidigare verksamhet en-
samkommande om personalneddragningar och stängning flera av våra 
boenden.
- Bokslutet är enligt prognosen, ett överskott på 5,5 miljoner kronor.

 Verksamhetsinformation Barn och ungdom – Pål Sander

 2017/605 Nämndstatistik

 2018/79 Revisionsrapport Hävning av avtal systemleverantör
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 3

Delgivningar AVN 2018
Änr AVN 2018/83

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 180123

Tillståndsbeslut IVO 171220
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 4

Delegeringsbeslut AVN 2018
Änr AVN 2018/84

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Matchningsgruppen 171201-171231

Lex sarah 171201-171231
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 5

Handlingsplan systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
Änr AVN 2018/6

Beslut
 Godkänna handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, 2018

Sammanfattning
En förvaltningsövergripande handlingsplan inom område för systematiskt 
arbetsmiljöarbete har tagits fram inför 2018. Handlingsplanen bygger på 
framkomna brister/utvecklingsbehov i samband med den årliga uppfölj-
ningen av SAM/samverkan/likabehandling samt utvecklingsbehov utifrån 
arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 
2015:4.  

Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har genom-
förts av enhetschefer och verksamhetschefer i respektive verksamhets 
ledningsgrupp. HR specialist har därefter sammanställt verksamheternas 
redovisning till en förvaltningsövergripande rapport och handlingsplan.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, 2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
 Handlingsplan Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2018.  

Bilaga 1 – Årlig uppföljning av SAM/samverkan/likabehandling 
2017
Bilaga 2 – Genomförda åtgärder inom SAM/samverkan/likabe-
handling 2017
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 6

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 gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport 
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 social-
nämnden före 2017-12-31 och som ej verkställts inom tre månader (12 st). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-08

 Förteckning över ej verkställda beslut per 2017-12-31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 7

Fördelningsnyckel  och resursfördelning i etablering-
en av nyanlända
Änr AVN 2018/47

Beslut
 Besluta om fördelningsnyckel för 2018

Sammanfattning
Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. I 
Kristianstad kommun är det fastställt att Barn och utbildningsförvaltningen 
hanterar hela schablonbeloppet för barn. Beloppet för vuxna hanteras av 
Arbete och välfärdsförvaltningen.

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlän-
da personer.

I förvaltingen finns en styrgrupp med ansvariga chefer som arbetar fram 
förslag på budget för nästkommande år gällande dessa intäkter, för att 
kostnadstäcka där behov finns utifrån introduktion av nyanlända personer.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
Besluta om fördelningsnyckel för 2018

Beslutsunderlag
 Fördelning och resursfördelning nyanlända
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 8

Ändring i Arbete och välfärdsnämndens delegerings-
ordning avseende placering VoB Syd AB
Änr AVN 2018/48

Beslut
 Anta förändring av Arbete och välfärdsnämndens delegeringsordning 

enligt förslaget

Sammanfattning
2017-11-30 beslutade Arbete och välfärdsnämnden om en ändring av 
delegeringsordningen avseende delegat för externa placeringar inom 
avtalet med VoB Syd AB. Ändringen innebar att beslutet placering i hem 
som drivs på entreprenad av Kristianstads kommun ska vara enhetschef 
för de platser som är förutbetalda och för övriga platser Myndighetsutskot-
tet.  

Det har visat sig vara svårhanterligt att ha olika beslutandenivå på samma 
bistånd. Verksamheten önskar nu att återgå till den ordning som rådde före 
2017-11-30. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Anta förändring av Arbete och välfärdsnämndens delegeringsord-
ning enligt förslaget

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ändring i Arbete och välfärdsnämndens delgeringsordning 
daterat 2018-01-08
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 9

Ärende som inte uppfyller lagens krav December-17
Änr AVN 2017/1769

Beslut
 Godkänna rapporten

Sammanfattning
Vid årsskiftet hade Team 1 och Team 2, sammanlagt 15  ej fördelade öpp-
nade utredningar. 

Totalt uppgår antalet pågående utredningar till 296 st, en minskning från 
föregående månad med 17 utredningar. Av dessa är det 6 st som ej uppfyl-
ler lagens krav på utredningstid. 

Barn och ungdomsverksamhetens myndighetsenheter har under hösten 
bedrivit ett målmedvetet arbete för att minska utredningstiderna och tillse 
att alla utredningar avslutas inom fyra månader, om det inte finns sakliga 
skäl för att förlänga utredningstiden. Något som i så fall beslutas av myn-
dighetsutskottet. 

Antalet försenade överväganden vid placering var 7. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag
Månadsstatistik utredningar och överväganden m.m.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-01-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 10

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 170901-180125

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

till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande redovisning medborgarförslag 180116


