
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

Plats och tid Östra kommunhuset 13:00-15:10

Beslutande Radovan Javurek (L) 
ordförande

Ewa Jakobsen (M) vice 
ordförande Helen Persson (S)

Tommy Nilsson (S) Camilla Palm (M) Birgitta Lööv (V)
Carl-Henrik Nilsson (SD) Qalinle Dayib (C) Ann-Charlotte Lindner (L)
               

Tjänstgörande 
ersättare

Patric Hansson (S) Susanna Svensson (SD)      

               
Ersättare Lars Olsson (S) Beth Melander (MP)

               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Alexandra Svensson
Nämndsekreterare

Pål Sander § 95
Verksamhetschef

Linda Färdig
Kommunikatör

Aryanne Bezitcheva
Personalföreträdare      

               

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats Östra Kommunhuset 2018-07-04

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

Alexandra Svensson

§ 94-103

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

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

Ewa Jakobsen       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2018-06-28

Datum då
anslaget sätts upp

2018-07-04 Datum då 
anslaget tas ned

2018-07-25

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Alexandra Svensson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 94

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 välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 95

Information
     

 Ordförande Radovan Javurek: 

- Ordförande informerar om Pride-tåg i Kristianstad på lördag 
den 30 juni. 

- Ordförande informerar vidare om att förvaltningen har haft mö-
te med föreningen Utanverken som blivit besvärad av personer 
vid verksamheten Café David. 

 Förvaltningschef Merete Tillman: 

- Delmos har öppnat för kommunen att ansöka om medel. Kom-
munledningskontoret undersöker hur en ansökan till Delmos 
kan se ut.  

- En del av verksamheten har flyttat till Haga-huset. De är inflyt-
tade och kommer att ha en formell invigning när de landat.

 Förvaltningsinformation – Barn och ungdom Pål Sander

 AVN/2018/279 Nämndstatistik
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 96

Delgivningar AVN 2018
Änr AVN 2018/83

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 180626

Beslut KS § 103
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 97

Delegeringsbeslut AVN 2018
Änr AVN 2018/84

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Matchningsgruppen 180501-180531

lex Sarah 180509-180611

Ordförandebeslut 180618

Beslut IVO 180514
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 98

Ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2018
Änr AVN 2018/458 1.4.1

Beslut
 Godkänna ekonomisk uppföljning efter maj samt helårsprognos för 

2018.

Sammanfattning
Den ekonomiska prognosen efter maj månad visar på en budget i balans 
totalt sett för hela nämndens verksamhetsområde. Avvikelser finns dock 
fortsatt inom tidigare kommunicerade områden: SFI, Barn och ungdoms-
vården, Våld i nära relationer.

Det ekonomiska biståndet ligger fortsatt högre i utbetalt per månad än för 
2017. Den ökade kostnaden kan dock hanteras inom budgeterad volym för 
biståndet.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna ekonomisk uppföljning efter maj samt helårsprognos för 
2018.

Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2018

Ekonomisk uppföljning per verksamhet och enhet efter maj 2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 99

Ekonomisk uppföljning och prognos för 
verksamheten Ensamkommande 2018
Änr AVN 2018/459 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsuppföljning för verksamheten ensamkommande 

flyktingbarn efter maj samt helårsprognos för 2018.

Sammanfattning
Verksamheten ensamkommande/etablering har kunnat förbättra sin pro-
gnos ytterligare och visar nu på en prognostiserad budget i balans för 
2018. 

Förbättringen har möjliggjorts via det extra kommunstöd som kommunen 
ersatts för av Migrationsverket om 1,3 mkr för de ungdomar som stannar 
och är över 18 år. Intäkterna för återsökningarna har också kunnat höjas 
eftersom kommunen fått fler positiva bifall på dessa. 

Det finns dock fortfarande orosmoln när det gäller de placeringar som är 
gjorda med LVU-grund om dessa kommer att ersättas fullt ut eller ej. Scha-
blonersättningarna som kommunen numera får av migrationsverket har 
också varit lägre än vad våra tidiga prognoser visade, detta gör att en fort-
satt anpassning av kostnaderna krävs framgent för att verksamheten skall 
kunna vara kostnadsneutral. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljning för verksamheten ensamkommande 
flyktingbarn efter maj samt helårsprognos för 2018.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning efter maj samt helårsprognos för 2018 för verk-
samheten ensamkommande.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 100

Arbete och Välfärdsförvaltningens 
dokumenthaneringsplan
Änr AVN 2017/3180

Beslut
 Fastställa förvaltningens förslag på reviderad 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 
§2017/130-AVN, löpande justering kommer att ske vid behov.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Fastställa förvaltningens förslag på reviderad dokumenthanterings-
plan för Arbete och välfärdsnämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Arbete- och Välfärdförvaltningens dokumenthanterings-
plan 180531

Dokumenthanteringsplan AoV 180628
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 101

Medborgarförslag - Sovande jour ska räknas som 
full arbetstid i verksamheter inom Arbete och 
välfärdsförvaltningen
Änr AVN 2018/846 1.2.2

Beslut
 Medborgarförslaget anses vara besvarat.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har överlämnat till Arbete och välfärdsförvaltningen 
att fatta beslut i ankommet medborgarförslag (KF § 42 2018), jml 5 kap § 
25 Kommunallagen. Förslagsställaren föreslår att sovande jour ska räknas 
som full arbetstid i verksamheter inom Arbete och välfärdsförvaltningen.

Arbetstidsfrågor och där till sammanhörande ersättningar regleras av 
lagstiftning och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.  
Arbete och välfärdsförvaltningen tillämpar det regelverk, i form av arbets-
tidslag och centralt kollektivavtal (Allmänna bestämmelser), som i dag är 
gällande på området. 

Förslagsställaren uttrycker i sin skrivelse - ”sovande jourtid är dessutom 
inte avlönad utan ersätts med ca 43 kr/timme”. Jour är tid då man står till 
arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen. Ersättningen baseras på en 
kvot utifrån varje medarbetares grundlön, helt i enlighet med den överens-
kommelse som de centrala parterna gjort.

Verksamhetens behov, ekonomi och lagstiftarens krav på förutsättningarna 
i verksamheten styr sättet att lägga scheman på. Den typ av verksamhet 
som förslagsställaren hänvisar till bedrivs med likartad schemaläggning, 
oavsett om denna bedrivs i kommunal eller i privat regi. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Fackförbunden Vision och Kommunal har kontaktat arbetsgivaren i frågan 
och dialog förs. Dialog förs även i allmänhet om arbetstider och förutsätt-
ningar för arbetet inom ramen för samverkanssystemet.

Med hänvisning till ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Medborgarförslaget anses vara besvarat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-12-12

Sammanträdesprotokoll KF 2018-03-13 

Tjänsteutlåtande medborgarförslag 2018-05-02

Yttrandemöjlighet medborgarförslag 2018-05-24
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 102

Medborgarförslag Kvinnofridssamordnare
Änr AVN 2018/814 1.1.3

Beslut
 Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
Ann-Sofie Adermark lämnar 2018-02-01 in ett medborgarförslag om att 
inrätta en kvinnofridssamordnare som arbetar med att motverka traffic-
king, prostitution och pornografi. I medborgarförslaget efterfrågas även en 
politisk plan för våldsförebyggande arbete. Arbete och välfärdsförvaltning-
en får av kommunfullmäktige 2018-03-13 uppdraget att svara på medbor-
garförslaget.

Arbete och välfärdsförvaltningen anser att medborgarförslaget Kvinno-
fridssamordnare är uppfyllt eftersom Arbete och välfärdsförvaltningen har 
en samordnare mot våld i nära relation. Dock ryms inte arbetsuppgifterna 
om att samordna förebyggande arbete mot trafficking, pornografi och 
prostitution i denna tjänst då det i huvudsak är ett statligt ansvar. För 
personer som är utsatta för brott såsom trafficking och prostitution finns 
hjälp att få i Arbete och välfärdsförvaltningen. 

Angående frågan om en politisk beslutad plan för våldsförebyggande arbe-
te kommer en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering gå på remiss till 
samtliga nämnder och för beslut i kommunfullmäktige under 2018. I pla-
nen ingår våldsförebyggande arbete utifrån kön.  

Med hänvisning till ovanstående och bilagt tjänsteutlåtande anses medbor-
garförslaget besvarat. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande medborgarförslag kvinnofridssammordnare 180430

Beslut KS 2018/176 §58 medborgarförslag – tillsätt kvinnofridssamordna-
re i Kristianstads kommun

Svar medborgarförslag 2018-05-07

Yttrandemöjlighet medborgarförslag 2018-05-24
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 103

Ärende som inte uppfyller lagens krav 2018
Änr AVN 2018/57

Beslut
 Godkänna redovisningen

Sammanfattning
Den siste maj 2018 fanns 289 pågående barn- och ungdomsutredningar. 
Tolv av dessa hade en utredningstid över 120 dagar, tre utredningar hade 
beslut om förlängd utredningstid. Samtidigt fanns det fyra försenade över-
väganden om placering och elva utredningar som inte fördelats till hand-
läggare.

Fram t.o.m. v 23 har det kommit in 1 388 orosanmälningar på 869 enskilda 
barn, motsvarande period förra året var 1 227 orosanmälningar. Veckorna 
20-23 kom det in motsvarande 304 orosanmälningar, mot 237 samma 
period 2017. Det är en markant ökning. Verksamheten räknar med att 
antalet öppna utredningar ökar framöver. Det är normalt att orosanmäl-
ningarna från skolan ökar inför skolavslutning och lov. Detta år har dock 
ökningen varit större än tidigare år och vecka 22 tog vi emot 95 orosanmäl-
ningar på 75 enskilda barn, vilket är det högsta antalet en enskild vecka 
sedan 2015.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-06-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 180614

Rapport ärenden som inte uppfyller lagens krav


