
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

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

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

Fia Rosenstråle (SD)
Tjänstgörande ersättare

Beth Melander (MP)
Tjänstgörande ersättare § 20-
21

Malin Skoglund (S)
Tjänstgörande ersättare § 22-
29

               
               
               

Ersättare Kim Nurmi (L) Beth Melander (MP) § 22-29      
               
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Peter Sonnsjö 
Verksamhetschef § 20-21

Linda Färdig
Kommunikatör § 20-21

Aryanne Bezitcheva
Personalföreträdare

               

Utses att justera Ewa Jakobsen       

Justeringens
tid och plats  

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

Cecilia Carlsson

20-29

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

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

Ewa Jakobsen       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2018-03-01

Datum då
anslaget sätts upp

2018-03-02 Datum då 
anslaget tas ned

2018-03-23

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 20

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 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 21

Information
     

 Ordförande Radovan Javurek
- redogör kort för nämnden som Brottsförebyggande rådets bakgrund 
och uppdrag.

 Förvaltningschef Merete Tillman
- informerar om det nya dataskyddsombudet som har anställts i kom-
munen, han kommer den 29 mars att presentera sig och sitt uppdrag 
för nämnden.

 Verksamhetsinformation – Vuxenvården, verksamhetschef 
Peter Sonnsjö

 AVN 2017/1733 Nyckeltal Utbildning och arbete 2017

 AVN 2018/279 Nämndstatistik
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 22

Delgivningar AVN 2018
Änr AVN 2018/83

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 180227

Beslut Inspektionen för vård och omsorg 180112
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 23

Delegeringsbeslut AVN 2018
Änr AVN 2018/84

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut 180112

Matchningsgruppen 180101-180131

Lex sarah 180101-180131
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 24

Bokslut 2017 AVN
Änr AVN 2017/2664

Beslut
 Godkänna årsredovisning av styrkort samt bokslut för 2017

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens helårsresultat för 2017 blev precis som 
höstens prognoser visade ett positivt resultat om 5,3 mkr. Detta berodde 
främst på den positiva kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet samti-
digt som nästan alla verksamheter lyckades få kostnadskontroll och budget 
i balans.

Kostnader om ca 19 mkr har bokats upp i bokslutet gällande verksamheten 
för ensamkommande barn. Under januari 2018 har dock kommunen motta-
git intäkter om 11 mkr vilket gör att det kvarstår ca 8 mkr av uppbokning-
en. Detta innebär att förvaltningen inte förrän under våren 2018 kommer 
kunna veta det egentliga resultatet för denna verksamhet, baserat på om vi 
beviljas alla intäkter eller ej.

Helårsuppföljningen av nämndens mål, enligt modellen för balanserad 
styrning, visar på att perspektivet Medborgare delvis uppnåtts. Det som 
framförallt är glädjande är att utredningstiderna för barn som far illa 
sänkts och vid årets slut var endast 3 utredningar över fyra månaders 
gränsen. Perspektivet Utveckling visar på god måluppfyllelse för alla indi-
katorer förutom tillgängligheten för förvaltningen. Medarbetarperspektivet 
är delvis uppnått men problem kvarstår med frisktalen. Perspektivet Eko-
nomi har uppnåtts för året då man arbetat med kostnadskontroll och täta 
uppföljningar i alla verksamheter.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna årsredovisning av styrkort samt bokslut för 2017

Beslutsunderlag
AVN 2017 Årsredovisning

Frågemall bokslutsberedning AVN

Ekonomiskt bistånd 2013-2017

Prognoser mot utfall 2017
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 25

Extratjänster inom Kristianstads kommun
Änr AVN 2017/1547

Beslut
 Godkänna årsrapporten

Sammanfattning
Matchningsgruppen anställde i februari 2016 de första deltagarna i ex-
tratjänst. I december 2017 hade totalt 151 personer en extratjänst.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna årsrapporten

Beslutsunderlag
Årsrapport Extratjänster 2017
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 26

Utvecklad samverkan och gränsdragning genom 
uppdrag, reglemente och delegation mellan Arbete- 
och välfärdsnämnden och Omsorgsnämnden
Änr AVN 2018/275

Beslut
 Förvaltningschefen uppdras att i samverkan med Omsorgsförvaltning-

en ta fram förslag till förvaltningarnas anpassade uppdrag, reglemente 
och delegationsordning.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har lämnat i uppdrag till Arbete och välfärdsnämnden 
och Omsorgsnämnden se över uppdrag, reglemente och delegation för de i 
utredningen beskrivna målgrupperna.

Arbete och välfärdsnämnden och Omsorgsnämnden får i uppdrag att upp-
dra åt förvaltningschefer att påbörja ett gemensamt utvecklings- och för-
ändringsarbete i syfte att hitta fungerande samarbets- och samverkansfor-
mer i enlighet med uppdaterade uppdrag och reglemente.

Arbete och välfärdsnämndens och Omsorgsnämndens presidier samt 
förvaltningschefer ska komma till Kommunstyrelsens sammanträde under 
våren 2018 och redovisa hur arbetet med uppdragen går.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Förvaltningschefen uppdras att i samverkan med Omsorgsförvalt-
ningen ta fram förslag till förvaltningarnas anpassade uppdrag, reg-
lemente och delegationsordning.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2017-12-20
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 27

Redovisning av uppdraget som kontaktpolitiker
Änr AVN 2014/35

Beslut
 Godkänna redovisningen

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har utsett kontaktpolitiker till förvaltningens 
verksamheter samt till en del föreningar/organisationer. Varje verksam-
hetschef ansvarar tillsammans med kontaktpolitikerna att planera kontakt-
verksamheten. Uppdraget som kontaktpolitiker fullgörs genom att besöka 
verksamheten, och hålla sig informerad om situationen och utvecklingen. 
Att vara kontaktpolitiker innebär att vara nämndens förlängda arm mot 
verksamheten. Kontaktpolitikerna ska årligen, skriftligt redovisa uppdra-
get.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
Sammanställning redovisning av uppdrag som kontaktpolitiker 2018-
02-12
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 28

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

Beslut
 Godkänna rapporten

Sammanfattning
Den 30 november fanns 341 pågående utredningar på barn och ungdoms-
verksamheten. För en utredning har utredningstiden förlängts. 8 pågående 
utredningar hade en utredningstid över 120 dagar utan godkänd förläng-
ning. 28 utredningar ligger ofördelade och sju överväganden om placering-
ar är försenade. Trots att antalet försenade utredningar idag är begränsat 
ligger det totala antalet utredningar på samma nivå som i mars 2017, då 
100 utredningar var försenade. Verksamheten kommer att undersöka om 
utredningar idag öppnas i större utsträckning än tidigare.

Arbetet med att säkra upp att utredningstiden hålls i alla ärenden fortsät-
ter. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna rapporten

Beslutsunderlag
Ärenden som inte uppfyller lagens krav januari 2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-01

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 29

Ändring i Arbete och välfärdsnämndens delegerings-
ordning
Änr AVN 2018/357

Beslut
 Anta förändring av arbete och välfärdsnämndens delegationsordning 

enligt förslaget.

Sammanfattning
Listan avseende vilka tjänstemän som har beslutanderätt att begära po-
lishandräckning vid beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU 43 § 
eller återkallande av densamma behöver uppdateras. Bakgrunden är att en 
medarbetare har slutat och tjänsten har tillsatts av annan tjänsteman.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Anta förändring av arbete och välfärdsnämndens delegationsord-
ning enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ändring i Arbete och välfärdsnämndens delegeringsord-
ning gällande beslut att begära polishandräckning, 2018-02-26


