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Sammanträdesdatum
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Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

Plats och tid Östra kommunhuset 13:00-15:45

Beslutande Radovan Javurek (L) Helen Persson (S) Ann-Charlotte Lindner (L)
Qalinle Dayib (C) Birgitta Lööv (V) Camilla Palm (M)

Carl-Henrik Nilsson (SD) Patric Hansson (S)
Tjänstgörande ersättare

Lars Olsson (S)
Tjänstgörande ersättare

Beth Melander (MP)
Tjänstgörande ersättare

Susanna Svensson (SD)
Tjänstgörande ersättare      

               
               
               

Ersättare                
               
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman 
Förvaltningschef

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Linda Färdig § 116-117
Kommunikatör 

Peter Sonnsjö § 116-117
Verksamhetschef           

               

Utses att justera Carl-Henrik Nilsson       

Justeringens
tid och plats  2018-08-31, Östra kommunhuset

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

Cecilia Carlsson

116-123

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

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

Carl-Henrik Nilsson       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2018-08-30

Datum då
anslaget sätts upp

2018-08-31 Datum då 
anslaget tas ned

2018-09-14

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 116

Fastställande av dagordning
 

 Dagordningen fastställs

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Carl-Henrik Nilsson (SD) väljs till justerare för dagens protokoll
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 117

Information
     

 Ordförande Radovan Javurek
Informerar om Brottsförebyggande rådet som hade samanträde för 
2 veckor sedan. Det har under sommaren varit oroligheter på både 
Charlottensborg och Gamlegården med bla. bilbränder. 

Ett utkast till ett förändrat reglemente till Arbete och välfärds-
nämnden finns framtaget och presenterades på kommunstyrelsen i 
augusti. Beslut tas preliminärt i kommunfullmäktige i december.

 Förvaltningschef Merete Tillman
Inledningen på sommaren var intensiv på barn och ungdom, men 
stagnerade under slutet av sommaren. Även ekonomiskt bistånd 
har haft en ökad mängd ärenden.

 Förvaltningsinformation Vuxenvården – Peter Sonnsjö

 AVN 2018/887 Nyckeltal utbildning och arbete

 AVN 2018/279 Nämndstatistik     
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 118

Delgivningar
Änr AVN 2018/83

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
     

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 2018-08-28
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 119

Delegeringsbeslut AVN 2018
Änr AVN 2018/84

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Matchningsgruppen juni och juli 2018

Lex sarah 180613-180814

Ordförandebeslut 180730
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 120

Redovisning av medborgarförslag
Änr AVN 2014/44 1.1.3

Beslut
 Överlämna förteckning över beslutat medborgarförslag till kommun-

fullmäktige. I övrigt har Arbete och välfärdsnämnden inte några icke 
avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden överlämnar förteckning över i nämnden 
beslutade medborgarförslag under perioden 2018-01-25 till 2018-08-30

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Överlämna förteckning över beslutat medborgarförslag till kom-
munfullmäktige. I övrigt har Arbete och välfärdsnämnden inte någ-
ra icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag
Förteckning över beslutade medborgarförslag 180806
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 121

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

Beslut
 Godkänna ekonomisk uppföljning efter juli samt helårsprognos för 

2018.

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter juli månads utfall visar på en 
budget i balans för nämndens totala verksamhetsområde. Avvikelser före-
kommer dock fortfarande inom delar av förvaltningen. Detta visades redan 
under vårens prognoser och gäller framförallt kostnader för extern SFI och 
kostnader för VNR ( Våld i Nära Relationer). 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna ekonomisk uppföljning efter juli samt helårsprognos för 
2018.

Beslutsunderlag
Månadsrapport juli 2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 122

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

Beslut
 Godkänna månadsuppföljning för verksamheten ensamkommande 

flyktingbarn efter juli samt helårsprognos för 2018.

Sammanfattning
Prognosen efter juli månads utfall visar fortsatt på ett helårsutfall där 
kostnaderna kommer att täckas av de intäkter som kommunen kan förvän-
ta sig att få av Migrationsverket för denna verksamhet.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

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

Beslutsunderlag
Prognos efter juli 2018 Ensamkommande.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 123

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

Beslut
 Godkänna redovisningen

Sammanfattning
Den siste juli 2018 fanns 306 pågående barn- och ungdomsutredningar. 
Den siste juni var motsvarande siffra 325. Ökningen från maj till juni var 36 
utredningar, till juli har antalet minskat något. Ökningen beror på det stora 
inflödet av orosanmälningar i slutet på maj och början av juni. Av de 306 
pågående utredningarna i Juli hade tretton en utredningstid över 120 
dagar. Samma dag fanns sju överväganden om placering som var försenade 
och fyra utredningar som inte fördelats till handläggare.

Antalet orosanmälningar under sista veckorna i juni och juli månad har 
legat på mellan 31 och 63. Veckorna 21-24 kom det in totalt 328 orosan-
mälningar, mot 205 samma period 2017. Det är en markant ökning. Verk-
samheten är uppmärksam på förändringarna och överväger vilka åtgärder 
som behöver vidtas i verksamheten. Orsakerna till förändringen kan inte 
utläsas ur statistiken utan kräver en djupare analys. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
Statistik utredningstider m.m. barn och ungdom juli 2018
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