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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 7 november 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

2018/9 

4 Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna 
i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

2018/1123 

5 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2019 

2018/1109 

6 Taxor för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde för år 2019 

2018/1122 

7 Revidering av reglemente för Arbete och 
välfärdsnämnden 

2018/1041 

8 Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden 2018/1127 

9 Medborgarförslag - Förtäta stadskärnan vid 
Österäng/CSK/Milnergymnasiet med trähus 

2016/186 

10 Medborgarförslag - Använd området kring 
Österäng/Hammar på stadsförtätande sätt (gamla 
golfområdet vid Nosaby IF) 

2018/478 
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11 Motion - Försök med 6 timmars arbetsdag för 
socialsekreterare som arbetar med barn- och 
ungdomsärenden inom Arbete och välfärdsnämnden 

2016/904 

 

Anders Tell 
Ordförande 
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KSAU § 222

Informationer
Änr KS 2018/9 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommun-
ledningskontoret.
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KSAU § 223

Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Änr KS 2018/1123 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna överenskommelse med Region Skåne om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård överenskommelse från 
2019-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård ersattes från och med 2018-01-01 av Lagen (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild överens-
kommelse om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan 
tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter utskrivnings-
klar) eller med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i 
riket (enligt 5 kap. 6§) (bestäms årligen). Övriga delar i lagen är inte för-
handlingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.

I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region 
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från 
sluten vård, 2017-11-24”.
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Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter 
i sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för 
betalningsansvar under 2018. Om inte särskild överenskommelse träffas 
mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar 
från och med 2019-01-01.

Kommunförbundet Skåne har under 2018, i samverkan med Region Skåne 
tagit fram ett förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i 
den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården och den slutna somatiska 
hälso- och sjukvården. Förslaget har före beslut i Kommunförbundet Skåne 
styrelse även kommunicerats i Kommunförbundet Skånes beredning för 
hälsa och social välfärd, arbetsutskott samt i socialchefsrådet

Förslag till överenskommelse i korthet

I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används 
under 2018 för utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och 
sjukvård, även ska gälla för patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjuk-
vård från och med 2019-01-01.

Beräkningsmodellen för kommunalt betalningsansvar baseras på en 
genomsnittsberäkning där betalningsansvaret inträder när det genomsnitt-
liga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,80 
kalenderdagar per kommun under en kalendermånad och i beräknings-
underlaget görs ingen åtskillnad på om patienten vårdats i psykiatrisk eller 
somatisk sluten hälso- och sjukvård. Dagar i en av vårdformerna över-
stigande 2,80 kalenderdagar kan då kvittas mot dagar i den andra vård-
formen då patienten skrivits ut innan 2,80 kalenderdagar uppnåtts efter 
utskrivningsklar.

I de beräkningsunderlag för somatisk sluten hälso- och sjukvård som 
skickats ut till kommunerna från Region Skåne avseende april och maj 
2018, framgår att inget betalningsansvar inträtt utifrån genomsnitts-
modellen, vilket det annars hade gjort om lagens 3 kalenderdagarsregel 
gällt.
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Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet

Denna överenskommelse gäller tills vidare från och med 2019-01-01 och 
under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis 
ingått denna överenskommelse senast 2018-12-21.

Överenskommelsen ersätter ”Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 
2017-11-24”.

Om någon av parterna senast 30 september innevarande år väljer att säga 
upp överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga 
parter från och med 1 januari påföljande år. Om överenskommelsen 
upphör att gälla inträder betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna överenskommelse med Region Skåne om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård överenskommelse från 
2019-01-01.

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2018-10-18 § 102.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-03.
Undertecknad överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
2017-11-24.
Missiv - Överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
gällande samverkan av utskrivningsklara patienter 2018-09-26.
Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region Skåne 
och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från somatisk och 
psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård.
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19.
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KSAU § 224

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2019
Änr KS 2018/1109 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med om den 1 januari 2019 
enligt bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Brukningsavgifterna i VA-taxan föreslås höjas med 4 % från och med 
2019-01-01. Ingen höjning av anläggningsavgifterna föreslås.

Kristianstads kommun finansierar utbyggnad och drift av kommunala 
vatten- och avloppstjänster genom avgifter från verksamhetens 
abonnenter, VA-taxa. Eftersom verksamheten finansieras genom avgifter 
måste dessa framgå genom en av Kommunfullmäktige beslutad vatten- och 
avloppstaxa (SFS 2006:412).

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2016 tekniska nämndens förslag 
till en större revidering av VA-taxan, att gälla från 1 januari 2017. Beslutet 
innebar både en omfördelning och en ökning av anläggnings- och bruk-
ningsavgifterna. Eftersom avgifterna inte justerats på flera år krävdes en 
tämligen stor höjning av främst anläggningsavgiften.
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I tjänsteutlåtandet till Tekniska nämndens beslut framhöll C4 Teknik att för 
att fortsatt kunna täcka kostnaderna för reinvestering, drift och underhåll 
kommer avgiftsnivåerna i brukningsavgiften att behöva höjas årligen med 
mellan 7 och 10 % under perioden 2018 – 2022. Faktisk nivå följs upp i 
samband med årlig beredning för verksamhetens budget. 

I samband med revideringen av taxan 2016 anskaffade C4 Teknik en 
beräkningsmodell för fortsatt löpande revidering. Beräkningar med 
modellen visar att kostnadsutvecklingen är ganska trög, så även om utfallet 
för 2017 är långtifrån klart, har detta inte så stor påverkan på taxehöjningens 
storlek det kommande året. Dessutom kommer de stora investeringarna 
framöver inom VA-sektorn inte att börja slå igenom förrän investeringarna 
väl är genomförda.

Beräkningar med modellen visar att brukningsavgiften för 2019 behöver 
höjas med cirka 4 %.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med om den 1 januari 2019 
enligt bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-10-04 § 86.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-09-04.
VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
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KSAU § 225

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område för år 2019
Änr KS 2018/1122 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
för 2019.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för 2019.

För idrotts- och fritidsområdet föreslås förändringar och tillägg i taxorna 
på grund av att nya verksamhetslokaler tillkommit i och med renovering av 
Kristianstad Arenas källare. Taxorna för uthyrning av evenemangsstranden 
föreslås höjas för kommersiella aktörer, utifrån behov av investeringar i 
infrastrukturen. Avgift för allmänhetens åkning i ishallen föreslås höjas 
något, en taxa som inte justerats på flera år.

Taxor för logi förändras också, utifrån ett förvaltningsgemensamt arbete 
för att tillgängliggöra fler lokaler. Samtidigt särskiljs taxan utifrån om det 
är en förening i kommunen som hyr eller en annan aktör, exempelvis 
företag. Förslaget innehåller vidare förändring/justering av biblioteks-
verksamhetens taxor utifrån Skåne Nordostsamarbetet med gemensam 
biblioteksservice. För Kulturhuset Barbackas kursverksamhet föreslås en 
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sänkning av taxan. Taxorna på teatern justeras för att utjämnas gentemot 
Kulturkvarterets taxor. Musik i Syd föreslår en taxa för repetitioner för att 
täcka kostnad för personalbemanning. Uthyrningstaxan av Miròsamlingen 
delas upp i tre olika taxor, för att erbjuda flexibilitet.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
för 2019.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-10-25 § 90.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-08.
Taxor 2019 (förändringar jämfört med 2018 års taxor är rödmarkerade).
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KSAU § 226

Revidering av reglemente för Arbete och välfärds-
nämnden
Änr KS 2018/1041 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente för Arbete och välfärdsnämnden enligt 
ordförandens förslag.

 Arbete och välfärdsnämnden ska bestå av 15 ledamöter och 8 ersättare.

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga styrelser och 
nämnders reglemente avseende arbetsformer.

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar att Arbete och välfärdsnämnden fortsatt ska 
bestå av 11 ledamöter och 6 ersättare samt i övrigt bifall till ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt förslag om att Arbete och välfärdsnämnden ska 
bestå av 15 ledamöter och 8 ersättare mot Carl-Henrik Nilssons (SD) 
förslag att Arbete och välfärdsnämnden fortsatt ska bestå av 11 ledamöter 
och 6 ersättare och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandens förslag.
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Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden föreslår revidering av sitt reglemente.

Ordföranden föreslår att Arbete och välfärdsnämndens reglemente ska 
revideras enligt nämndens förslag avseende uppgifter, ansvarsområde, 
samverkan och delegering m.m i enlighet med markeringar i förslag till 
reviderat reglemente. När det gäller arbetsformer så bör det finnas en 
samstämmighet mellan de olika nämndernas reglementen så tillsvidare 
föreslås att det som gäller arbetsformer för Arbete och välfärdsnämnden 
inte ändras.

Med anledning av Arbete och välfärdsnämndens ökade arbetsmängd 
föreslås att nämnden ska bestå av 15 ledamöter istället för 11 ledamöter 
och 8 ersättare istället för 6 ersättare.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att se över samtliga styrelser och 
nämnders reglemente avseende arbetsformer.

Ordförandens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente för Arbete och välfärdsnämnden enligt 
ordförandens förslag.

 Arbete och välfärdsnämnden ska bestå av 15 ledamöter och 8 ersättare.

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga styrelser och 
nämnders reglemente avseende arbetsformer.

Beslutsunderlag
Reviderat reglemente för Arbete och välfärdsnämnden 2018-11-01.
Ordförandens förslag till reviderat reglemente för Arbete och välfärds-
nämnden, 2018-11-01.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-09-27 § 144.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-09-06.
Förslag reviderat Reglemente Arbete och välfärdsnämnden.
Reglemente för Arbete och välfärdsnämnden fastställt 2017-11-21.
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KSAU § 227

Revidering av reglemente för Omsorgsnämnden
Änr KS 2018/1127 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente för Omsorgsnämnden enligt ordförandens 
förslag.

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga styrelser och 
nämnders reglemente avseende arbetsformer.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden föreslår revidering av sitt reglemente.

Ordföranden föreslår att Omsorgsnämndens reglemente ska revideras 
enligt nämndens förslag avseende uppgifter, ansvarsområde, samverkan 
och delegering m.m i enlighet med markeringar i förslag till reviderat 
reglemente. När det gäller arbetsformer så bör det finnas en samstämmig-
het mellan de olika nämndernas reglementen så tillsvidare föreslås att det 
som gäller arbetsformer för Omsorgsnämnden inte ändras.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att se över samtliga styrelser och 
nämnders reglemente avseende arbetsformer.
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Ordförandens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente för Omsorgsnämnden enligt 
ordförandens förslag.

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga styrelser och 
nämnders reglemente avseende arbetsformer.

Beslutsunderlag
Reviderat reglemente för Omsorgsnämnden 2018-11-01.
Ordförandens förslag till reviderat reglemente för Omsorgsnämnden, 
2018-11-01.
Omsorgsnämndens beslut 2018-10-18 § 99.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-19.
Förslag reviderat Reglemente Omsorgsnämnden.
Reglemente för Omsorgsnämnden fastställt 2009-01-20.
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KSAU § 228

Medborgarförslag - Förtäta stadskärnan vid 
Österäng/CSK/Milnergymnasiet med trähus
Änr KS 2016/186

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag om 

att förtäta stadskärnan vid Österäng/CSK/ Milnergymnasiet med trähus. 
Det föreslagna områdets markhöjder är mellan +1,3 m och +1,9 m. I 
Kristianstads kommun finns riktlinjer om att markhöjden för byggnation 
ska vara + 3m. Höjderna kan eventuellt lösas rent byggtekniskt. Delar av 
området ligger i angränsning till gamla Nosabysjön, vilket gör att området 
svårt att bebygga rent geotekniskt. Området närmast Östra kommunhuset 
är ett visionsområde som i framtiden kan undersökas för byggnation enligt 
gällande fördjupad översiktsplan för staden. För området närmast 
tandvårdshuset kan det finnas behov av dagvattenmagasin med koppling 
till stordiket. Området runt ”Golfbanan” är också ett område som skulle 
kunna utvecklas med ett större grönstråk/aktivitetsområde i nord/sydlig 
riktning. I detta område finnas även planer på ytor för breddning av stor-
diket.

I samband med pågående arbete av en ny fördjupad översiktsplan för 
staden så kommer områdena att utredas på nytt och synpunkterna i 
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medborgarförslaget lämnas vidare till projektgruppen för det arbetet. Det 
finns också möjligheter att lämna synpunkter på den fördjupade översikts-
planen i den medborgardialog och remisser som kommer att hanteras inom 
denna process.

Att vid markanvisning endast förorda trähus, kan strida mot olika lag-
stiftningar, dock finns det aktörer som bygger trähus som skulle kunna ta 
del av en eventuell markanvisning av området. Konceptet med trähus är 
emellertid intressant och något som skulle kunna tillföra en ny typ av 
bebyggelse i Kristianstad. Vid eventuell bebyggelse får trafikutredningar 
genomföras för att utreda eventuella förändringar på kollektivtrafikens 
linjedragning.

Delar av medborgarförslaget ligger i linje med kommunens visioner för 
området.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2018-10-12.
Remiss 2016-04-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-15 § 77.
Medborgarförslag 2016-02-22.
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KSAU § 229

Medborgarförslag - Använd området kring Österäng/
Hammar på stadsförtätande sätt (gamla golfområdet 
vid Nosaby IF)
Änr KS 2018/478 4.7.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstad, har inkommit med ett medborgarförslag om 

att använda området kring Österäng/Hammar på stadsförtätande sätt 
(gamla golfområdet vid Nosaby IF). Det föreslagna områdets markhöjder är 
mellan +1,3 m och +1,9 m. I Kristianstads kommun finns riktlinjer om att 
markhöjden för byggnation ska vara + 3m. Höjderna kan eventuellt lösas 
rent byggtekniskt. Delar av området ligger i angränsning till gamla 
Nosabysjön, vilket gör att området svårt att bebygga rent geotekniskt. 
Området närmast Östra kommunhuset är ett visionsområde som i 
framtiden kan undersökas för byggnation enligt gällande fördjupad 
översiktsplan för staden. För området närmast tandvårdshuset kan det 
finnas behov av dagvattenmagasin med koppling till stordiket. Området 
runt ”golfbanan” är också ett område som skulle kunna utvecklas med ett 
större grönstråk/aktivitetsområde i nord/sydlig riktning. I detta område 
finnas även planer på ytor för breddning av stordiket.
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I samband med pågående arbete av en ny fördjupad översiktsplan för 
staden så kommer områdena att utredas på nytt och synpunkterna i med-
borgarförslaget lämnas vidare till projektgruppen för det arbetet. Det finns 
också möjligheter att lämna synpunkter på den fördjupade översikts-
planen i den medborgardialog och remisser som kommer att hanteras inom 
denna process.

Att vid markanvisning endast förorda trähus, kan strida mot olika lag-
stiftningar, dock finns det aktörer som bygger trähus som skulle kunna ta 
del av en eventuell markanvisning av området. Konceptet med trähus är 
emellertid intressant och något som skulle kunna tillföra en ny typ av 
bebyggelse i Kristianstad. Vid eventuell bebyggelse får trafikutredningar 
genomföras för att utreda eventuella förändringar på kollektivtrafikens 
linjedragning.

Delar av medborgarförslaget ligger i linje med kommunens visioner för 
området.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2018-10-12.
Remiss 2018-06-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 134.
Medborgarförslag 2018-04-25.
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KSAU § 230

Motion - Försök med 6 timmars arbetsdag för 
socialsekreterare som arbetar med barn- och 
ungdomsärenden inom Arbete och välfärdsnämnden
Änr KS 2016/904

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Birgitta Lööv (V) föreslår i en motion att arbete- och välfärdsförvaltningen 
på försök inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för social-
sekreterare på barn och ungdomsenheten under en försökstid.

Arbete och välfärdsförvaltningen bedömer det inte möjligt att erbjuda 
sänkt arbetstid för den aktuella socialsekreterargruppen utan kommer att 
prioritera andra åtgärder för att komma åt bristen på myndighetsutövande 
socionomer.

Förvaltningen och nämnden är väl medvetna om svårigheterna att rekrytera 
och behålla myndighetsutövande socialsekreterare inom verksamheterna 
ensamkommande och barn- och ungdom och tittar på olika åtgärder för att 
komma tillrätta med problemet. Förvaltningen följer bland annat pågående 
försök med sänkt arbetstid inom olika verksamheter i landet men ser där 
svårigheter i avgränsning mot andra yrkesutövande socionomer och andra 
yrkesgrupper.
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Det bedöms heller inte möjligt att, inom Arbete och välfärdsnämndens 
budgetram, erbjuda sänkt arbetstid med bibehållen lön för den aktuella 
socialsekreterargruppen.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-05-24 § 58.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-08.
Remiss 2016-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-15 § 222.
Motion 2016-09-20.
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