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Tid och plats
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Tjänstepersoner
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Jonas Ek (S)
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Ellen Franzén (SD) § 140-145
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Jonathan Ekros (M)
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Kerstin Kindstrand (MP)
Rikard Pumplun (S)
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Övriga

Justering
Justerare

Gunilla Folkesson, verksamhetsutvecklare § 153154

Eva Kjellberg för § 140-158; 161-163
Marie-Louise Gustavsson § 159-160

Plats och tid

Förvaltningskontoret, 2017-09-04 klockan 10:00

Justerade paragrafer

§§ 140-163
§ 154 Omedelbar justering

Ajournering

Fika 9:45-10:00

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Veronica Ionescu

Ordförande

……………………………………
Oliver Rosengren

Justerare

……………………………………
Eva Kjellberg
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
nämnden för arbete och välfärds protokoll från sammanträdet 2017-08-30 är justerat.
Anslagsdag

2017-09-04

Anslaget tas ner

2017-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningskontoret AoV

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
………………………………………………………
Veronica Ionescu
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§ 140

Dnr 295812

Närvaro
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.

Justerandes sign
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§ 141

Dnr 299668

Val av justerare
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott väljer Eva Kjellberg som
justerare för § 140-158; 161-163 och Marie-Louise Gustavsson för § 159160 den 4 september klockan 10:00.
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§ 142

Dnr 296027

Allmänhetens frågestund
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar att ingen allmänhet är närvarande.
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§ 143

Dnr 2015-00012

Information från förvaltningen
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Förvaltningschefen informerar om/från:
 Socialpsykiatri
 Lägget i sommar
 BRÅ mötet den 18 augusti
 PUL frågan
 Bilaga 1. Svar på frågor från NAV 2017-06-21

Justerandes sign
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§ 144

Dnr 2015-00013

Information från nämndens ordförande
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Nämndens ordförande informerar om/från:
 Almedalen 2-9 juli
 Besök polisen 27 juli och 1 augusti avseende Araby insatser
 Brev Migrationsverket avseende samverkan och SSBTEK
Till NAV
 IMB 16 augusti
 Besök SIP och Funkibator 17 augusti
 Besök Malmö 21 augusti
 Samverkan FUT 23 augusti
 Strategisamråd 24-25 augusti
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§ 145

Dnr 2016-00057

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.

Bakgrund
Nämndens ledamöter och ersättare får möjlighet att ställa frågor till
förvaltningen och/eller ordföranden under en särskilt punkt på dagordningen.
Marie Louise (S) ställer frågan kring lokaler för Parkettens verksamhet.
- Förvaltningschefen svarar att lokalfrågan är klar.
Marie-Louise ställer också frågan kring mobila medborgarkontoret på
Teleborg och hur ser besöksstatistiken ut?
- Förvaltningschef svarar att verksamheten för mobila
medborgarkontoret hålls i Biblioteket på Teleborg och att
förvaltningen återkommer i frågan om besöksstatistik.
Per Hultman (S) ställer frågan om jämställda utbetalningar av ekonomiskt
bistånd och hur det ser ut i dagsläget.
- Förvaltningschefen svarar.
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§ 146

Dnr 2017-00014

Inkomna skrivelser till nämnden 2017
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av inkomna skrivelser.
Bakgrund
För kännedom:
NAV 2017-00014 Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om ersättning
för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter Skolbio för vuxna-film, språk, integration.
NAV 2017-00080 Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län om ersättning
för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och
familjekontakter Promenera för att integrera.
NAV 2017-00108 Beslut från Länsstyrelsen i Kronobergs län om statsbidrag
till personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder.
NAV 2017-00014 Budget för Växjö kommun 2018 med verksamhetsplan för
2019-2020.
NAV 2017-00067 Kommunstyrelsen beslut om Utbildningsdepartementets
remiss av betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå. SOU 2017:20.
NAV 2017-00075 Kommunstyrelsens beslut om Socialdepartementets
remiss av promemorian DS 2017:11 Ändrade regler om retroaktivitet
avseende efterlevnadsstöd.
NAV 2017-00054 Kommunfullmäktiges beslut om Motionen ”Bostad först”
För information på NAV
NAV 2017-00014 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om extratjänster i
välfärden.
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§ 147

Dnr 2017-00079

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS för 2017 andra kvartalet.

Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd överlämnar rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige och till kommunens
revisorer.
Bakgrund
Nämnden ska enligt 16 kap f-h §§ SoL och 28 f-h §§ LSS till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och till
kommunfullmäktige rapportera beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och
insatser enligt 9 § LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.
Till IVO och kommunens revisorer ska nämnden rapportera beslut som inte
har verkställts tre månader efter beslut samt om en insats har avbrutits och
inte har verkställts på nytt inom tre månader. För varje beslut ska nämnden
ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt
kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Nämnden ska anmäla när nämnden
har verkställt ett gynnande beslut som har rapporterats som ej verkställt och
ange datum för verkställigheten. Rapportering till IVO sker enligt IVOs
rapporteringsperiod för respektive kvartal.
Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över
hur många beslut som inte har verkställts tre månader efter beslut samt om
en insats har avbrutits och inte har verkställts på nytt inom tre månader,
vilka typer av bistånd besluten gäller,
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.
Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det av nämndens redovisning
till fullmäktige inte ska gå att härleda vilka personer besluten gäller. Skälen
till varför de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte heller anges,
eftersom förslaget inte är avsett att skapa en diskussion kring enskilda
ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten
som gäller insatser till kvinnor respektive män.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en tjänsteskrivelse daterad 2017-07-04 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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§ 148

Dnr 2017-00012

Redovisning av delegeringsbeslut 2017
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av delegeringsbesluten.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att
nämnden får tagna av ordförande och vice ordförande i nämnden,
förvaltningschef samtompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering.
Delegeringsbeslut är fattade i följande ärende:
av avdelningschefer/enhetschefer inom arbete och lärande, barn
och familj, avdelningen Vuxna, förvaltningskontoret, avdelningen planering
och ekonomi samt administration och utveckling till och med 2017-08-07.
Redovisning av delegeringsbeslut i individärenden sker separat.
Beslutsunderlag
Delegeringslista 2017-08-07
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§ 149

Dnr 2015-00207

Beslut om komplettering av plan för fossilbränslefritt
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd godkänner kompletteringen av planen för
fossilbränslefritt Arbete och Välfärd.
Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningschefen att söka medel
från Klimatklivet för investeringar i miljöteknik som minskar CO2-utsläpp.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har i § 224/2015 beslutat att anta planen för
fossilbränslefritt arbete och välfärd och uppdragit åt förvaltningen att följa
angivna åtgärder för att kunna nå miljömål 24 i Miljöprogrammet som
antogs av kommunfullmäktige 2014-06-17.
Komplettering
Förvaltningen Arbete och Välfärd intensifierar arbetet med att minska
utsläpp av CO2 för att nå målet att år 2020 vara helt fossilbränslefritt när det
gäller utsläpp från fordon och förstärker nuvarande plan med tydliggörande
beslut om tankningar som följs upp under perioden.
Följande delmål kommer att stämmas av under perioden 2017-2020:
2017-12-31 skall tankning av bensin helt ha upphört – med ett ”tekniskt
undantag” för en begränsad mängd bensin som behövs i starten av
biogasbilar för att fordon skall fungera.
2018-12-31 skall tankning av diesel helt ha upphört.
2019-12-31 skall tankning E85/etanol helt ha upphört.
Tankning av förvaltningens fordon gäller följande:
Dieselfordon som förvaltningen använder måste tankas utan undantag med
HVO100
Etanolbilar som förvaltningen använder måste tankas utan undantag med
E85
Biogasbilar som förvaltningen använder måste tankas utan undantag med
biogas med tillägget ett minimum av bensin för att kunna starta fordonen.
När ett nytt fordon inskaffas/avropas/hyrs/ leasas skall följande fordon väljas
(i fallande ordning)
Fordon som drivs med el
Fordon som drivs med biogas
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I det fall att ett undantag krävs så måste kontakt ske med förvaltningschefen
eller den som förvaltningschefen delegerat ansvaret till i frågan.
Hyrbilar:
Hyrbilar – ska vara etanolbilar (gäller 2018), biogasbilar eller elbilar –
avvikelser där det tankas etanol (2019), diesel eller bensin skall rapporteras
till förvaltningschefen eller förvaltningens fordonsansvarig.
Uppföljning:
Verksamhetsledare ansvarar för att personalen följer upp hur fordon som
finns i en verksamhet tankas.
Fordonsansvarig i förvaltningen följer upp och rapporterar till
förvaltningschefen
Förvaltningen kommer att ha noga uppföljningar där åtgärder kan vidtas om
inte planen följs.
Elcyklar/cyklar
Elcyklar bör finnas på alla arbetsplatser och laddning på ett relevant sätt.
Förvaltningen ska i samråd med VEAB eftersträva att det blir möjligt.
Resor under 5 km (tur och retur) ska företas med cykel, elcykel eller elbil om
inte det finns särskilda skäl.
Leasingavtal för fordon som använder fossila bränslen får ej förlängas utan
fordon skall vid behov ersättas med elbilar eller biogasbilar. Totalt antal
fordon i förvaltningen bör minska, till förmån för bättre samordning, högre
nyttjandegrad av vardera fordon och miljövänliga alternativ såsom
kollektivtrafik eller cykel.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 101/2017 föreslagit att Nämnden för arbete och
välfärd godkänner kompletteringen av planen för fossilbränslefritt Arbete
och Välfärd.
Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningschefen att söka medel
från Klimatklivet för investeringar i miljöteknik som minskar CO2-utsläpp
Förvaltningschefen har i en tjänsteskrivelse daterad 2017-07-27 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och välfärd

Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2016-00083

Information om ensamkommande ungdomar som fyller
18 år
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar i protokollet att arbetsutskottet har
fått information om ensamkommande ungdomar som fyller 18 år.
Bakgrund
Rizana Mustedanagic, enhetschef har informerat på nämndens arbetsutskott
om ensamkommande ungdomar som fyller 18 år.
Beslutsunderlag
PP presentation ensamkommande ungdomar som fyller 18 år 2017-08-16
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§ 151

Dnr 2017-00117

Information om uppdrag från Kommunstyrelsen om
extratjänster i välfärden
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
Bakgrund
Avdelningschef för Arbete och lärande kommer informera om uppdraget
från Kommunstyrelsen om extratjänster i välfärden på nämndens
sammanträde den 30 augusti under budgetuppföljningen. Punkten kommer
att följas upp vid varje budgetuppföljning under arbetsmarknad fram till
årsskiftet.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och lärande
Förvaltningsekonom
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§ 152

Dnr 2016-00055

Budgetuppföljning 2017
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av budgetuppföljningen efter juni
2017.
Bakgrund
Förvaltningsekonomen tillsammans med avdelningscheferna för arbete och
lärande, vuxna och barn och familj går genom budgetuppföljningen inför
nämnden den 30 augusti klockan 10:00.
Prognosen för helår efter juni månad visar på ett överskott på + 1,4 mkr
(+0,%).
Den totala budgeten för 2017 för hela förvaltningen ligger på 895,2 mkr
(597,8 mkr netto). Resultatet för perioden januari- juni visar en positiv
utveckling på 4,5 mkr (+1,5%).

Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och välfärd
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§ 153

Dnr 2017-00119

Beslut om utredning avseende felaktiga utbetalningar
(FUT) av ekonomiskt bistånd
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av utredningen om felaktiga
utbetalningar av ekonomiskt bistånd.
Bakgrund
Ordförande i Nämnden Arbete och välfärd har givet förvaltningen i uppdrag
att utreda hur förvaltningen arbetar med att förebygga felaktiga utbetalningar
(FUT) och beivra bidragsbrott av ekonomiskt bistånd och om det behövs en
särskild funktion för detta arbete.
Gunilla Folkesson, verksamhetsutvecklare informerar på nämndens
sammanträde den 30 augusti.
Genom noggrann handläggning ska felaktiga utbetalningar av ekonomiskt
bistånd motverkas. Felaktiga utbetalningar kan uppkomma av olika orsaker.
De kan uppstå till följd av att den enskilde medvetet lämnar oriktiga
uppgifter, eller genom att den enskilde saknar kunskap om regelsystemet
eller genom brister i ärendehanteringen. Felaktiga utbetalningar ska
förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande om vad
som gäller samt genom goda rutiner och noggranna kontroller.
Lagar som reglerar arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott
Socialtjänstlagen (2001:453)
I 9 kapitlet 1 § SoL regleras att socialnämnden får återkräva bistånd som den
enskilde fått felaktigt eller med för högt belopp på grund av
• oriktiga uppgifter
• underlåtenhet att lämna uppgifter
• på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd beviljats obehörigen eller
med för högt belopp.
Återbetalningsskyldigheten i dessa fall gäller även om den enskilde inte hade
för avsikt att orsaka den felaktiga utbetalningen. Socialnämnden ska kunna
återkräva bistånd som betalats ut på oriktiga grunder, även om personen inte
kan få någon straffrättslig påföljd, om han eller hon avsiktligt eller vårdslöst
lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. Det framgår av förarbetena till
socialtjänstlagen (prop. 1996/97:124 s. 97). Enligt regeringen bör
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bestämmelsen om återkrav inte påverka eller ersätta nämndens beslut att
göra polisanmälan, om den enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller
vilseledande uppgifter
Dessutom får kommunen kräva tillbaka felaktigt utbetalt bistånd, som inte
orsakats av den enskilde om den enskilde borde ha insett att biståndet var
felaktigt eller för högt. Det framgår av 9 kap. 1 § andra stycket SoL. Ex på
detta kan vara om socialtjänsten pga ett räknefel betalar ut ett för högt
belopp.
Om den enskilde inte frivilligt återbetalar skulden till socialtjänsten kan
socialtjänsten väcka talan om ersättning hos Förvaltningsrätten.
Förutsättningar för att väcka ersättningstalan är att den enskilde har
betalningsförmåga och att tre år inte har passerats sedan biståndet
utbetalades (9 kap 3 § SoL).
Förvaltningens rekommendation
För att förbättra förvaltningens arbete med att förebygga felaktiga
utbetalningar och beivra bidragsbrott föreslås:
att två nya tjänster som FUT-handläggare tillskapas, en tillsvidare tjänst samt
en AVA under tolv månader. Förvaltningens bedömning är att detta kan
bidra till att kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd minskar med ca
300 000 kronor/år.
att rutin om återkrav enligt 9 kap § 1 SoL utarbetas och läggs in i
förvaltningens ledningssystem
att förvaltningen under sex månader testar utökad kontroll både vid nybesök
och i löpande ärenden genom att köpa utökad digital information, enligt
standardiserade mallar, via Infotorg
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14 redogjort för
ärendet och lämnat en rekommendation.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och välfärd
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§ 154

Dnr 2017-00115

Yttrande avseende Remiss av betänkande Kvalificerad
välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka
och beivra (SOU 2017:37)
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att översända förvaltningens
redogörelse och rekommendation avseende SOU 2017:37 tillsammans med
följande remissförslag:
1. Ge kommuner möjlighet att göra oannonserade hembesök. Att inte
acceptera hembesök bör vara avslagsgrundande för bidragsansökan.
Då kan exempelvis fusk med inneboende enklare avslöjas. En
förstärkt kontroll av uppgifter som ligger till grund för beslut om
ersättningar medför mer rättssäker handläggning och minskar risken
för felaktiga utbetalningar.
2. En lämplig statlig myndighet bör få i uppdrag att utveckla en modell
för hur kommunernas arbete mot felaktiga utredningar (FUT) görs
mest effektivt och goda exempel lyftas fram. Idag skiljer sig arbetet
mellan de som har specifika FUT-handläggare, särskilda riktlinjer för
ordinarie handläggare och de som inte alls arbetar strategiskt med
frågan.
3. Kommunerna bör få möjlighet att ställa krav på närvaro i insatser,
även för exempelvis personer med missbruk. Att delta i en
heltidsinsats, oavsett om det är motivation, missbruksvård eller
arbetsträning, kortar vägen till egen försörjning och försvårar
möjligheten att arbeta svart vid sidan av.
4. Regeringen behöver säkerställa att Polisen och andra
brottsbekämpande myndigheter har resurser för att prioritera
bidragsbrott. Utredarens redogörelse vittnar om att en polisanmälan
alltför ofta är lönlöst. Nolltolerans ska gälla mot bidragsfusk och alla
misstankar om bidragsbrott ska polisanmälas.
5. Nämnden för arbete och välfärd är i övrigt positiv till utredningens
förslag på åtgärder som avser eller kan avse socialtjänstens
ansvarsområde, exempelvis om straffskärpningar för bidragsfusk,
gemensam förfarandelag för utbetalningar från välfärdssystemen och
att utvidga underrättelseskyldigheten till att också omfatta
socialtjänsten. Dessutom bedömer vi att generellt förstärkt kontroll i
välfärdssystemen också kommer att få en positiv effekt för
socialtjänsten.
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6. Punkten förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Socialdemokraterna och vänsterpartiet i nämnden för arbete och välfärd
reserverar sig mot beslutet och meddelar följande reservation:
Den moderatledda majoriteten vill i och med detta beslut inskränka frihet för
människor i behov av samhällets mest grundläggande stöd. Det är en
gammaldags och omodern syn på människan och varje individs inneboende
förmåga. Socialt arbete handlar bland mycket annat om individuellt stöd,
motiverande insatser, tillit och förtroende. Att tvinga någon att ta emot
hembesök bara för att man under en tid är i behov av ekonomiskt bistånd är
inte bara kontraproduktivt och integritetskränkande utan också ett ineffektivt
sätt att använda personalens kompetens
Att som i förslaget få möjlighet att villkora missbruksvård tyder också på en
övertro på tvingade åtgärder. I en modern missbruksvård ligger fokus på
individens och anhörigas behov av stöd, inte samhällets möjlighet att
inskränka rättigheter för den enskilde.
Dessa förslag naturligtvis omöjligt för oss företrädare för S och V att ställa
oss bakom. Vi anser att det är fullt tillräckligt att endast lämna
förvaltningens rekommendation.
Bakgrund
Regeringen fattade beslut i september 2015 om att tillsätta en särskild
utredare med uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå
emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Utredningen har
nu lämnat ett betänkande SOU 2017:13 Kvalificerad välfärdsbrottslighet –
förebygga, förhindra, upptäcka och beivra.
Betänkandet har skickats på remiss. Nämnden Arbete och välfärd, Växjö
kommun är inte en av remissinstanserna, men vill ändå avge ett yttrande.
SOU 2017:37
I utredningsuppdraget ingick att göra en kartläggning av den ekonomiska
brottsligheten som riktas mot välfärdssystemen samt att identifiera
riskfaktorer i de system som är mest brottsutsatta.
Kartläggningen har omfattat brottslighet som riktas mot flera olika aktörer,
Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassor, Centrala studiestödsnämnden,
Försäkringskassan, kommuner, länsstyrelser, Migrationsverket,
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Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Utredningen visar att samtliga
utbetalande aktörer är utsatta för kvalificerad välfärdsbrottslighet i
varierande grad. Ett övergripande kännetecken på den kvalificerade
välfärdsbrottsligheten är att den inriktar sig på de svagaste punkterna där
uppgifter inte kontrolleras tillräckligt eller är svåra att kontrollera.
Utredningen har identifierat ett antal riskfaktorer och lyfter fram tre av dem
som angelägna att motverka i syfte att förhindra brottsligheten:
Uppgifter i de register som har betydelse för utbetalningar från
välfärdssystemen speglar inte verkliga förhållanden, framförallt gäller detta
uppgifter som är registrerade i folkbokföringen.
Förutsättningarna hos de utbetalande myndigheterna för att inhämta och
kontrollera inlämnade uppgifter är inte ändamålsenliga, vilket riskerar
felaktiga utbetalningar då beslut kan fattas på felaktiga beslutsunderlag.
De brottsbekämpande myndigheterna har inte de förutsättningar som är
nödvändiga för att brott mot välfärdssystemen ska kunna utredas och beivras
i tillräcklig omfattning.
Utredningen lämnar flera åtgärdsförslag, bland annat följande:
Minska antalet utfärdare av identitetshandlingar och koncentrera ansvaret för
utfärdande till en myndighet.
Transportstyrelsen får i uppdrag att se över sina rutiner vid utlämnande av
körkort.
Skatteverket ges möjlighet att avregistrera personnummer från
folkbokföringen om den registrerade uppgiften är uppenbart felaktig.
Skatteverket ges i uppdrag att ta fram standardiserat intyg med uppgifter om
arbetsförhållanden, kallat arbetsbevis.
Direktåtkomst till uppgifter mellan myndigheter medges i högre grad än vad
som är tillåtet idag.
Underrättelseskyldigheten enligt folkbokföringsförordningen utvidgas
väsentligt på så sätt att samtliga myndigheter och kommuner ska underrätta
Skatteverket så snart det finns anledning att anta att en registrerad uppgift i
folkbokföringsregistret är felaktig.
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får göra besök på den adress där
den enskilde är eller kan antas vara bosatt för bedömningen av
folkbokföring.
Ett folkbokföringsbrott införs för att markera allvaret med att lämna oriktiga
uppgifter.
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Förutsättningarna för en gemensam förfarandelag vid handläggning av
utbetalning av ärenden om ersättning från välfärdssystemen utreds. Syftet är
att de utbetalande aktörerna får ett mer enhetligt regelverk för kontroller av
uppgifter som ligger till grund för beslut om utbetalningar.
Utredningen bedömer att det finns stora fördelar med att samordna
utbetalningar från välfärdssystemen och föreslår att regeringen vidare utreder
frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion med kombinerad
förstärkt utbetalningsfunktion.
Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar av välfärdssystemen
utvidgas till att gälla även bland annat kommunernas socialnämnder.
Migrationsverket får återkräva felaktigt utbetalt bistånd.
Utbetalning av lönegaranti flyttas från länsstyrelserna till Skatteverket.
Försäkringskassan får förbättrade möjligheter att inhämta
försäkringsmedicinska utredningar, exempelvis gällande
assistansersättningen.
Försäkringskassan ges utökade möjligheter att inhämta uppgifter om
juridiska personer från andra aktörer och att kunna begära uppgifter från
banker och andra penninginrättningar när det gäller förhållanden som är av
betydelse för tillämpningen av socialförsäkringsbalken.
Arbetsförmedlingen får möjlighet att begära uppgifter från myndigheter,
försäkringsinrättningar och från banker och andra penninginrättningar om
såväl fysiska som juridiska personer när det gäller olika
arbetsmarknadspolitiska stöd.
En ny enhet för utredning om bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan.
Mål om brott mot bidragsbrottslagen ska handläggas av
Ekobrottsmyndigheten.
Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max 6 år och bidragsbrottslagen
utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bland annat juridiska
personer.
Förvaltningens rekommendation
Förslagen på förändringar som lyfts i betänkandet SOU 2017:37 berör endast
till viss del socialtjänstens område. Förvaltningen bedömer att en generellt
förstärkt kontroll i välfärdssystemen också kommer att få en positiv
påverkan i socialtjänsten. En förstärkt kontroll av uppgifter som ligger till
grund för beslut om ersättningar medför mer rättssäker handläggning och
minskar risken för felaktiga utbetalningar.
Förvaltningen är också positiv till förslaget att underrättelseskyldigheten
gällande misstanke om felaktig utbetalning utvidgas till att även gälla
kommunernas socialtjänst.
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Förvaltningen är positiv till att regeringen föreslås att vidare utreda en
gemensam förfarandelag för utbetalningar från välfärdssystemen.
Förvaltningen är även positiv till förslaget att vidare utreda samordning av
utbetalning från välfärdssystemen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 105/2017 föreslagit att nämnden för arbete och
välfärd beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.
Förvaltningschefen har i en tjänsteskrivelse daterad 2017-08-10 redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Marie-Louise Gustavsson (S) med instämmande från Anders Göranson (V)
yrkar enligt följande:
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att översända förvaltningens
redogörelse och rekommendation avseende SOU 2017:37.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för
arbete och välfärd beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Nämnden för arbete och välfärd godkänner följande omröstningsordning:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Nej för bifall till Marie-Louise Gustavssons (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 9
röster mot 6 röster för Marie-Louise Gustavssons yrkande.

Ledamöter
Oliver Rosengren (M)
ordförande
Martin Edberg (S) vice ordf

Ersättare som
tjänstgör

Alf Skogmalm (S)

Patric Mrad (KD) 2 vice
ordf
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Irené Bladh (M)
Tor Lejdfors (M)
Pia Philipsson (M)
Lars-Erik Larsson (C)
Andreas Olsson (C)

Birgitta Nilsson (C)

Magnus Wåhlin (MP)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sara Fransson (S)
Eva Kjellberg (S)

Nej
Nej

Marie-Louise Gustavsson
(S)
Jonas Ek (S)
Anders Göranson (V)

Nej
Per Hultman (S)

Ellen Franzen (SD)
Omröstningsresultat

Nej
Nej
Ja
9

6

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
ju.krim@regeringskansliet.se.
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§ 155

Dnr 2017-00070

Beslut om yttrande till Kommunfullmäktige om
granskningsrapport av hanteringen av riktade
statsbidrag hos utbildningsnämnden, nämnden för
arbete och välfärd och omsorgsnämnden samt
granskningsrapport om kommunens kostnader för
vissa skolformer
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd överlämnar nedanstående yttrande till
kommunfullmäktige
Bakgrund
Kommunens revisorer har i en skrivelse den 13 januari 2017, överlämnat en
granskning av hanteringen av riktade statsbidrag hos utbildningsnämnden,
nämnden för arbete och välfärd samt omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige
har i § 54/2017, överlämnat granskningsrapporten till berörda nämnder för
yttrande. Föreliggande yttrande avser nämnden för arbete och välfärds
hantering.
Granskarna, revisionsföretaget EY, gör bedömningen att nuvarande rutiner
för att bevaka, söka, redovisa, återrapportera och återbetala statsbidrag är
ändamålsenliga. Vidare bedömer revisorerna att den nuvarande kontrollen
som nämnderna har över området är tillräckligt.
Granskarna har dock lämnat vissa rekommendationer som ytterligare kan
förstärka hanteringen av statsbidragen
Yttrande
Nedan beskrivs åtgärder och kommentarer till följd av lämnade
rekommendationer.
Rekommendation 1: Nämnden bör överväga att införa rutiner för att
säkerställa att man återsöker de kostnader man är berättigade till.
Yttrande/åtgärd: Nämnden har inte ett samlat system för att fånga upp
kostnader som nämnden har rätt att återsöka. I dagsläget hämtas
informationen från olika handläggare och olika system. Kontinuerlig
information till berörda handläggare samt upprättade anvisningar och
kontroller gör att risken bedöms som liten för att inte fånga upp kostnader
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som nämnden har rätt att återsöka. Den 1 juli 2017 införs ett nytt
ersättningssystem för återsökning av kostnader för ensamkommande barn
och ungdomar. Det nya ersättningssystemet är mer schabloniserat vilket
innebär att risken för att nämnden inte erhåller de intäkter som nämnden har
rätt till minskar ytterligare. En uppdatering av rutinbeskrivningar och
anvisningar pågår till följd av övergången till det nya ersättningssystemet.
Rekommendation 2: Tillse att den sårbarhet som konstateras gällande
statsbidragshanteringen inom vuxenutbildningen åtgärdas.
Yttrande/åtgärd: Granskningen avser statsbidragshanteringen mellan åren
2014-2016. En ny förvaltningsorganisation infördes inom förvaltningen
arbete och välfärd från och med 2017-01-01.
I och med den nya organisationen har ytterligare chefsled, områden och
enheter tillkommit inom avdelningen Arbete och lärande – avdelningen för
full sysselsättning. Ett område ansvarar bland annat för vuxenutbildningen i
Växjö kommun. En nyskapad enhet hanterar uppföljning, fakturering och
antagning, tillsammans med områdeschef. Ytterligare funktioner inom
området vuxenutbildning hanterar själva statsbidragsansökan. Det är därmed
inte längre en enskild chef som hanterar ansökan av statsbidrag, utan en
inbyggd struktur av kontroller finns numera uppbyggd. Därtill ingår Växjö
kommun sedan årsskiftet i s.k ”regionalt yrkesvux”, vilket innebär att Växjö
kommun tillsammans med Alvesta-, Lessebo- och Uppvidinge kommun,
gemensamt ansöker om statsbidrag för yrkesvux.
Rekommendation 3: Tydliggöra rutiner för när nämnden ska fatta beslut om
att starta verksamhet som är beroende av bidrag.
Yttrande/åtgärd :I de fall bidragsbesluten kommer sent och den ordinarie
driften riskerar att belastas med kostnader kommer beslut fattas av nämnden
om att starta den verksamhet som bidraget avser.
Rekommendation 4: Tydliggöra rutinerna för den ekonomiska uppföljningen
så att det tydligt framgår när det finns risk att bidragen inte täcker kostnader i
budgeterad utsträckning.
Yttrande/åtgärd: Bidrag från Migrationsverket och riktade statsbidrag i
övrigt ingår som en del av den ekonomiska uppföljningen som sker till
nämnden månadsvis. I de fall risk finns att erhållna statsbidrag inte täcker
avsedda kostnader sker en anpassning så att verksamhetens kostnader inte
överstiger erhållna statsbidrag. Om svårigheter finns med en anpassning
upprättas en omställningsplan som följs upp och redovisas månatligen till
nämnden.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
31 (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2017-08-30

§ 156

Dnr 2014-00203

Beslut om att välja Jonas Ek (S) som ersättare i NAVAU.
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att välja Jonas Ek (S) som ledamot i
NAVAU efter Anton Dackenberg (S)
Bakgrund
Anton Dackenberg har i en skrivelse daterad 2017-08-09 sagt upp sina
politiska uppdrag i nämnden för arbete och välfärd samt
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och välfärd
För kännedom
Anton Dackenberg
Jonas Ek
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§ 157

Dnr 2015-00056

Sekretessinformation till Christoffer Nordmark (M), ny ersättare
efter Anton Olsson (M)
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar att Christoffer Nordmark har tagit
del av sekretessinformation och skrivit under försäkran om tystnadsplikt.
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§ 163

Dnr 2014-00204

Övrigt
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i protokollet.
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