
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (2) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-16:20, sammanträdet ajournerat 14:30-14:50 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

ordförande 
Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande  Richard Berggren (M) 

 Bodil Thuresson (KD) Fia Rosenstråle (SD) Patric Nelson (S) 

 Monika Åängasköld (M) Peter Isacson (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) §§ 
184-190 

 Fredrik Hamrin (M) Gunn Högberg (C) Susanna Svensson (POB) 

 Hanna Rogland (L)        

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Titti Tingström (S) tjänstgör 
för vakant (S) 

Lovisa Ysberg (M) tjänstgör 
för Abdikarim Hassan (POB) 

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Carl-Henrik 
Nilsson (SD)§§ 191-193 

                   

Ersättare Johannes Bengtegård (SD) 
§§ 184-190 Ulf Nilsson (SD) Ann-Charlotte Lindner (L) 

         
                   
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef Örjan Carlsson, utvecklare 

 Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef Eva Svensson, ekonomichef 

 
Preben Bruzelius, 
verksamhetschef Anna Löfvall, HR-chef  

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-10-01 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Emilie Paridon 

184-193 

 

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

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Sabina Månsson Hultgren        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-09-30 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-10-01 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-10-23 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 



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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 184 

Fastställande av dagordningen   
 

• Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 

• Se sidan 1 

 

 

Sammanfattning 
 

• Sabina Månsson Hultgren (S) väljs till justerare 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 185 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Hanna Rogland (L), Lovisa Ysberg (M) och Patrick Lorén (M) hälsas 
välkomna till Arbete och välfärdsnämnden. De kommer att överta 
sina företrädares kontaktpolitikeruppdrag.  

- Arbete och välfärdsnämnden ska ha en styrkortsdag den 7/10 till-
sammans med förvaltningens ledningsgrupp. 

- Förvaltningen bedriver ett arbete tillsammans med Region Skåne 
för att öka vaccinationsgraden hos befolkningen i områden med låg 
vaccinationstäckning.  

- PM kring mellantvång och utreseförbud finns att tillgå för ledamö-
ter i Netpublicator utifrån tidigare frågeställning. 

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19. Förvaltningen ställer 
om när flera restriktioner tas bort. Riskbedömningar genomförs 
när personal återgår till ordinarie arbetsplats.  

- Förvaltningen kommer ha representanter som deltar vid medbor-
gardialoger under hösten.  

- Förvaltningen kommer ha representanter som deltar på Öppet 
Rådhus den 28:e november under temat trygghet och säkerhet. 

- Förvaltningen har en kvalitetsdag för alla medarbetare den 13:e ok-
tober. Temat är kommunikation, samverkan och bemötande. 

- Förvaltningschefen svarar på en tidigare ställd fråga gällande av-
slutssamtal i samband med avslut av anställning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

- Förvaltningschefen svarar på tidigare ställd fråga gällande perso-
nalomsättning. 

- Kompetensförsörjning ses över inom förvaltningen kring hedersre-
laterat våld. 

 

Verksamhetsinformation Tema - Från försörjningsstöd till arbetsmarknads-
insats, Ann-Christin Bjerrehus och Preben Bruzelius 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 186 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20210930 

Förvaltningsstatistik 20210930 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 187 

Interreligiösa rådets protokoll 2021-09-02 
Änr AVN 2021/2194 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Interreligiösa rådet 2021-09-02 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 188 

Lokala drog och brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
protokoll 210910 
Änr AVN 2021/1253 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Lokala drog och brottsförebyggande rådets (BRÅ) protokoll 210910 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 189 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2021 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2021-09-14, Fyllnadsval av ersättare i Arbete och välfärdsnämn-
den efter Richard Berggren (M) 

Beslut KF 2021-09-14, Fyllnadsval av ersättare i Arbete och välfärdsnämn-
den efter Ewa Jakobsen (M) 

Beslut KF 2021-09-14, Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Kim Nurmi (L) 

Beslut KF 2021-09-14, Avsägelse som ledamot i Arbete och välfärdsnämn-
den - Neta Andersson (S) 

Beslut KF 2021-09-14, Kommunövergripande styrkort för 2021 

Kommunövergripande styrkort 2021 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristi-
anstads kommun 

Beslut KF 2021-09-14, Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 190 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah september 

Delegationslista till nämnden i september månad 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 191 

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut 
Änr AVN 2016/4152 

Beslut 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige 

 

 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång 
per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gyn-
nande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre måna-
der från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en sta-
tistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 
kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av soci-
alnämnden före 2020-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (4 
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-30 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2021-06-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 192 

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare på uppdrag av Arbete och 
välfärdsnämnden 
Änr AVN 2021/2942 

Beslut 
• Godkänna förvaltningens förslag på Plan för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Arbete och 
välfärdsnämnden. 

• Godkänna förvaltningens förslag på upplägg för den Årliga kvalitets-
uppföljningen. 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Programmet ska ange hur mål och riktlinjer ska följas upp samt hur all-
mänhetens insyn ska tillgodoses (KL 5 kap. 3 §). Arbete och välfärdsnämn-
den ska årligen rapportera till kommunfullmäktige. Nämndens rapporte-
ring sker i enlighet med direktiven i ”Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som bedriva av privata utförare.” som antogs av kommunfull-
mäktige 2019-11-12 § 240. Nämnden ska utforma en plan som revideras 
utifrån direktiven vid ny mandatperiod med en årlig uppföljning och redo-
görelse för de Privata utförare som varit aktuella under räkenskapsåret. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna förvaltningens förslag på Plan för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Arbete och 
välfärdsnämnden. 

• Godkänna förvaltningens förslag på upplägg för den Årliga kvalitets-
uppföljningen. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210909 

Barnkonsekvensanalys 

Förslag till Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare på uppdrag av Arbete och välfärdsnämnden 

Förslag till Årlig kvalitetsuppföljning 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedriva av privata 
utförare, antaget av kommunfullmäktige 191112 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 193 

Delårsbokslut 2021 
Änr AVN 2020/1180 

Beslut 
• Godkänna delårsrapport med uppföljning av styrkort för 2021 

• Arbete och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en 
grundlig analys och efterföljande handlingsplan för hela verksamhets-
området Barn och ungdom. 

• Arbete och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra analys 
och efterföljande handlingsplan, inklusive risk och konsekvensanalys, i 
syfte att effektivisera undervisningskostnader för språkutbildningen 
Svenska för invandrare med fortsatt bibehållen utbildningskvali-
tet. Effektiviseringen ska beröra enbart den kommunala delen.  

• Arbete och välfärdsförvaltningen rapporterar vid varje nämndssam-
manträde om hur arbetet framskrider. 

 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Då både verksamhets- och ekonomisk utveckling inom verksamheterna 
Barn och ungdom och Utbildning och arbete visar påtagligt negativ trend 
föreslår ordförande Radovan Javurek (L) å Alliansstyrets vägnar följande 
tilläggs att-satser. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

- Arbete och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en 
grundlig analys och efterföljande handlingsplan för hela verksam-
hetsområdet Barn och ungdom. 

- Arbete och välfärdsförvaltning ges i uppdrag att genomföra analys 
och efterföljande handlingsplan i syfte att effektivisera undervis-
ningskostnader för språkutbildningen Svenska för invandrare. Ef-
fektiviseringen ska beröra enbart den kommunala delen.  

- Arbete och välfärdsförvaltningen rapporterar vid varje nämnds-
sammanträde om hur arbetet framskrider. 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokra-
tiska gruppens vägnar på en ändring i alliansstyrets andra att-sats en-
ligt följande.  

- Arbete och välfärdsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra ana-
lys och efterföljande handlingsplan, inklusive risk och konsekven-
sanalys, i syfte att effektivisera undervisningskostnader för språk-
utbildningen Svenska för invandrare med fortsatt bibehållen ut-
bildningskvalitet. Effektiviseringen ska beröra enbart den kommu-
nala delen.  

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å alliansstyrets vägnar bifall till 
ändringsyrkandet.  

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut och i enlighet med Alliansstyrets tilläggsyrkande med 
Socialdemokratiska gruppens ändringsyrkande.  

Ordförande finner att Arbete och välfärdsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut och i enlighet med Alliansstyrets tilläggs-
yrkande med Socialdemokratiska gruppens ändringsyrkande. 
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Arbete och välfärdsnämnden 2021-09-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens delårsuppföljning av styrkort 2021 visar på 
att perspektiven medborgare, medarbetare och ekonomi kommer bli delvis 
uppfyllda under 2021. Utvecklingsperspektivet visar på att målen kommer 
att uppnås för året. Flera indikatorer i styrkortet har ej mätts än vilket gör 
att slutsatser ej går att göras förrän dessa mätningar är genomförda under 
hösten 2021.  

Pandemins påverkan märks i måluppfyllelsen utifrån att förvaltningens 
verksamhet har fått anpassa sig utifrån rådande restriktioner. 

Delårsrapporten delgavs kommunledningskontoret den 6/9-21. Tillsam-
mans med rapporten skickades också bilagan gällande kostnader för Covid-
19 som skall delges kommunstyrelsen månadsvis i samband med den 
ekonomiska uppföljningen. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller upp-
följning av beslutade styrkort för 2021. 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna delårsrapport med uppföljning av styrkort för 2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Delårsbokslut 2021 

AVN delårsrapport 2021 

AVN styrkort 2021 

Covid-19 dilemman och kostnader 2021 utfall efter augusti 

 


	Fastställande av dagordningen
	Upprop
	Sammanfattning
	Informationer
	Förvaltningsstatistik 2021
	Interreligiösa rådets protokoll 2021-09-02
	Lokala drog och brottsförebyggande rådets (BRÅ) protokoll 210910
	Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2021
	Delegationsbeslut
	Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut
	Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Arbete och välfärdsnämnden
	Delårsbokslut 2021

