
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 13:00-15:50, mötet ajournerat 14:45-15:05

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande Gunn Högberg (C)

Bodil Thuresson (KD) Ewa Jacobsen (M) Patric Nelson (S)
Peter Isacson (S) Fia Rosenstråle (SD) Susanna Svensson (SD)
Ulrika Tågström (M), 
tjänstgörande ersättare

Johannes Bengtegård (SD), 
tjänstgörande ersättare

Titti Tingström (S), 
tjänstgörande ersättare

Ulf Nilsson (SD), 
tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga närvarande Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Peter Sonnsjö, tf 
förvaltningschef

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef Utredning 
§§ 93-94

Helena Häggström, 
kommunikatör

Lena Hagerman, 
utvecklingsstrateg §§ 93-94

Maha Ismail, feriearbetare §§ 
93-94

Lina Jabra, feriearbetare §§ 
93-94

Daniel Mohammed Ali, 
feriearbetare §§ 93-94

Diar Nerway, feriearbetare §§ 
93-94

Jonathan Palm, feriearbetare 
§§ 93-94 

Rudina Stagova, feriearbetare 
§§ 93-94 

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2019-07-01

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

Emilie Paridon, nämndsekreterare

§§ 93-103

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

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

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2019-06-27

Datum då
anslaget sätts upp

2019-07-01 Datum då 
anslaget tas ned

2019-07-23

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon, nämndsekreterare
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 93

Fastställande av dagordning   

Ett initiativärende har inkommit från Socialdemokraterna. Ärendet 
läggs som punkt 13 på dagordningen.

 Dagordningen fastställs  

Upprop
 Se sidan 1

Nämnden godkänner närvaro av feriearbetarna Maha Ismail, Lina Jab-
ra, Daniel Mohammed Ali, Diar Nerway, Jonathan Palm, Rudina Stagova 
samt deras handledare Lena Hagerman.  

Val av justerare
 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 94

Informationer
  

 Ordförande Radovan Javurek informerar

- beslut har fattats att Charlotte Nygren Bonnier tillträder som ny 
förvaltningschef från och med den 9 september 2019. 

 Tf förvaltningschef Peter Sonnsjö informerar

- förvaltningens fokus ligger på arbete med budget 2020 med ut-
gångspunkt från kommunstyrelsens fastställda budgetförutsätt-
ningar samt av nämnden begärd handlingsplan för budget i ba-
lans 2019.

 Verksamhetsinformation – Ann-Christin Bjerrehus

- Verksamheten Utredning 

- Omorganisation

- Våld i nära relation 

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 95

Drog- och brottsförebyggande rådet 18/6 -19
   

Beslut
 informationen hänskjuts till nästa sammanträde. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 96

Integrationsrådet
Änr AVN 2019/1791 1.5.6

Beslut
 protokollet läggs till handlingarna

          

Beslutsunderlag
Integrationsrådets protokoll 190515
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 97

Nämndstatistik 2019
Änr AVN 2019/538 1.5.2

Beslut
 ärendet läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Nämndstatistik 2019-06-27

Nämndstatistik 2019-06-27, Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 98

Delgivningar AVN 2019
Änr AVN 2019/16 1.7.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

          

Beslutsunderlag
Beslut KS 2019-04-24, Interreligiöst råd i Kristianstads kommun

Tjänsteutlåtande Interreligiöst råd i Kristianstads kommun, 2019-04-03

Beslut KSAU 2019-05-15, Förordnande av tillförordnad förvaltningschef 
för arbete och välfärdsförvaltningen

Beslut KS 2019-04-24, Kommungemensam serviceorganisation för kost, 
lokalvård och transporter

Konsultrapport 2018-12-04. Utvärdering IT, Lön, Rekrytering

Konsultrapport 2018-10-03. Sammanhållen serviceorganisation

Beslut KS 2019-05-22, Kommunövergripande handlingsplan för hantering 
av arbetsmarknadsåtgärder

Beslut IVO, dnr: 8.4.2-41318/2018-8

Beslut IVO dnr: 6.3.1/26406/2018
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 99

Delegationsbeslut lex Sarah
Änr AVN 2019/1167 1.2.3

Beslut
Inga delegationsbeslut att redovisa.

     

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut juninämnden
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 100

Ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2019
Änr AVN 2019/861 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsuppföljning efter maj samt helårsprognos för 2019

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter maj månads utfall visar 
på ytterligare en försämring om 2 mkr och därmed en helårsavvikelse 
mot budget om 7 mkr. Detta beror fortsatt på kostnadsutvecklingen fram-
förallt inom försörjningsstödet men också för kostnader för våld i nära 
relation.

Under maj månad hade förvaltningen en utbetalning av försörjningsstöd 
om 8 mkr vilket gör att kostnadsutvecklingen visar på fortsatta ökningar 
av försörjningsstödet trots satsningar på arbetsmarknadsinsatser.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att arbeta mot en budget i balans 
för 2019 men kostnadsutvecklingen är så pass hög så dessa åtgärder 
räcker inte till.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljning efter maj samt helårsprognos för 
2019
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-06-12 - Ekonomisk uppföljning efter maj och 
helårsprognos för 2019 

Månadsrapport 2019

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet maj 2019
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 101

Ändringar i delegationsordningen
Änr AVN 2019/1788 1.2.1

Beslut
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden 

från och med 2019-07-01 enligt bilaga. 

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden gällande uppdaterad version av gällande delegations-
ordning. Det nya förslaget finns som bilaga till detta ärende. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden 

från och med 2019-07-01 enligt bilaga. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ändring i delegationsordningen 2019-06-13

Bilaga - Förslag till ny delegationsordning

Bilaga – JO Beslut Dnr 6857-2016, AVN 2019/369
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 102

Arbete- och välfärdsförvaltningens 
dokumenthaneringsplan
Änr AVN 2017/3180 

Beslut
 fastställa reviderad dokumenthanteringsplan för Arbete och välfärds-

nämnden

Sammanfattning

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet ha en doku-

menthanteringsplan, där det framgår hur allmänna handlingar ska förva-

ras/bevaras/gallras. I dokumenthanteringsplanen finns de flesta av förvalt-

ningens handlingar och de som har av betydelse för verksamheten. 

Planen ska revideras fortlöpande och beslutas en gång per år. 

Vad som ska revideras anmäls till respektive arkivredogörare för verksam-

heten eller till arkivansvarig på förvaltningen.

Inför revidering av gällande dokumenthanteringsplan bifogas även en pdf 

där ändringarna syns och ny text är markerad med röd färg samt den text 

som ska strykas/ersättas är överstruken.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Fastställa reviderad dokumenthanteringsplan för arbete och väl-
färdsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Dokumenthanteringsplan för Arbete och välfärdsnämn-
den, 190612

Bilaga 1, Dokumenthanteringsplan version 3 2019 för Arbete och väl-
färdsnämnden
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 111

Initiativärende från Sabina M. Hultgren (S)
Änr AVN 2019/1994 1.2.6

Beslut
 överlämna initiativärendet till Arbete och välfärdsförvaltningen för 

beredning

     

Beslutsunderlag
Initiativärende Arbete och välfärdsnämnden 190627, Sabina M.Hultgren 
Gruppledare Socialdemokratiska gruppen i Arbete och Välfärdsnämnden, 
AVN 2019/1994 1.2.6. Se bilaga. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-06-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Initiativärende Arbete och Välfärdsnämnden 190627

När det gäller sysselsättning och arbetsträning genom återbruksverksamhet på 
Ängamöllan, Returum, har diskussionerna varit många och pågått under lång tid. 
Arbete och välfärdsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Renhållningen har 
diskuterat denna fråga tillsammans och var för sig. Arbete och Välfärdsförvaltning-
en har tagit fram en välgrundad rapport om hur arbetet på Returum skulle kunna 
se ut för Arbete och Välfärdsförvaltningen, de deltagare som eventuellt skulle 
kunna vara där och vilka vinster detta skulle kunna ge. I rapporten från förvalt-
ningen går det att läsa exempelvis att förvaltningen har ett behov av att skapa fler 
egna sysselsättnings- och arbetsträningsverksamheter. Detta på grund av att de 
deltagare som hänvisas till kommunen arbetsverksamhet idag står långt från 
arbetsmarknaden. Rapporten lyfter även att den psykiska ohälsan upplevs öka och 
det medför även att behovet av sysselsättningsplatserna för de med psykisk ohälsa 
också ökar samt att det finns ett ökat behov av anpassade platser för att kunna 
deltagarna ska kunna få mer stöd än på en ordinarie arbetsplats. 
Rapporten är tydlig när den beskriver det ökade behovet av både sysselsättnings-
platser arbetsträning framöver och för att Arbete och Välfärdförvaltningen ska 
kunna vara med i denna satsning skulle det innebära en kostnad om ca 6 miljoner 
kronor per år vilket således blir att Arbete och Välfärdsförvaltningen har ett behov 
av en ökad rambudget. Nu när minoritetsstyret har presenterar sina budgetförut-
sättningar för kommande år menar de att alla förvaltningar istället ska minska sina 
kostnader med minst 3% således är en ramökning för Arbete och Välfärdsförvalt-
ningen i nuläget inte aktuell vilket leder till att Arbete och Välfärdsförvaltningen 
inte kan vara delaktiga i Returum.

Vi i den Socialdemokratiska gruppen föreslår mot bakgrund av detta att:

-   Förvaltningen redovisar alternativ till hur behovet av fler sysselsättningsplatser 
ska tillgodoses om inte en lokalisering till Returum blir aktuell.
-   Förvaltningen utreder och tar fram underlag på vilka konsekvenser det kan leda 
till att Arbete och Välfärdsförvaltningen inte är en del av Returum. 

Sabina M.Hultgren Gruppledare
Socialdemokratiska gruppen i Arbete och Välfärdsnämnden


