
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

Plats och tid Östra kommunhuset, D 303 13:00-15:10 Sammanträdet ajournerat 14:10-14:20 och 
14:30-14:50

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande Kerstin Sandberg (M)

Bodil Thuresson (KD) Kim Nurmi (L) Carl Henrik Nilsson (SD)
Fia Rosenstråle (SD) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD)
Magnus Dahlström (M) Neta Andersson (S) Patric Nelson (S)

Ewa Jacobsen (M) Gunn Högberg (C) Inger Hagelin (M), 
tjänstgörande ersättare

               
               

Ersättare Johannes Bengtegård (SD) Ulrika Tågström (M) Ann-Charlotte Lindner (L)
Ulf Nilsson (SD) Titti Tingström (S) Manal Nasif (V)

     
               

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Helena Häggström, 
kommunikatör

Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef 
Vuxenvården

Emma Krüger, ekonomichef 
§§ 209-215      

               

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 191220

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

Emilie Paridon

§§ 208-215

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

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

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-19

Datum då
anslaget sätts upp

2019-12-20 Datum då 
anslaget tas ned

2020-02-11

Förvaringsplats
för protokollet Arkivet Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 208

Fastställande av dagordning
  

Beslut
 Dagordningen fastställs

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 209

Informationer   

 Ordförande informerar

- Arbete och välfärdsnämnden kommer få information om bespa-
ringsplan för 2020-2021 vid nästa års första sammanträde. 

- Ordförande har lämnat ett ordförandedirektiv till förvaltnings-
chefen om en utredning gällande en jämställd hantering av för-
sörjningsstöd. 

- Ordförande önskar samtliga ledamöter och ersättare i Arbete 
och välfärdsnämnden en god jul. 

 Förvaltningschefen informerar

- Redogör för bemanningen i förvaltningen över julledigheten. 

 Verksamhetsinformation från Vuxenvården, Peter Sonnsjö
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 210

Nämndsstatistik 2019
Änr AVN 2019/538 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

     

Beslutsunderlag
Nämndstatistik 20191219

Nämndstatistik 20191219 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 211

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2019
Änr AVN 2019/16 1.7.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     
     

Beslutsunderlag
Beslut KS 2019-09-25, Riktlinjer för kamerabevakning i Kristianstads 
kommun

Beslut KS 2019-11-20, Idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad 
Kvinnojour

Beslut KS 2019-11-20, Arkivmyndighetens tillsyn kommunala nämnder 
2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 212

Delegationsbeslut lex Sarah
Änr AVN 2019/1167 1.2.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut decembernämnden

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 213

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, Kristianstad 
Kvinnojour
Änr AVN 2019/2636 9.2.3

Beslut
 teckna avtal om idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad kvin-

nojour (org.nr. 838202-1791)

Sammanfattning
Kristianstads kommun önskar främja en stabil, långsiktig och ömsesidig 
relation med Kristianstad Kvinnojour. Därför vill Kristianstad kommun 
fördjupa samarbetet med Kvinnojouren genom ett idéburet offentligt 
partnerskap, ett så kallat IOP. Detta IOP beräknas börja gälla 1 januari 
2020 och reglerar såväl övergripande samverkan som samverkan i indi-
vidärende. Vidare reglerar detta IOP respektive parts ansvar. Det innehål-
ler även ett avtal gällande ekonomi som innebär att Kristianstads kom-
mun åtar sig att ersätta Kvinnojouren, via Arbete och välfärdsnämnden, 
med hyra för verksamhetens nya lokaler i Kristianstad, för närvarande 1 
043 000 kr/år. Utöver ersättning för hyra ingår i förslaget till IOP ersätt-
ning med 170 000 kr/år. 

I november månad fattade Arbete och välfärdsnämnden beslut att föreslå 
kommunstyrelsen att ge Arbete och välfärdsnämnden utökad budgetram 
från och med 2020 om 533 000 kr plus indexökning i enlighet med de 
ekonomiska åtaganden som föreslås i förslaget till IOP. Kommunstyrel-
sen har nu återkommit med beslut att bevilja AOV nämnden medel för 
detta. Därmed kvarstår för nämnden att fatta beslut gällande IOP i sin 
helhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 teckna avtal om idéburet offentligt partnerskap med Kristianstad kvin-

nojour (org.nr. 838202-1791)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-25 Idéburet Offentligt Partnerskap Kristian-
stads Kvinnojour

Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Kristianstads kommun 
och Kristianstad Kvinnojour

Beslut KS 2019–11-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 214

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

Beslut
 godkänna månadsuppföljning efter november samt helårsprognos 

för 2019

Sammanfattning
Årets sista prognos för 2020 visar fortsatt på en helårsavvikelse och ett 
underskott om 5 mkr för nämndens totala verksamhetsområde. Under-
skottet gäller framförallt kostnaderna för försörjningsstödet som under 
hela året legat på högre nivå än vad budgeten medgivit. November må-
nads utfall visade på en ökning i antalet hushåll i förhållande till föregå-
ende månad. Det som dämpar nämndens totala negativa avvikelse är att 
kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar har under året varit 
mycket lägre än vad som budgeterats för året.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljning efter november samt helårsprognos 
för 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning och prognos AVN 2019

Månadsrapport november 2019

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet november 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 215

Budget 2020
Änr AVN 2019/1442 1.4.1

Beslut
 fastställa internbudgetfördelningen per verksamhet i enlighet med 

bilaga Förslag internbudget 2020

 fastställa investeringsbudgeten i enlighet med bilaga Förslag intern-
budget 2020

samt i enlighet med den socialdemokratiska gruppens yrkande uppdra 
förvaltningen att:

1) stärka sambandet mellan individers situation och sysselsätt-
ning/arbete genom att lägga samman budgetposterna för ekono-
miskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder och att det sker under 
2020 

2) ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen med gemen-
samma målsättningar. Samt genomföra åtgärder för att kunna er-
bjuda ett maximalt antal personer arbete istället för försörjnings-
stöd

samt hemställa hos Kommunstyrelsen om 5 mkr från Delmosmed-
len med syfte att ge fler unga möjligheter till feriearbeten samt öv-
riga arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Nämndens behandling
Sabina Månsson Hultgren (S) framställer å Socialdemokratiska gruppens 
vägnar följande tilläggsyrkande (bilaga 1):

Vi i den socialdemokratiska gruppen i arbete och välfärdsnämnden yrkar 
att:

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (6)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

1) stärka sambandet mellan individers situation och sysselsätt-
ning/arbete genom att lägga samman budgetposterna för ekono-
miskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder och att det sker under 
2020

2) ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen med gemen-
samma målsättningar. Samt genomföra åtgärder för att kunna er-
bjuda ett maximalt antal personer arbete istället för försörjnings-
stöd

3) hemställa hos Kommunstyrelsen om 5 mkr från Delmosmedlen 
med syfte att ge fler unga möjligheter till feriearbeten samt övriga 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Ajournering begärs av Carl Henrik (SD) och verkställs. Efter ajourneringen 
meddelar Carl Henrik (SD) å Sverigedemokratiska gruppens vägnar att 
Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet då de har lämnat ett annat 
budgetförslag i kommunfullmäktige. 

Ordförande yrkar å Alliansstyrets (M, L, C, KD) vägnar bifall till Socialdemo-
kratiska gruppens tilläggsyrkande. 

Manal Nasif (V) lämnar en protokollsanteckning (bilaga 2). 

Ordförande finner att Arbete och välfärdsnämnden beslutar i enlighet med 
Allianssyrets förslag till beslut och i enlighet med Socialdemokratiska 
gruppens tilläggsyrkande. 

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens internbudgetfördelning har sin utgångs-
punkt i intentionerna i det föreslagna styrkortet för 2020 samt den lagstift-
ning som styr nämndens verksamhetsområde. En verksamhetsplan är 
framtagen för åren 2018-2021, i planen har nämnden tagit fram områden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (6)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

som är av vikt att beakta med strategier om behov uppstår för att kunna nå 
målsättningen om god ekonomisk hushållning.

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige om budget 2020 för Kristi-
anstads kommun. Beslutet innebär en oförändrad budgetram för Arbete 
och välfärdsnämnden, vilket innebär en ram om 471 miljoner kronor. 
Nämnden får därmed ingen kompensation för volym eller prisökningar 
nästa år.

I dialogen med kommunstyrelsen som förts gällande budgetbehovet klar-
gjorde nämnden att en omfördelning av budget måste göras för att kunna 
finansiera förvaltningens behov av resurser under 2020, då detta är en 
förutsättning för ett fortsatt arbete mot en budget i balans. Resursfördel-
ningen har sin grund i nämndens kommunicerade behov till kommunfull-
mäktige i juni 2019.

 Verksamheterna  Budget 2019  Förslag Budget 
2020

 Förvaltningsövergripande  37 540 797  41 200 797

 Flykting/flykting barn  2 194 569  2 194 569

 Utredning försörjning (EKB)  110 560 399  119 000 399

 Utbildning & Arbete  71 042 970  62 442 970

 Barn & ungdom  170 377 666  167 377 666

 Vuxenvård  79 955 106  79 455 106

 Totalt  471 671 507  471 671 507
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     4 (6)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 fastställa internbudgetfördelningen per verksamhet i enlighet med 
bilaga Förslag internbudget 2020

 fastställa investeringsbudgeten i enlighet med bilaga Förslag in-
ternbudget 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Budget 2020

Ordförandes budgettext 2020

Förslag internbudget 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     5 (6)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Bilaga 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     6 (6)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-12-19

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Bilaga 2
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