
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-29

Plats och tid Östra kommunhuset 13:00-15:15

Beslutande Radovan Javurek (L) Helen Persson (S) Anne Wågström (S)
Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib (C)
Birgitta Lööv (V) Camilla Palm (M) Fia Rosenstråle (SD)

Carl-Henrik Nilsson (SD) Beth Melander (MP)
Tjänstgörande ersättare      

               
               
               

Ersättare Patric Hansson (S) Lars Olsson (S) Kim Nurmi (L)
Susanna Svensson (SD)           
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman
Förvaltningschef § 36-46

Cecilia Carlsson
Nämndsekreterare

Ann-Christine Bjerrehus
Verksamhetschef

Björn Ahlqvist 
Socialrådgivare § 37

Christel Jöquist 
Socialrådgivare § 37

Linnea Persson
Enhetschef § 37

Linda Färdig 
Kommunikatör § 36-46

Joel Persson
Dataskyddsombud § 37      

Utses att justera Carl-Henrik Nilsson       

Justeringens
tid och plats  Östra Kommunhuset 2018-04-03

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

Cecilia Carlsson

36-46

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

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

Carl-Henrik Nilsson       

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2018-03-29

Datum då
anslaget sätts upp

2018-04-03 Datum då 
anslaget tas ned

2018-04-24

Förvaringsplats
för protokollet Östra Kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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AVN § 36

 Fastställande av dagordning
 Dagordningen fastställs

 Närvaro av praktikant Anton Javurek godkänns

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Carl-Henrik Nilsson (SD) väljs till justerare för dagens protokoll

AVN
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AVN § 37

Information
  

 Ordförande Radovan Javurek

 Förvaltningschef Merete Tillman

 Verksamhetsinformation – Utredning och Hela familjen
Björn Ahlquist, Christel Jöqvist, Linnea Persson informerar om projek-
tet Hela familjen. Ann-Christine Bjerrehus informerar om verksamhe-
ten utredning.

 Nytt Dataskyddsombud
- Joel Persson är anställd på Kommunledningskontoret

 2015/6956 Pågående projekt 2018

 2018/418 Arbetsmiljöbokslut 2017

 2018/279 Nämndstatistik 2018
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 38

Delgivningar AVN 2018
Änr AVN 2018/83

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 180327

Beslut kommunfullmäktige 180312

Revisionsrapport Granskning av vuxenutbildningen
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AVN § 39

Delegeringsbeslut AVN 2018
Änr AVN 2018/84

Beslut
 Till handlingarna

Beslutsunderlag
Matchningsgruppen 180201-180228

Lex sarah 180212-180312
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AVN § 40

Lokala riktlinjer för studiestartsstöd
Änr AVN 2018/282

Beslut
 Besluta att Kristianstads kommun inför studiestartsstöd

 Godkänna förslaget på riktlinjer för studiestartsstöd

Sammanfattning
I juni 2017 infördes lagen om studiestartsstöd. Syftet med lagen är att öka 
rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov för 
att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Kommunerna kan välja att använda studiestartsstödet för att rekrytera 
personer till studier. Väljer kommunen att använda studiestartsstöd ska 
rekryteringsarbetet ske i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala 
riktlinjer utarbetas.

Kristianstad har tillsammans med Arbetsförmedlingen i Kristianstad utar-
betat riktlinjer för studiestartsstöd och föreslår Arbete och välfärdsnämn-
den att godkänna dessa riktlinjer samt att godkänna att Kristianstads 
kommun använder studiestartsstöd för att rekrytera personer till studier.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Besluta att Kristianstads kommun inför studiestartsstöd

 Godkänna förslaget på riktlinjer för studiestartsstöd

Beslutsunderlag
Lokala riktlinjer för studiestartsstöd
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AVN § 41

Kommunövergripande plan för arbetsmarknadsåt-
gärder
Änr AVN 2016/4373 3.6.2

Beslut
 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna årsrapporten med bilagor

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 att fastställa en kommunöver-
gripande handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tagits 
fram av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med övriga förvalt-
ningar och bolag.  Handlingsplanen omarbetades under våren 2016.  

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra den uppgift kommunen har 
att ställa bra och utvecklande praktikplatser och arbetsmarknadsanställ-
ningar till förfogande för de som har svårigheter att ta sig ut på arbets-
marknaden. 

Av handlingsplanen framgår att den ska följas upp med en årsvis redovis-
ning samt med halvårsrapporter kring andel personer i arbetsmarknadsåt-
gärd. Målsättningen var att motsvarande 7,5% av kommunens tillsvidare-
anställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd 2018. Delmål 
för 2017 var 6,8%. 

I december 2017 var totalt 416 personer placerade i någon form av arbets-
marknadspraktik, arbetsmarknadsanställning1 eller vissa definierade 

1 Med arbetsmarknadsanställningar avses Arbete och välfärdsförvaltningens nystarts-
jobb, utvecklingsanställningar, offentligt skyddade anställningar (OSA) och extratjäns-
ter 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-29
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anställningsstöd2 i Kristianstads kommun. Detta motsvarar 5,7% av kom-
munens tillsvidareanställda. Totalt under året hade cirka 750 personer en 
arbetsmarknadsåtgärd i kommunens förvaltningar och bolag. Detta mot-
svarar 10,3% av kommunens tillsvidareanställda.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna årsrapporten med bilagor

Beslutsunderlag
Årsrapport 2017

Bilaga 1 Årsredovisning 2017

Bilaga 2 Arbetsmarknadsåtgärder 2017

Kommunövergripande plan för arbetsmarknadsåtgärder

2 Med vissa definierade anställningsstöd avses lönebidrags-, trygghets- och utvecklings-
anställningar.
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AVN § 42

Ekonomisk uppföljning  och prognos AVN 2018
Änr AVN 2018/458 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprognosen 

för 2018

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens helårsprognos efter två månaders utfall 
visar på en budget i balans för 2018. Det är dock tidigt på året och många 
faktorer är osäkra. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprogno-
sen för 2018

Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2018 AVN

Utfall över tid 2018



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2018-03-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 43

Ekonomisk uppföljning och prognos för verksamhe-
ten Ensamkommande 2018
Änr AVN 2018/459 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprognosen 

för 2018

 Senast på aprilsammanträdet återkomma med en fördjupad analys och 
handlingsplan för att nå budget i balans vid årets slut.

Arbete och välfärdsnämndens behandling
Radovan Javurek (L) yrkar på en andra attsats enligt följande:

Att senast på aprilsammanträdet återkomma med en fördjupad analys och 
handlingsplan för att nå budget i balans vid årets slut.

Birgitta Lööv (V) yrkar avslag på andra attsatsen men godkänner redovis-
ningen. 

Nämnden beslutar enligt Radovan Javurek (L) förslag.

Sammanfattning
Årets första prognos för verksamheten visar på ett negativt resultat för 
2018 om 12 mkr. Det är fortfarande tidigt på året vilket gör prognoserna 
mycket osäkra. Verksamheten genomför just nu en stor omställning i för-
hållande till den nya ersättningsförordningen samt det nya arbetssättet 
gällande etablering av ungdomarna. Detta innebär att den fulla kostnadsut-
vecklingen och kostnadsbilden är svår att prognostisera. Verksamheten 
räknar med att vara klara med omställningen under hösten 2018 med 
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målet att sedan kunna bedriva verksamheten med budget i balans. Dock vi-
sar prognoserna på att detta blir svår att nå under 2018.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprogno-
sen för 2018

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning efter februari samt helårsprognos för verksamhe-
ten Ensamkommande.
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AVN § 44

Ärende som inte uppfyller lagens krav 2018
Änr AVN 2018/57

Beslut
 Godkänna redovisningen

Sammanfattning
Den förste februari 2018 fanns det 312 pågående utredningar inom Barn 
och ungdomsverksamheten. Av dessa har sju överskridit den längsta utred-
ningstiden på 120 dagar. 23 utredningar hade ännu inte hunnit fördelas till 
handläggare.

Inom Barnteamen har enhetschefen nu anställt medarbetare på samtliga 
ordinarie tjänster. Fortfarande behöver verksamheten dock arbeta med en 
mer normal personalomsättning och framöver hantera fler tjänstledighe-
ter. Rekryteringsarbete pågår.

Utvecklingsarbete pågår för att antalet utredningsdagar även fortsättnings-
vis ska hålla sig inom den lagstadgade ramen. Det innefattar bl.a. förslag på 
en tydligare struktur för uppföljningen av utredningstiderna i enskilda 
ärenden. Verksamhetens besök i Mölndal har gett goda utgångspunkter för 
diskussion om fortsatt förbättring.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen

Beslutsunderlag
Rapport ärenden som inte uppfyller lagens krav för februari 2018
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AVN § 45

Föreningsbidrag social omsorg 2018
Änr AVN 2017/3273

Beslut
 Tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2018 enligt försla-

get, under förutsättning att berörda föreningar inkommer med kom-
pletta handlingar.

Sammanfattning

Arbete och välfärdsnämnden har för år 2018 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 1 373 080 kronor, vilka fördelas enligt nedan. 
Brottsofferjouren har fått ny lokal vilket medfört en ökad hyra med cirka 
50 000 kronor (helår). Förslaget av årets fördelning av föreningsbidrag 
innebär att det kommer finnas medel till andra föreningar att ansöka om 
bidrag under resten av året samt att kunna stötta Brottsofferjourens ökade 
hyreskostnader. 

Föreningsbidrag ska lämnas till ideella föreningar med verksamhet som 
kommer Arbete och välfärdsförvaltningens målgrupper till del. Syftet är att 
stimulera föreningarna till att genomföra arbete, som gynnar både deras 
medlemmar och nämndens verksamhet. 

Sökande föreningar Ansöker Förslag
Adoptionscentrum Skåne 8000 8000
BRIS Region Syd 182 000 30 000
Kristianstadsbygdens Rödakorskrets 75 000 50 000
Kulturföreningen C4 25 000 25 000
LP-Kristianstad 300 000 50 000 
Tjejjouren Lotus 30 000         30 000
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Nedanstående föreningar har skrivna överenskommelser med Kristianstad 
kommun och behöver inte inkomma med ansökan. De ska årligen inkomma 
med handlingar, för att erhålla bidrag. 

Kristianstad kvinnojour 8 :-/invånare = 673 208
Brottsofferjouren 5 :-/invånare = 420 755

Vid handläggningen har samråd skett med verksamhetschef Peter Sonnsjö.

 Inkommit Ansökan
Handlingar komplet-
ta?

Adoptionscentrum Skåne 180220 Ja Ja

BRIS Region Syd 180216 Ja

Nej, inkommer med 
verksamhetsberättelse 
i maj

Brottsofferjouren  Nej
Ska inkomma med 
handlingar

Röda Korset 180208 Ja Ja
Kristianstads Nya Kvinno-
jour  Nej

Ska inkomma med 
handlingar

LP Kristianstad 18/0219 Ja
Årsmötesprotokoll 
inkommer mars

Tjejjouren Lotus 180219 Ja Ja
Skåne Stadsmission  Nej  
Kulturföreningen C4 180212 Ja Ja

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2018 enligt 
förslaget, under förutsättning att berörda föreningar inkommer 
med kompletta handlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande föreningsbidrag 2018-03-14
Utredning föreningsbidrag 2018-03-08
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Sammanställning ansökningar 2018  
Ansökningshandlingar från respektive förening
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AVN § 46

Integrationsbidrag invandrarföreningar 2018
Änr AVN 2017/3274

Beslut
 Besluta att betala ut 183 000 kr i integrationsbidrag invandrarförening-

ar enligt bifogad fördelning

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följan-
de:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag på detta ärende då vi istället anser att 
dessa pengar t.ex. bör gå till jobbskapande åtgärder för invandrare och 
flyktingar”

Arbete och välfärdsnämndens behandling
Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar avslag 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Arbete- och välfärdsnämnden har för år 2018 ett budgetanslag med 
245 000 kr ämnat till integrationsbidrag, invandrarföreningar. På arbete- 
och välfärdsnämndens sammanträde den 2015-01-22 beslutades att sär-
skilda övergångsbestämmelser avseende bidrag för integrationsskapande 
åtgärder ska gälla för år 2016 och 2017. Utifrån dessa övergångsbestäm-
melser har hyresbidraget kortats ner och är nu för 2018 helt borttaget. 

Detta innebär att invandrarföreningarna enbart kan ansöka om bidrag för 
integrationsskapande aktiviteter. Enligt de riktlinjer som gäller från 2016-
01-01 ska de föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till 
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aktiviteter gentemot förvaltningens målgrupper och till nytta för nämndens 
verksamhetsområde prioriteras. Föreningarnas ansökningar har prövats 
mot detta kriterium. Ansökningarna har även prövats mot övriga bedöm-
ningsgrunder så som hur tidigare bidrag använts, antal aktiviteter som 
planeras och om den beräknade kostnaden för dessa anses rimlig, hur och 
vilken samverkan som planeras samt om aktiviteterna riktar sig till barn 
och ungdomar och föräldrar.

Totalt har åtta föreningar sökt integrationsbidrag. Två av dessa föreningar 
behöver presidiet träffa för klargörande samtal innan medel kan beviljas. 
Övriga sex föreningar föreslås det fördelas medel enligt sammanställningen 
bilaga 1 (integrationsbidrag 2017)

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 Besluta att betala ut 183 000 kr i integrationsbidrag invandrarförening-

ar enligt bifogad fördelning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande integrationsbidrag 180313

Bilaga 1

Bilaga 2


