
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (2)

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

Plats och tid Östra Kommunhuset, D 303 13:00-15.50, mötet ajournerat 14.30-14.45

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande, §§37-47, 49-
51

Ewa Jakobsen (M) Kerstin Sandberg (M) Magnus Dahlström (M)
Kim Nurmi (L) Gunn Högberg (C) Bodil Thuresson (KD)
Peter Isacson (S) Neta Andersson (S) Patric Nelson (S)
Fia Rosenstråle (SD) Susanna Svensson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD)
Johannes Bengtegård (SD), 
tjänstgörande ersättare

Titti Tingström (S), 
tjänstgörande ersättare § 48

               
Ersättare Monika Åängasköld (M) Inger Hagelin (M) Ann-Charlott Lidner (L)

Manal Nasif (V) Ulf Nilsson (SD)      
               
               

Övriga närvarande Merete Tillman, 
förvaltningschef

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Katarina Rehn, HR-specialist 
§44

Lovisa Genz Ahl, 
integrationssamordnare 
§44-45

Emelie Josephsson, 
nämndsekreterare

               

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren 
§§37-47 §§49-51 Johannes Bengtegård §48      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2019-04-03

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

Emilie Paridon

37-51

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

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

Sabina Månsson Hultgren 
§§37-47 §§49-51

Johannes Bengtegård §48      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-28

Datum då
anslaget sätts upp

2019-04-04 Datum då 
anslaget tas ned

2019-04-27

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset
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Underskrift ..............................................................................................................

      

Emilie Paridon
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 37

Fastställande av dagordning  
     

 Dagordningen fastställs
Extra ärende med nummer 24 läggs till sekretessdagordningen

Upprop 

 Se sida 1 

Val av justerare

 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare för dagens protokoll

_______________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 38

Ordförande Radovan Javurek

   Ordförande Radovan Javurek

- Information angående ersättningar till förtroendevalda

- Förvaltningen har för tillfället en ökad säkerhetsnivå på grund 
av ärenden som har medfört hot mot medarbetare

- Ordförande informerar om att Merete Tillman kommer att av-
sluta sin tjänst som förvaltningschef den 1 juni. Rekryteringsar-
betet för att tillsätta en ny förvaltningschef har påbörjats.

- Information angående heldag för nämnden 2019-05-16

   Förvaltningschef Merete Tillman

- Ingen information från förvaltningschefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 39

Projektförteckning Arbete och välfärdsförvaltningen 
2019
Änr AVN 2019/868 1.6.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Protokollsanteckning

Carl Henrik Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning;

”Vi Sverigedemokrater anser att uppföljning för pågående projekt i projekt-
förteckning är relevant för nämndens ledamöter. Det går inte att utläsa om 
delmål för pågående projekt har uppfyllts eller hur många individer som 
deltar i respektive projekt.

Vi anser för övrigt att en projektförteckning är bra men nämndens ledamö-
ter ska kunna säkerställa att pengarna går till rätt ändamål och förenas 
med samhällsnytta, assimilering och integration.

För Sverigedemokraterna i Kristianstad kommun, Carl Henrik Nilsson 
(SD)” 

Beslutsunderlag
     

Projektförteckning Arbete och välfärdsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 40

Analys av orsaker till ökat antal boendeärenden
Änr AVN 2019/874 1.5.1

Beslut
 godkänna analysen och ärendet läggs till handlingarna

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen fick vid Arbete och välfärdsnämndens 
sammanträde den 20 december 2018 i uppdrag att till nämndsmötet i mars 
2019 återkomma med en analys av orsaker till ökningen av antalet boen-
deärenden. Analysen som gjorts visar såväl att antalet akut hemlösa som 
boendeärende till förvaltningen har ökat. Den ökning som Stadsmissionen 
under höst/vinter 2018 märkt av har dock avstannat i januari månad 2019 
och den avser akut hemlösa.  Den ökning som skett under 2018 gällande 
ökning av antalet boendeärenden till förvaltningen avser hyresskulder, 
vräkningar, ansökningar och/eller förfrågningar från personer med låg 
inkomst som inte på egen hand inte kan få boende.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna analysen och ärendet läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Föreliggande tjänsteutlåtande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 41

Nämndsstatistik 2019
Änr AVN 2019/538 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Nämndstatistik 190328

Årshjul nämndstatistik
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 42

Delgivningar AVN 2019
Änr AVN 2019/16 1.7.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokoll från FÖS 190326, förvaltningschefen informerar

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2019

Beslut KF 2019-03-12, Reviderade arvodesbestämmelser för förtroende-
valda

Beslut BUN 2019-03-05Val av ledamot till Integrationsrådet 2019-2022

Beslut ON 2019-02-14, Val av ledamot till Integrationsrådet

Beslut KFN 2019-02-07, Val av ledamot till Integrationsrådet

Beslut KF 2019-03-12, Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Arbete- 
och välfärdsnämnden efter Rebecka Fallenkvist (SD)

IVO beslut 181204
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 43

Delegationsbeslut lex Sarah 190221
Änr AVN 2019/869 1.2.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
     

Delegationsbeslut lex Sarah 190221
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 44

Arbetsmiljöbokslut 2018
Änr AVN 2019/873 2.8.1

Beslut
 godkänna arbetsmiljöbokslutet för 2018

Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 ska arbetsgiva-
ren årligen göra en skriftlig sammanstallning av ohälsa, olycksfall och 
allvarliga tillbud. Arbete och välfärdsförvaltningen redovisar detta i ett 
årligt arbetsmiljöbokslut där även andra delar inom det systematiska 
arbetsmiljöområdet redovisas. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 godkänna arbetsmiljöbokslutet för 2018

Beslutsunderlag
Arbetsmiljöbokslut Arbete och välfärdsförvaltningen 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 45

Integrationsbidrag
Änr AVN 2018/2607 10.10.4

Beslut
 fördela integrationsbidrag enligt tabell 

Reservation

Carl Henrik Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följan-
de;

”Reservation Arbete och välfärdsnämnden 190328 ärende 12 Integrations-
bidrag

Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på detta ärende då vi istället anser att 
dessa medel bör gå till jobbskapande åtgärder för invandrare.

Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

För Sverigedemokraterna i Kristianstad kommun, Carl Henrik Nilsson 
(SD)”

Arbete och välfärdsnämndens behandling

Yrkanden

Carl-Henrik (SD) yrkar avslag till integrationsrådets presidiums förslag.

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar bifall till integrationsrådets presidiums 
förslag. 

Ewa Jacobsen (M) yrkar bifall till integrationsrådets presidiums förslag.

Radovan Javurek (L) yrkar bifall till integrationsrådets presidiums förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsgång

Ordförande ställer integrationsrådets presidiums förslag mot Carl-Henriks 
(SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt integrationsrådets 
presidiums förslag.

Sammanfattning
Arbete- och välfärdsnämnden har för år 2019 ett budgetanslag med 
245 000 kr ämnat till integrationsbidrag för invandrarföreningar. 

Invandrarföreningar kan ansöka om bidrag för integrationsskapande akti-
viteter. Enligt gällande riktlinjer ska de föreningar som kan visa att bidra-
get är direkt kopplat till aktiviteter gentemot förvaltningens målgrupper 
och till nytta för nämndens verksamhetsområde prioriteras. Föreningarnas 
ansökningar har prövats mot detta kriterium. Ansökningarna har prövats 
utifrån om den sökta kostnaden för aktiviteter är rimlig samt mot övriga 
bedömningsgrunder så som hur tidigare bidrag använts, antal medlemmar, 
hur och vilken samverkan som planeras och om aktiviteterna riktar sig 
förvaltningens målgrupper.

Totalt har tolv föreningar ansökt om integrationsbidrag. En förening har 
lämnat in två ansökningar, varav den ena avser aktiviteter som föreningen 
vill genomföra i egen regi och den andra avser ett biodlarprojekt som 
föreningen vill genomföra med hyresgästföreningen och ABF. Två av de 
föreningar som ansökt om medel har inte lämnat in kompletta handlingar 
och deras ansökningar behandlas därför så snart ansökan är komplett.  
Utifrån detta är det nio föreningar vars ansökningar beaktas och där det 
föreslås fördelas medel enligt sammanställningen i bilaga 1.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förening Sökt belopp Rimligt be-
lopp

Förslag att 
bevilja

Ardmneriah 52 480 9 000 6 300

Bosniska Kvinnoföreningen 
Biser

52 000 26 000 20 800

Eritreanska Föreningen 33 125 16 078 16 078

Kurdiska kulturföreningen 66 000 19 000 17 100

Palestinska föreningen 150 000 6 000 4 800

Samen förening 31 000 21 000 26 600

Somaliska Fritids och Kul-
tur, biodlarprojekt

25 000 25 000 25 000

Somaliska Fritids och Kultur 90 000 4 000 4 700

Skånes Horn av Afrika 120 000 74 000 81 000

Ungerska Föreningen 44 000 17 500 18 200

Totalt 886 605 217 578 220 578

Integrationsrådets presidiums förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 fördela integrationsbidrag enligt tabell 

Beslutsunderlag
Integrationsbidrag 2019

Ansökningshandlingar från respektive förening

Minnesanteckningar från Integrationsrådets presidie 2019-03-14

Ansökningar integrationsbidrag från invandrarföreningar 2019

Bilaga 2, rimlig kostnad aktiviteter

Bilaga 3, bedömningsgrunder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 46

Uppdatering i delegationsordningen
Änr AVN 2019/751 1.3.1

Beslut
 Anta ändringen av delegat i delegationsordningen avseende kapitel 2.1 

Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen/Avgifter, ersättningar 
och återkrav, nr 63.

Sammanfattning
I september 2018 antog Arbete och välfärdsnämnden en ny delegations-
ordning.  Därefter har det uppmärksammats att delegation på vem som ska 
fatta beslut gällande avgift för placerat barn behöver förändras. 

I nuvarande delegationsordning kapitel 2.1 Socialtjänstlagen och Social-
tjänstförordningen/Avgifter, ersättningar och återkrav fattar Socialsekrete-
rare i Barn och Ungdom beslut, se tabell 1. 

Tabell 1

63 Beslut om ersätt-
ning/underhåll från 
föräldrar vars barn är 
placerat för vård i ett 
annat hem är det 
egna. 

8 kap. 1 
§ SoL
6 kap. 
2-4 §§
SoF

Socialsekreterare B

Eftersom den nuvarande delegationsordningen påverkar relationen till 
föräldrarna negativt samt att det tar onödigt lång tid med handläggningen 
behöver delegationen förändras. Kunskapen om beslut om ersättning/un-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

derhåll finns hos enhetschefer inom Utredning försörjning. 
Förslaget är att Enhetschef: Utredning Försörjning blir delegat, se tabell 2.

Tabell 2.

63 Beslut om ersätt-
ning/underhåll från 
föräldrar vars barn är 
placerat för vård i ett 
annat hem är det egna. 

8 kap. 1 
§ SoL
6 kap. 2-
4 §§
SoF

Enhetschef: 
Utredning För-
sörjning

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Anta ändringen av delegat i delegationsordningen avseende kapitel 
2.1 Socialtjänstlagen och Socialtjänstförordningen/Avgifter, ersätt-
ningar och återkrav, nr 63.

Beslutsunderlag
Uppdatering i Arbete och välfärdsnämndens delegationsordning 190304
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 47

Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare
Änr AVN 2019/537 1.3.1

Beslut
 godkänna Arbete och välfärdsförvaltningens remissvar och anta det 

som sitt eget

Sammanfattning
Kommunfullmäktige skall för varje mandatperiod anta ett program för 
uppföljning och insyn för kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. Kommunledningskontoret rekommenderar att även de kommu-
nala bolagen omfattas av programmet för 2018-2022. Det reviderade 
programmet, där de kommunala bolagen inkluderats, skickas på remiss till 
kommunens nämnder och bolag för yttrande.

Inkludering av de kommunala bolagen i programmet utgör ingen föränd-
ring för Arbete och välfärdsnämndens del. Nämnden stödjer förslaget och 
menar att det är rimligt att även de kommunala bolagen inkluderas i Pro-
gram för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utföra-
re. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 godkänna Arbete och välfärdsförvaltningens remissvar och anta det 

som sitt eget
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Remiss från KSAU, 2019-01-09

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-02-26
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 48

Föreningsbidrag social omsorg 2019
Änr AVN 2018/2608 10.10.2

Beslut
 fördela föreningsbidrag 2019 enligt förslag
 Johannes Bengtegård (SD) väljs till justerare av denna paragraf

Jäv

På grund av jäv deltar inte Sabina Månsson Hultgren (S) i handläggningen i 
detta ärende.

Arbete och välfärdsnämndens behandling
Ordförande redogör för att Kristianstad Kvinnojour har ansökt om ett höjt 
belopp jämfört med det som redovisas i detta ärende. Denna fråga kommer 
att hanteras separat vid ett senare tillfälle då detta kräver utökad finansie-
ring. 

Carl-Henrik (SD) föreslår att Johannes Bengtegård (SD) väljs till justerare 
för denna punkt.

Yrkanden

Peter Isacsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sammanfattning

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.

Arbete och välfärdsnämnden har för år 2019 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 1 373 080 kronor, vilka fördelas enligt nedan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sökande föreningar Ansöker 2019 Förslag Erhållit 
2018

Erhållit 
2017

Adoptionscentrum 
Skåne

9000 9000 8000 8000

BRIS Region Syd 187 000 30 000 30 000 30 000

Kristianstadsbygdens 
Rödakorskrets

75 000 75 00 50 000 50 000

LP-Kristianstad 200 000 50 000 50 000 50 000

Tjejjouren Lotus 30 000         30 
000

        30 
000

        30 
000

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 fördela föreningsbidrag 2019 enligt förslag

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar från respektive förening

Utredning

Sammanställning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 49

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

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprognos för 

2019
 att uppdra till förvaltningen att återkomma till majsammanträdet med 

analys av den ekonomiska situationen

Arbete och välfärdsnämndens behandling
Yrkanden

Ewa Jacobsen (M) yrkar att förvaltningen genomför en analys av det ekono-
miska läget och återkommer med redovisning i maj.

Radovan Javurek (L) yrkar bifall till Ewa Jacobsens förslag.

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens första prognos för 2019 visar på en bud-
getavvikelse om – 5 mkr. Prognosen är baserad på utfallet efter två måna-
der och det är tidigt på året så många faktorer är osäkra.

Bekymren gällande ökade kostnader för försörjningsstödet som förvalt-
ningen redan såg under 2018 ser ut att kvarstå och utbetalningarna per 
månad har varit höga under årets första två månader vilket gör att progno-
sen visar ett underskott för denna kostnadspost om ca -6 mkr. Budgeten 
för försörjningsstödet sänktes med 5 mkr för 2019 vilket påverkar möjlig-
heten till budget i balans för denna budgetpost.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ökade kostnader för våld i nära relation gör också att det finns svårigheter 
att få en budget i balans för året, den prognostiserade avvikelsen för dessa 
kostnader är -4 mkr.

Det positiva är dock att kostnaderna för placeringar av barn och ungdomar 
är lägre och ett överskott om 5 mkr prognostiseras för dessa kostnader.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprognos 
för 2019

Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 50

Ändringar och tillägg i Delegationsordningen.
Änr AVN 2019/867 1.3.1

Beslut
 Ta bort Yttrande till länsstyrelsen över äktenskapslicens ur Delegations-

ordningen

 Lägga till Yttrande gällande adoption på uppdrag från Tingsrätten i De-
legationsordningen

Sammanfattning
I september 2018 antog Arbete och välfärdsnämnden en ny delegations-
ordning.  Efter det har det framkommit att vissa ändringar i Delegations-
ordningen behöver genomföras.  

Ändring 1
I Delegationsordningen 1.4 Yttranden, överklaganden, anmälningar till 
andra myndigheter/Yttrande står det om delegation gällande yttrande till 
länsstyrelsen över äktenskapslicens. Se tabell 1. 

Tabell 1

5 Yttrande till 
länsstyrelse över 
äktenskapslicens

15 kap. 1 § Äkten-
skapsbalken

Familjerättssekreterare

Äktenskapslicensen är inte längre är aktuell för Arbete och välfärdsförvalt-
ningen att hantera eftersom den som är under 18 år inte får ingå äktenskap 
enligt 2 kap, 1§ Äktenskapsbalken.  Därför föreslås nämnden ta bort skri-
velsen som visas med tabell 1 från Delegationsordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ändring 2
Under samma rubrik i Delegationsordningen 1.4 Yttranden, överklaganden, 
anmälningar till andra myndigheter/Yttrande behöver det läggas till ett ytt-
rande gällande adoption på uppdrag från Tingsrätten. Delegat ska vara Fa-
miljerättssekreterare. Yttrande från Tingsrätten skulle tidigare gå via 
nämnden men ska nu gå direkt till Tingsrätten. När adoptionsprocessen 
sker i domstol ska socialnämndens utredning genomföras på samma sätt 
som en vårdnadsutredning, det vill säga yttrandet går direkt till Tingsrät-
ten.  

Yttrande gällande adop-
tion på uppdrag från 
Tingsrätten 

4 kap. 14 § För-
äldrabalken

Familjerättssekreterare

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Ta bort Yttrande till länsstyrelsen över äktenskapslicens ur Delega-
tionsordningen

 Lägga till Yttrande gällande adoption på uppdrag från Tingsrätten i 
Delegationsordningen

Beslutsunderlag
Ändringar och tillägg i Delegationsordningen 190313
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 51

Kommunövergripande handlingsplan för arbets-
marknadsåtgärder
Änr AVN 2019/453 3.6.2

Beslut
 Godkänna årsrapporten 

 Fastställa målnivån till 6,3% 

 Godkänna förändringen av mätmetod 

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Arbete och välfärdsnämndens behandling
Yrkanden

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar på att målnivån ska ligga kvar på 7,5%.

Karl-Henrik (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Radovan Javurek (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ewa Jacobsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokrater-
nas yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 om en kommunövergripande 
handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Planen utarbetades 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med kommunens förvalt-
ningar och bolag.  

I december 2018 deltog totalt 481 personer i arbetsmarknadspraktik, 
arbetsmarknadsanställning1 eller vissa definierade anställningsstöd2 i 
Kristianstads kommun. Detta motsvarar 6,5% av kommunens tillsvidarean-
ställda. 

Handlingsplanens ambition att motsvarande 7,5% av kommunens tillsvida-
reanställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd beslutades 
2016, i en tid då staten aviserade stora arbetsmarknadspolitiska satsningar 
som dock inte föll ut som planerat. Parallellt med dessa satsningar har även 
en satsning på vuxenutbildning genomförts som fått till följd att det finns 
ett stort behov av platser för arbetsplatsförlagt lärande för elever som 
studerar inom olika utbildningar. Den höga ambitionsnivån leder till en 
konkurrenssituation mellan arbetsmarknadsåtgärder och platser för ar-
betsplatsförlagt lärande.

För att målnivån bättre ska stämma överens med rådande omvärldsförut-
sättningar och förvaltningarnas och bolagens kapacitet att ta emot prakti-
kanter och arbetsmarknadsanställda föreslår Arbete och välfärdsförvalt-
ningen att målnivån justeras till 6,3%. Målet bibehålls så länge de ekono-
miska och omvärldsförutsättningar är de samma. 

Förvaltningen föreslår även att måluppfyllelsen fortsättningsvis mäts 
genom årssnitt på månadsmätningar.

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

2 Med vissa definierade anställningsstöd avses lönebidrags-, trygghets- och utvecklings-
anställningar.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2019-03-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna årsrapporten 
 Fastställa målnivån till 6,3% 
 Godkänna förändringen av mätmetod 

Beslutsunderlag
Årsrapport kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknadsåtgär-
der 2018, 2019-03-11

Årsrapport extratjänster 2018, 2019-02-11

Bilaga 1 Arbetsmarknadsåtgärder 2018, 2019-03-11
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