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Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

Plats och tid Östra kommunhuset D303 13:00-14:00

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande §§43-48, 50-
51 pga jäv

Magnus Dahlström (M)

Bodil Thuresson (KD) Kim Nurmi (L) Carl Henrik Nilsson (SD)
Fia Rosenstråle (SD) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD)
Neta Andersson (S) Patric Nelson (S) Gunn Högberg (C)

          

Tjänstgörande 
ersättare

Monika Åängasköld (M) 
tjänstgör för Ewa Jacobsen 
(M)

Fredrik Hamrin (M) tjänstgör 
för Abdikarim Hassan (POB)

Inger Hagelin (M) tjänstgör 
för Ulrika Tågström (M)

Titti Tingström(S) tjänstgör 
för Sabina Månsson 
Hultgren § 49

          

Ersättare Ulf Nilsson (SD) Ann-Charlotte Lindner (L) Titti Tingström (S) §§ 43-48, 
50-51

Johannes Bengtegård (SD) Manal Nasif (V)

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren  Susanna Svensson

Justeringens
tid och plats  2020-03-26 Östra kommunhuset

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

Emilie Paridon

43-51

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

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

Sabina Månsson Hultgren  
§§43-48, 50-51 pga jäv

Susanna Svensson § 49      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-03-26

Datum då
anslaget sätts upp

2020-03-27 Datum då 
anslaget tas ned

2020-04-18

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 43

Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställs

 Sabina Månsson Hultgren (S) anmäler jäv till punkt 9

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Sabina Månsson Hultgren (S) väljs till justerare
 Susanna Svensson (SD) väljs till justerade för punkt 9 med anledning av 

jäv
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 44

Informationer

 Ordförande informerar

- Utbildningseftermiddagen för ledamöterna i april är inställd med 
anledning av spridningen av Covid-19. 

 Förvaltningschefen informerar

- Arbetet på förvaltningen anpassas efter situationen med anledning 
av Covid-19. 

- Det har skett två inbrott på Östra kommunhuset den senaste måna-
den. Förvaltningschefen berättar om händelserna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 45

Nämndstatistik 2020
Änr AVN 2020/441 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Nämndsstatistik 20200326

Nämndsstatistik 20200326 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 46

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2020
Änr AVN 2019/3813 1.2.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Årsrapport 2019 lokala Drog- och brottsförebyggande rådet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 47

Delegationsbeslut Lex Sarah 2020
Änr AVN 2019/3781 1.2.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Lex Sarah marsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 48

Arbetsmiljöbokslut 2019
Änr AVN 2020/856 1.4.1

Beslut
 godkänna arbetsmiljöbokslutet för 2019

Sammanfattning
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 ska arbets-
givaren 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. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller årsre-
dovisning och uppföljning.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna arbetsmiljöbokslutet för 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-06, Arbetsmiljöbokslut 2019

Arbetsmiljöbokslut Arbete och välfärdsförvaltningen 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 49

Föreningsbidrag social omsorg 2020
Änr AVN 2019/4038 10.10.2

Beslut
 ärendet ska behandlas på dagens sammanträde

 tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2020 enligt förslag

Nämndens behandling
Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar att 
ärendet ska återremitteras. 

Ordförande yrkar å styrets vägnar att ärendet ska behandlas på dagens 
sammanträde.

Ordförande ställer Sverigedemokratiska gruppens yrkande mot sitt eget 
och finner att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.

Peter Isacsson (S) yrkar å Socialdemokratiska gruppens vägnar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande yrkar å styrets vägnar bifall till förvaltningens förslag till be-
slut. 

Ordförande finner att Arbete och välfärdsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Carl Henrik Nilsson (SD) meddelar att Sverigedemokratiska gruppen inte 
deltar i beslutet och lämnar en protokollsanteckning enligt följande: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Vi Sverigedemokrater yrkade på att hela ärendet skulle återremitteras då 
vi anser att de ansökningar som förvaltningen mottagit från de sökande 
föreningarna ska vara bilagt tjänsteutlåtandet.

Detta leder till att de förtroendevalda (nämnden) inte ges möjlighet att 
förändra/prioritera eller följa upp vilka krav i föreningarna som är uppfyll-
da då man enligt föreningsbidrag 2020 utredning skriver att "vissa krav 
bör vara uppfyllda för att föreningen skall få skall få föreningsbidrag". 

l bedömningsgrunderna till beslutet står att "Arbete och välfärdsnämnden 
avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nytta för 
nämndens verksamhetsområde". Arbete och välfärdsnämnden kan inte ta 
ställning till ett sådant avgörande utan att få se de ansökningar som inkom-
mit.

Förslaget blir ett tjänstemannastyrt förslag som inte nämnden kan föränd-
ra/prioritera eller kontrollera.

Vid en tillbakablick har alltid ansökningarna bilagts tjänstutlåtandet tidiga-
re år.

Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna i Kristianstad kommun

Fia Rosenstråle (SD)

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2020 ett budgetanslag om 707 532 
kronor för föreningsbidrag. Budgeten för 2020 är lägre än tidigare år ef-
tersom Kristianstads kommun har ingått ett avtal om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) med Kristianstad Kvinnojour. Avtalet innebär att kom-
munen ersätter föreningens nya lokaler samt en årlig ersättning som stöd 
för verksamheten inom ramen för partnerskapets åtagande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 tilldela de ansökande föreningar föreningsbidrag 2020 enligt förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-05

Utredning

Barnkonsekvensanalys
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 50

Integrationsbidrag  2020
Änr AVN 2019/4040 10.10.4

Beslut
 ärendet ska behandlas på dagens sammanträde

 tilldela de ansökande föreningarna föreningsbidrag 2020 enligt förslag

 resterande medel kan fördelas under året genom ett ordförandebeslut

Nämndens behandling
Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar att 
ärendet ska återremitteras. 

Ordförande yrkar å styrets vägnar att ärendet ska behandlas på dagens 
sammanträde.

Ordförande ställer Sverigedemokratiska gruppens yrkande mot sitt eget 
och finner att ärendet ska behandlas på dagens sammanträde.

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska gruppens vägnar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande yrkar å styrets vägnar bifall till förvaltningens förslag till be-
slut. 

Ordförande finner att Arbete och välfärdsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Carl Henrik Nilsson (SD) meddelar att Sverigedemokratiska gruppen inte 
deltar i beslutet och lämnar en protokollsanteckning enligt följande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Vi Sverigedemokrater yrkade på att hela ärendet skulle återremitteras då 
vi anser att de ansökningar som förvaltningen mottagit från de sökande 
föreningarna ska vara bilagt tjänsteutlåtandet.

Detta leder till att de förtroendevalda (nämnden) inte ges möjlighet att 
förändra/prioritera eller följa upp vilka krav i föreningarna som är uppfyll-
da då man enligt föreningsbidrag 2020 utredning skriver att "vissa krav 
bör vara uppfyllda för att föreningen skall få integrationsbidrag"

I bedömningsgrunderna till beslutet står att "Arbete och välfärdsnämnden 
avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nytta för 
nämndens verksamhetsområde".

Arbete och välfärdsnämnden kan inte ta ställning till ett sådant avgörande 
utan att fä se de ansökningar som inkommit.

Förslaget blir ett förslag som inte nämndens ledamöter vilka inte ingår dess 
presidium kan förändra/prioritera eller kontrollera.

Det får också sägas vara anmärkningsvärt att nämnden ger delegation till 
ordföranden att låta denne besluta om vilken förening som ska ta del av 
våra gemensamma skattemedel.

Vid en tillbakablick har alltid ansökningarna bilagts tjänstutlåtandet tidiga-
re år.

Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att inte delta i beslutet. 

För Sverigedemokraterna i Kristianstad kommun

Carl Henrik Nilsson (SD)

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2020 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 245 000 kronor, vilka fördelas enligt förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 tilldela de ansökande föreningar föreningsbidrag 2020 enligt förslag

 resterande medel kan fördelas under året genom ett ordförandebeslut

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-11

Utredning

Barnkonsekvensanalys

Riktlinjer föreningssamverkan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 51

Ekonomisk uppföljning och prognos
Änr AVN 2019/1442 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprognos för 

2020

Sammanfattning
Årets första prognos efter två månaders ekonomiskt utfall visar på en 
budget i balans för nämndens totala verksamhetsområde. Avvikelser 
förekommer dock inom förvaltningens verksamheter. Det man skall 
beakta är att det fortfarande är tidigt på året och att det därmed är ett litet 
underlag att göra en grundad prognos på.

Prognosen för försörjningsstödet visar på en negativ avvikelse om ca 20 
mkr för året om kostnadsutvecklingen kvarstår. Utbetalningen har årets 
första två månader varit på ca 9 mkr/månad. Denna kostnadspost fick en 
ökad budgetram för året men det ser inte ut att räcka. Verksamheten 
fortsätter att vidta åtgärder och gör målgruppsanalyser.

Barn och ungdomsverksamheten ser fortsatt ut att ha en positiv trend med 
minskade kostnader för placeringar och så visar också prognosen för året. 
Då det fortfarande är tidigt på året och vissa kostnader är eftersläpande 
vid placeringar så kommer utvecklingen följas noggrant för att utröna om 
en budgetjustering är möjlig för att kompensera det ökade behovet av 
försörjningsstöd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-03-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

För att kunna kompensera de ökade kostnaderna för försörjningsstödet 
och nå en budget i balans kommer förvaltningen behöva avsätta medel 
från balansredovisningen, där medel är avsatta för framtida försörjnings-
stöd.

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller upp-
följning av beslutad budget för 2020.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna månadsuppföljningen efter februari samt helårsprognos 
för 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning och prognos 2020 AVN

Månadsrapport februari 2020

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet februari 2020
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