
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

Plats och tid Östra kommunhuset B107 13:00-15:30 ajournering 14:50-15:00 samt 15:15-15:20

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

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

Bodil Thuresson (KD) Kim Nurmi (L) Abdikarim Hassan (POB)
Fia Rosenstråle (SD) Peter Isacson (S) Patric Nelson (S)
Neta Andersson (S) §§ 55-57 Susanna Svensson(SD)

          

Tjänstgörande 
ersättare

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

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

Fredrik Hamrin (M) tjänstgör 
för Magnus Dahlström (M)

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Carl Henrik 
Nilsson (SD)

Titti Tingström (S) tjänstgör 
för Neta Andersson (S) §§ 58-
69

Ersättare Ulf Nilsson (SD) Ann-Charlotte Lindner (L) Titti Tingström (S) § 55-57
Manal Nasif (V)
               

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare      

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2020-04-24

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

Emilie Paridon

55-69

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

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

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-04-23

Datum då
anslaget sätts upp

2020-04-24 Datum då 
anslaget tas ned

2020-05-16

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 55

Fastställande av dagordning
  

 Dagordningen fastställs

Upprop

 Se sidan 1

Val av justerare

 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 56

Informationer  

 Ordförande informerar

- Styrkortsdagen den 7/5 är inställd med anledning av Covid-19.

- Kommunfullmäktige har fattat beslut om möjlighet att delta på di-
stans vid politiska sammanträden. Ordförande berättar om princi-
perna för denna möjlighet. 

 Förvaltningschefen informerar

- Information ges om situationen på förvaltningen utifrån Covid-19. 

- Förvaltningschefen informerar om förvaltningens arbete i samband 
med den brand som utbröt för några veckor sedan på en gård i No-
saby. 

- Information ges till nämndens ledamöter utifrån en fråga som in-
kommit från Sverigedemokraterna. Förvaltningschefen svarar på 
hur mycket pengar som förvaltningen har eftergivit från återkrav 
av ekonomiskt bistånd under 2019. Förvaltningschefen redogör 
även för hur processen för eftergift ser ut.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 57

Delrapport - uppdrag våld i nära relation inklusive 
heder
Änr AVN 2020/800 1.4.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Delrapport - uppdrag våld i nära relation inklusive heder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 58

Utvärdering Urbana Hembygdsgården 2019
Änr AVN 2020/850 1.4.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Utvärdering Urbana Hembygdsgården 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 59

Delrapport - uppdrag växling försörjningsstöd till 
arbetsmarknadsinsatser
Änr AVN 2020/1293 1.4.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Delrapport - uppdrag växling försörjningsstöd till arbetsmarknadsinsatser

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 60

Nämndstatistik 2020
Änr AVN 2020/441 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Nämndstatistik 20200423

Nämndstatistik 20200423 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 61

Verksamhetsplan Arbete och välfärdsförvaltningen 
2018-2021 reviderad 200330
Änr AVN 2020/1310 1.5.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Arbete och välfärdsförvaltningen 2018-2021 reviderad 
200330
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 62

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2020
Änr AVN 2019/3813 1.2.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Tillsyn, unga personer med samsjuklighet, Maria Nordost

Beslut KS 2020-03-18
Samordnad varudistribution

Beslut, Anton HVB

Beslut KS 2020-03-18
Kommunövergripande handlingsplan för hantering av arbetsmarknadsåt-
gärder

Beslut KS 2020-03-18
Förslag till förändrad tidplan budgetprocess

Beslut KF 2020-04-15
Möjlighet att delta i sammanträden på distans

Tjänsteutlåtande Möjlighet att delta i sammanträden på distans
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 63

Delegationsbeslut Lex Sarah 2020
Änr AVN 2019/3781 1.2.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Lex Sarah aprilnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 64

Svar på remiss gällande fritidsbibliotek
Änr AVN 2019/898 1.2.1

Beslut
 förvaltningen inte ingår i samarbetet kring Fritidsbanken 

Reservationer

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet genom Sabina 
Månsson Hultgren (S) till förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling
Yrkanden

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar avslag på förvaltningens förslag och att frågan gällande 
fritidsbanken, den del som berör arbete och välfärd, ska ingå i kommande 
ordinarie budgetarbete. 

Fia Rosenstråle (SD) begär ajournering av sammanträdet. Efter ajournering 
återupptas sammanträdet. 

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å alliansstyrets vägnar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Fia Rosenstråle (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsgång

Ordförande Radovan Javurek (L) ställer förvaltningens förslag till beslut 
mot Socialdemokratiska gruppens yrkande och finner att nämnden beslu-
tar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar gratis kan låna fritids- 
och idrottsutrustning. Kultur- och fritidsnämnden fick därefter i uppdrag 
att utreda möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek och därefter besluta i 
ärendet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fört en diskussion med andra förvalt-
ning och kommunala bolag och tillsammans föreslås att Kristianstads 
kommun använder sig av det nationella konceptet Fritidsbanken om 
beslut fattas att starta verksamheten. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-03-14 att ställa sig bakom det 
förslag på upplägg av en Fritidsbank som utarbetats samt att föreslå 
Arbete och välfärdsnämnd och Omsorgsnämnd att ställa sig bakom pla-
nerat upplägg. 

Planerat upplägg är att Arbete- och välfärdsförvaltningen och Omsorgs-
förvaltningen står för bemanning och service av Fritidsbanken, med 20 
deltagare och två handledare, samt finansierar tillsammans hyreskostnad 
av lokal. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för utvecklingsarbetet 
av Fritidsbanken. Lämplig lokal, där ytbehovet bedöms till 320 kvm, 
eftersöks med hjälp av ABK och C4 Teknik samtidigt som Arbete- och 
välfärdsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen parallellt inventerar 
befintliga lokaler inom sina verksamheter. Renhållningen Kristianstad 
kommer vara en viktig samarbetspartner vad gäller insamling och åter-
bruk. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsnämnden hade inte budgeterat medel för en Fritids-
bank och därmed saknades medel. En annan avgörande händelse är ar-
betsförmedlingens omställning utifrån regeringens direktiv. Som en följd 
av detta minskade möjlighet till arbetsmarknadsinsatser och antalet delta-
gare till Fritidsbanken avsevärt. Bortser man från förvaltningens behov 
av arbetsträningsplatser skulle en Fritidsbank med fördel kunna drivas av 
sociala företag eller föreningar som kan söka bidrag för att bedriva fri-
tidsbanken. Arbete och välfärdsförvaltningen föreslår därför att nämnden 
inte går in i ett samarbete avseende Fritidsbanken.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 förvaltningen inte ingår i samarbetet kring Fritidsbanken 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-06, Remiss - Motion - Dags för fritidsbibliotek i 
Kristianstad

Barnkonsekvensanalys

Beslut Omsorgsnämnden, 2019-04-25

Beslut Kultur och fritidsnämnden, 2019-03-14 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-02-26

Motion, dags för fritidsbibliotek – Vänsterpartiet, 2016-04-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 65

Initiativärende gällande hur urvalet sker av sökande 
ur de fonder som hanteras av Arbete och 
välfärdsnämnden
Änr AVN 2020/354 1.2.6

Beslut
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar på Sveri-

gedemokraternas initiativärende gällande hur urvalet sker av sökande 
ur de fonder som hanteras av Arbete och välfärdsnämnden

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende gällande hur 
urvalet sker av sökande ur de fonder som hanteras av Arbete och väl-
färdsnämnden. Ärendet inkom till förvaltningen 2020-01-30. Genom 
tjänsteutlåtande svarar Arbete och välfärdsförvaltningen på Sverigede-
mokraternas frågeställning. 

Processen för att ta fram förslag till fördelning av fonder görs genom 
flera steg. Registrering och grundkontroll görs på medborgarcenter. 
Bedömning utifrån fondernas sökkriterier görs av verksamhetschefer på 
Arbete och välfärdsförvaltningen. Till slut justeras förslaget tillsammans 
med Arbete och välfärdsnämndens presidium. Ärendet går till beslut i 
Arbete och välfärdsnämnden.

Arbete och välfärdsförvaltningen hanterar och beslutar om flera olika 
fonder. Kontroll görs om sökande uppfyller de krav som finns för respek-
tive fond. Dessa krav har satts upp av den som stiftade fonden. I varje 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

fond finns angivet geografiskt område eller församling som sökande ska 
vara bosatt i.  Därefter finns det oftast även andra krav som till exempel 
att vara änka, ensamstående, låginkomsttagare, hög ålder eller sjukdom.

Kontroll av ansökningar består av matchningar mot de olika fondernas 
specifika krav - folkbokföringskontroll, fastighetskontroll (ej hyreslägen-
het) , civilstatus och hushållets sammansättning (julklappar till barn). 

Bedömningen och urval görs sedan utifrån uppgifter om inkomster och 
utgifter som lämnats i fondansökan.  Ifall förvaltningen har kännedom 
om sökande kan det också påverka beslutet. 

Upplysningar gällande förmögenhet, fastighetsinnehav, utdrag från skat-
teverket begärs inte.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar på 
Sverigedemokraternas initiativärende gällande hur urvalet sker av 
sökande ur de fonder som hanteras av Arbete och välfärdsnämn-
den

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06

Initiativärende Sverigedemokraterna gällande hur urvalet sker av sökande 
ur de fonder som hanteras av Arbete och välfärdsnämnden, 2020-01-30

Beslut AVN 2020-01-30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 66

Ekonomisk uppföljning och prognos
Änr AVN 2019/1442 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter mars samt helårsprognos för 

2020

Reservationer

Sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet genom Fia Ro-
senstråle (SD) till förmån för eget förslag. 

Nämndens behandling
Yrkanden

Fia Rosenstråle (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar att 
förvaltningen återkommer med ett åtgärdsplan snarast möjligt för de 
ökade siffrorna i den ekonomiska uppföljningen och prognosen. 

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å alliansstyrets vägnar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) begär ajournering av sam-
manträdet. Efter ajournering återupptas sammanträdet. 

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska gruppens vägnar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsgång

Ordförande Radovan Javurek (L) ställer Sverigedemokratiska gruppens 
yrkande mot förvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att nämn-
den beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter första kvartalet 2020 visar på 
ett underskott om ca 24 mkr för året.

Prognosen har försämrats kraftigt sedan föregående månad framförallt på 
grund av ökade kostnader för försörjningsstödet. Bedömningen baseras 
på den negativa konjunkturutveckling och arbetsförmedlingens omorga-
nisation, men också på konsekvenser av pandemin orsakad av Covid-19.

Corona epidemin kommer att påverka många verksamheter inom förvalt-
ningen. Det är dock för tidigt att dra slutsatser kring de ekonomiska 
konsekvenserna. 

Volymerna gällande externa SFI har ökat under året och det sammanlag-
da antalet deltagare är nu ca 1000 mot budgeterad nivå på 800.

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 mars samt helårsprognos 
för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning och prognos 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Månadsrapport efter mars 2020

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter mars 2020

Ekonomiskt bistånd över tid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 67

Intern kontroll 2020
Änr AVN 2020/248 1.2.1

Beslut
 fastställa kontrollplanen för Arbete och välfärdsförvaltningen med 

hänsyn tagen till de gemensamma kontrollområdena som fastställts av 
Kommunstyrelsen

 avlämna rapport samt självvärdering av kontrollområdena senast den 
30 november 2020 till Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram ett förslag till internkon-
troll plan med kontrollområden för 2020. Förslaget har sin grund i riska-
nalysen av huvudprocesserna som årligen dokumenteras och revideras. 
Områdena har värderats utifrån väsentlighet och konsekvens. De områ-
den som bedömdes ha hög eller mycket hög risk har tagits med i planen 
för 2020.  Ett kommungemensamt område är också medtaget utifrån 
anvisningar från kommunstyrelsen.

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller kon-
troll av beslutad verksamhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Fastställa kontrollplanen för Arbete och välfärdsförvaltningen 
med hänsyn tagen till de gemensamma kontrollområdena som 
fastställts av kommunstyrelsen.

 Avlämna rapport samt självvärdering av kontrollområdena senast 
den 30 november 2020 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Intern kontroll 2020 AVN

Anvisningar och handbok intern kontroll 2020

Organisation intern kontroll AVN 

Intern kontrollplan 2020

20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 68

Sammanställning kränkningsutredningar
Änr AVN 2020/1292 1.5.2

Beslut
 godkänna redovisningen

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen sammanställer halvårsvis antalet kränk-
ningsutredningar inom vuxenutbildningen. Sammanställningen lämnas 
till Barn- och utbildningsförvaltningen som gör en samlad redovisning 
över det totala antalet kränkningsutredningar inom skolformerna. Redo-
visning för Arbete- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildnings-
nämnden görs i april och oktober månad. 

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen har 15 kränkningsutred-
ningar registrerats under aktuell period. Inga av dessa har gjorts för vux-
enutbildningen inom Arbete och välfärdsförvaltningen.

Eftersom ärendet avser sammanställning av kränkningsutredningar inom 
vuxenutbildning biläggs ingen barnkonsekvensanalys.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Godkänna redovisningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2020-04-06

Information om sammanställning kränkningsutredningar, 2018-10-08
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 69

Kvalitetsberättelse 2019
Änr AVN 2020/1215 1.5.2

Beslut
 godkänna Kvalitetsberättelse 2019

Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Arbete och välfärdsförvalt-
ningens resultat och kvalitetsarbete under 2019. Sammanställningen ska 
bidra till lärande kring vad förvaltningen åstadkommit och ett underlag 
för förbättringsarbete för kommande år. I skollagen samt i socialstyrel-
sens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fram-
går att den som bedriver socialtjänst och skola har ansvar för uppföljning 
av kvalitet.

Ledningsgruppen fortsätter följa upp resultat och kvalitet för de medbor-
gare som vår verksamhet är till för. Kvalitetsberättelsen är vårt bokslut 
över vad vi åstadkommit under året som gått och för att göra tydligare 
koppling till det ekonomiska bokslutet kommer förvaltningen framöver 
att tidigarelägga arbetet med analys av förvaltningens resultat, så att detta 
genomförs redan i januari. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller årsre-
dovisning och uppföljning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-04-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 godkänna Kvalitetsberättelse 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-07 Kvalitetsberättelse 2019

Kvalitetsberättelse 2019
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