
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

Plats och tid Östra kommunhuset B107 13:00-15:30 sammanträdet ajournerat 13:15-13:30 samt 
14:00-14:25

Beslutande Radovan Javurek (L), 
ordförande

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

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

Tjänstgörande 
ersättare

Monika Åängasköld (M), 
tjänstgör för Ulrika 
Tågström (M)

Inger Hagelin (M) tjänstgör 
för Magnus Dahlström (M)

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

               
Ersättare Johannes Bengtegård (SD) Titti Tingström (S) Ann-Charlotte Lindner (L)

Ulf Nilsson (SD) Manal Nasif (V)
     

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare Örjan Carlsson, utvecklare

Preben Bruzelius, 
verksamhetschef § 82           

               

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren      

Justeringens
tid och plats  2020-05-29 Östra kommunhuset

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

Emilie Paridon

73-84

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

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

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-05-28

Datum då
anslaget sätts upp

2020-05-29 Datum då 
anslaget tas ned

2020-06-20

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emilie Paridon
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 73

Fastställande av dagordning
  

Ärende ”Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk överenskom-
melse i coronatider” läggs som punkt 12 på dagordningen. 

 Dagordningen fastställs

Upprop

 Se sidan 1

Val av justerare

 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare

     
___________________
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 74

Informationer
  

 Ordförande informerar

- Det kommer att anordnas utbildnings- och styrkortsdag den 23-
24/9 för Arbete och välfärdsnämnden. Eftermiddagen den 24/9 av-
slutas med ordinarie nämndsammanträde. 

 Förvaltningschefen informerar

- En beskrivning ges om situationen på förvaltningen utifrån Covid-
19. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 75

Slutrapport digitalisering
Änr AVN 2020/1366 2.11.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Slutrapport digitalisering inkl bilagor
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 76

Nyckeltal Utbildning och arbete 2020
Änr AVN 2020/1665 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 1 2020
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 77

Personalrapport kvartal 1 2020
Änr AVN 2020/1717 1.4.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Personalrapport kvartal 1 2020
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 78

Budgetberedningen 4/5 2020
Änr AVN 2020/1180 1.2.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
AOV budgetberedning maj 2020

AOV budgetberedning 4 maj 2020.1
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 79

Nämndstatistik 2020
Änr AVN 2020/441 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Nämndstatistik 20200528

Nämndstatistik 20200528 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 80

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2020
Änr AVN 2019/3813 1.2.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-04-22, Avsluta vänortsförbindelse med Koszalin och Siauli-
ai

Beslut KF 2020-04-15, Revidering av investeringsbudget 2020

Beslut KF 2020-04-15, Årsredovisning 2019

Årsredovisning Kristianstad 2019

Beslut KF 2020-04-15, Revisionsberättelse för år 2019 samt fråga om 
ansvarsfrihet

Beslut, IVO, AVN 2020.2572
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 81

Delegationsbeslut Lex Sarah 2020
Änr AVN 2019/3781 1.2.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut lex Sarah majnämnd
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 82

Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider
Änr AVN 2020/1858 1.2.1

Beslut
 föreslå Kommunstyrelsen finansiering av alternativ 1 och 3 om sam-

manlagt 4 450 000 kr

 uppmärksamma Kommunstyrelsen om att arbetsmarknadsinsatsernas 
fulla effekt enbart kan uppnås om finansieringen förlängs över 2021 
enligt alternativ 2. Med kostnad för 2020 om ytterligare 600 000 kr 
samt för 2021 om 4 200 000 kr

Reservationer

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet å Socialdemokratiska gruppens vägnar enligt följande:

”Vi Socialdemokrater yrkade att föreslå kommunstyrelsen finansiering av 
alternativ 2 och 3 för att få full effekt av insatserna. Då detta förslag föll 
reserverar vi oss mot beslutet till förmån för eget förslag.” 

Carl Henrik Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet å Sverigede-
mokratiska gruppens vägnar enligt följande: 

” Vi ser att alternativ 2 är dyrare än alternativ 1 men samtidigt berättigar 
alternativ 2 deltagarna till A-kassa efter 6 månader.
Att få människor i arbete är ett långsiktigt arbete som sträcker sig längre 
än under 2020. Alternativ 3 ger möjlighet till kostnadseffektiv distansut-
bildning för många kommuninvånare”
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Nämndens behandling
Yrkanden

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

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar att föreslå Kommunstyrelsen finansiering av alternativ 2 
och 3 för att få full effekt av insatserna. 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar att 
föreslå Kommunstyrelsen finansiering av alternativ 2 och 3 för att få full 
effekt av insatserna. 

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokratis-
ka gruppens och Sverigedemokratiska gruppens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till be-
slut. 

Sammanfattning
En tvärpolitisk överenskommelse har tagits fram för Kristianstads kom-
mun för att hantera lokala konsekvenser av coronapandemin. En del i 
överenskommelsen handlar om att dämpa effekterna av arbetslöshet och 
Arbete och välfärdsnämnden har därför fått i uppdrag att utarbeta förslag 
på hur arbets-marknads- och utbildningsinsatser kan sättas in för att däm-
pa arbetslösheten, underlätta omställningen för arbetslösa och minska 
antalet personer i behov av försörjningsstöd.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 föreslå Arbete och välfärdsnämnden föreslå Kommunstyrelsen finan-

siering av alternativ 1 och 3 om sammanlagd 4 450 000 kr
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 uppmärksamma nämnden om att arbetsmarknadsinsatsernas fulla ef-
fekt enbart kan uppnås om finansieringen förlängs över 2021 enligt al-
ternativ 2. Med kostnad för 2020 om ytterligare 600 000 kr samt för 
2021 om 4 200 000 kr

Beslutsunderlag
Tvärpolitisk överenskommelse Kristianstads kommun, för att hantera 
lokala konsekvenser av Coronapandemin

Beslut KSAU, 2020-05-13

Beslut KS, 2020-05-20

Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk överenskommelse i 
coronatider

Tjänsteutlåtande; Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk över-
enskommelse i coronatider 2020-05-25

Barnkonsekvensanalys
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Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 83

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut
Änr AVN 2016/4152 1.9.3

Beslut
 lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte 
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts.

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2019-12-31 och som ej verkställts inom tre månader (3 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-30
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-03-31
Barnkonsekvensanalys
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Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 84

Ekonomisk uppföljning och prognos
Änr AVN 2019/1442 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter april samt helårsprognos för 

2020

Sammanfattning
Prognosen efter april månads ekonomiska utfall visare fortsatt på ett un-
derskott för 2020 om 24 mkr. Redan under årets inledning kunde ett un-
derskott konstateras för försörjningsstödet utifrån ett ökat behov om ca 20 
mkr.

Under mars gjorde förvaltningen en justering av prognosen för att beakta 
eventuella konsekvenser av pandemin i ekonomin för förvaltningen och 
försämrade därmed utfallet för försörjningsstödet med 20 mkr. Förvalt-
ningen har ännu ej kunnat se en ökning i kostnaderna som direkt kan 
kopplas till pandemin. En kostnadsökning kommer troligen först synas 
efter halvårsskiftet 2020.

Ett underskott för året kvarstår även för SFI där volymen är högre än bud-
geterad nivå med ca 200 individer.

Barn och ungdomsverksamheten visar fortsatt ett överskott för året om ca 
7 mkr. Verksamheten har dock under de senaste veckorna behövt göra fler 
placeringar vilket gör prognosen framöver kan behöva justeras ner för året.
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-05-28

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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 april samt helårsprognos för 
2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ekonomiskuppföljning efter april samt helårsprognos för 
2020.

Månadsrapport april 2020

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter april 2020

Volymuppföljning april 2020


