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Sammanträdesdatum

1 (1)

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

Plats och tid Östra kommunhuset B107 13:00-14:37, sammanträdet ajournerat 13:55-14:10

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 Hamrim (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

               
               

Utses att justera Sabina Månsson Hultgren      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2020-06-26

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

Emelie Josephsson

92-100

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

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

Sabina Månsson Hultgren      

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-06-25

Datum då
anslaget sätts upp

2020-06-26 Datum då 
anslaget tas ned

2020-07-18

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 92

Fastställande av dagordning
   

 Dagordningen fastställs

Nämndens behandling

 Se sidan 1

Val av justerare

 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 93

Informationer   

 Ordförande informerar

- schemat för ordförandejour under sommaren följer ordinarie pla-
nering. 

 Förvaltningschefen informerar

- förvaltningens beredskap och situation utifrån Covid-19.

- förvaltningens bemanning under sommaren.

- redogör för frågeställning gällande särskild förordnad vårdnadsha-
vare som ställdes under föregående nämndsammanträde. 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 94

Nämndstatistik 2020
Änr AVN 2020/441 1.5.2

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Nämndstatistik 20200625

Nämndstatistik 20200625 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 95

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2020
Änr AVN 2019/3813 1.2.1

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-05-20, Skjut på budgetprocessen till hösten

Beslut KS 2020-05-20, Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider

Beslut KS 2020-05-20, EU-projektanalys (EPA) för Kristianstads kommun

Beslut KS 2020-05-20, Verksamhetsberättelse - Arbetet med barnkonven-
tionen i Kristianstads kommun

Beslut, återkallelse av tillstånd från Vindilen AB
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 96

Delegationsbeslut Lex Sarah
Änr AVN 2019/3781 1.2.3

Beslut
 godkänna redovisningen

     

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut lex Sarah juninämnd
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 97

Revidering av delegationsordningen
Änr AVN 2020/471 1.2.1

Beslut
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2020-07-01

Sammanfattning
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden gällande uppdaterad version av gällande delegations-
ordning. Det nya förslaget finns som bilaga till detta ärende.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden

 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämn-
den att gälla från och med 2020-07-01

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ändring i delegationsordningen 2020-06-04

Bilaga - Förslag till ny delegationsordning

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 98

Ekonomisk uppföljning och prognos
Änr AVN 2019/1442 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsuppföljningen efter maj samt helårsprognos för 2020

Sammanfattning
Den ekonomiska helårsprognosen för 2020 visar fortsatt efter utfallet för 
maj på ett underskott om 24 mkr. I prognosen är hänsyn tagen till eventu-
ella effekter av Covid-19.

Justeringar som är gjorda sedan prognosen som lämnades efter april är 
för flyktingverksamheten där prognosen har försämrats med 2 mkr med 
anledning av att kommunen fått avslag på återsökningar som var periodi-
serade från 2019. 

Prognosen för SFI har också försämrats med 3 mkr utifrån att kostnadsut-
vecklingen fortsatt är högre för året än budgeterad nivå, ingen sänkning 
väntas av dessa kostnader för året vilket gör att resultatet för denna verk-
samhet försämras ytterligare.

Barn och ungdomsvården visar fortsatt på ett positivt resultat men kost-
nadsutvecklingen visar på en negativ trend med fler placeringar än tidiga-
re och framförallt fler konsulentstödda familjehem.

Kommunstyrelsen har from utfallet för maj begärt in underlag från alla 
nämnden gällande effekterna av Corona på kostnaderna och intäkterna 
för nämnden. Underlaget är inlämnat tillsammans med månadsrapporten 
den 10/6 2020. Arbetet och välfärdsnämndens påverkan är fortfarande en 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

uppskattad beräkning eftersom effekterna inte syns i den ekonomiska re-
dovisningen.

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 maj samt helårsprognos för 
2020

Beslutsunderlag
Månadsrapport maj 2020

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter maj 2020

Covid-19 uppskattade kostnader 2020 till kommunstyrelsen efter maj

Tjänsteutlåtande, Ekonomisk uppföljning och prognos 2020-06-10
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 99

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

Beslut
 fördela de tilldelade 4,5 miljoner kronor så att 2 miljoner används till 

arbetsmarknadsinsatser och 2,5 miljoner till utbildningsinsatser.

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

Ewa Jacobsen (M) yrkar å Moderata gruppens vägnar bifall till förvaltning-
ens förslag till beslut.

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

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning
En tvärpolitisk överenskommelse är framtagen för Kristianstads kommun 
för att hantera lokala konsekvenser av Coronapandemin. Kommunfullmäk-
tige be-slutar att tilldela Arbete och välfärdsnämnden 4,5 miljoner för att 
utföra ar-betsmarknads- och utbildningsinsatser för att dämpa arbetslös-
heten, under-lätta omställningen för arbetslösa och minska antalet perso-
ner i behov av för-sörjningsstöd. Medlen, som kan användas 2020 och 
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Sammanträdesdatum

Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

2021, föreslås fördelas med 2 miljoner på arbetsmarknadsinsatser och 2,5 
miljoner på utbildningsinsatser.

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden
 fördela de tilldelade 4,5 miljoner kronor så att 2 miljoner används till 

arbetsmarknadsinsatser och 2,5 miljoner till utbildningsinsatser.

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

Beslut AVN 2020-05-28

Beslut KS 2020-06-17

Beslut KF 2020-06-23

Tjänsteutlåtande, Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk över-
enskommelse i Coronatider – fördelning insatser, 2020-06-23
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Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

AVN § 100

Initiativärende Sverigedemokraterna - Angående 
digitala ansökningar gällande försörjningsstöd
Änr AVN 2020/2259 1.1.3

Beslut
 Godkänna inkommet initiativärende och uppdra åt förvaltningen att 

återkomma med svar till september månads sammanträde. 

Beslutsunderlag
Initiativärende från Sverigedemokraterna 2020-06-25


