
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset B107 13:00-14:10 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

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

 Bodil Thuresson (KD) Patric Nelson (S) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Ewa Jacobsen (M) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

 Ulrika Tågström (M)   

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Titti Tingström (S) tjänstgör 
för Neta Andersson (S) 

Monika Åängasköld (M) 
tjänstgör för Magnus 
Dahlström (M) 

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Fia Rosenstråle 
(SD) 

 
Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Kim Nurmi (L) 

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

                   
Ersättare Ulf Nilsson (SD) Inger Hagelin (M) Manal Nasif (V) 
                   

Övriga närvarande 
Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare Örjan Carlsson, utvecklare 

 Preben Bruzelius §§ 106-
115             

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

2020-08-27 Östra kommunhuset 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Emilie Paridon 

106-117 

 

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

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Sabina Månsson Hultgren        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-08-27 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-08-27 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-09-18 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 106 

Fastställande av dagordning      
 

Ordförande informerar om att det har tillkommit en bilaga till ärende 12. 

 Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 Se sidan 1 

 

 

Val av justerare 
 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 107 

Informationer 
    

 Ordförande informerar 

- styrkortsdagarna för Arbete och välfärdsnämnden den 23-24/9 

- punkterna verksamhetsinformation, urvalsärenden och presenta-
tion av domar återinförs på dagordningen from oktober månad 
med förbehåll för utvecklingen av Covid-19 

 

 Förvaltningschefen informerar 

- förvaltningens beredskap och situation utifrån Covid-19 

- förvaltningen under sommaren 

- situationen på Kriscentrum  

- situationen på Väglednings- och lärcentrum (VLC) 

- synpunktshanteringen ska införas som ärende till nämnden på 
halvårsbasis 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 108 

Drog och brottsförebyggande rådets protokoll 
Änr AVN 2020/531 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Drog och brottsförebyggande rådets protokoll 2020-06-05 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 109 

Nyckeltal Utbildning och arbete 2020 
Änr AVN 2020/1665 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 2 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 110 

Personalrapport halvår 2020 
Änr AVN 2020/1717 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
      

Beslutsunderlag 
Personalrapport halvår 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 111 

Nämndstatistik 2020 
Änr AVN 2020/441 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Nämndstatistik 20200827 

Nämndstatistik 20200827 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 112 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2020 
Änr AVN 2019/3813 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
      

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-06-17, Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider 

Beslut KS 2020-06-17, Planeringsförutsättningar för 2021 

Beslut KF 2020-06-23, Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider 

Beslut, Datainspektionen 

Revisionsrapport, granskning av arbetet med barn och ungas psykiska 
ohälsa 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 113 

Delegationsbeslut Lex Sarah 
Änr AVN 2019/3781 

Beslut 
 godkänna redovisningen 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah augustinämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 114 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2019/1442 

Beslut 
 godkänna månadsuppföljningen efter juli samt helårsprognosen för 

2020 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter juli 2020 visar på ett under-
skott om ca 21 mkr. Detta är en försiktig förbättring utifrån att första halv-
året nu är slutredovisat och nämnden har under året tagit höjd för kostna-
der 
för Covid-19. Utfallet under första halvåret gällande kostnader för Covid-19 
har varit lågt vilket gjort att vi nu kan justera prognosen något. Dock kvar-
står en stor osäkerhet och många kostnader är svåra att direkt säga att det 
är med anledning av pandemin dock kan det vara en bidragande orsak för 
de ökade kostnader förvaltningen konstaterar inom flera verksamhetsom-
råden. 

Förvaltningen har haft ökade kostnader för försörjningsstödet under hela 
året men sedan april månad har också kostnaderna för placeringar av barn 
och ungdomar ökat. I prognosen för barn och ungdom har överskottet 
minskat. Detta beror på att anmälningar och insatser, bla placeringar, har 
ökat väsentligt för perioden april-juni. 

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



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
 Godkänna månadsuppföljningen efter juli samt helårsprognosen för 

2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande ekonomisk uppföljning och prognos, 2020-08-11                   

Månadsrapport juli 

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter juli 2020 

Covid-19 dilemman och kostnader 2020 AVN utfall efter juli 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 115 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020 
Änr AVN 2020/2725 

Beslut 
 godkänna halvårsrapporten 

 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns arbetsmarknadspolitiska handlingsplan fastslår 
att kommunens förvaltningar och bolag ska eftersträva att ta emot delta-
gare i arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är personer i arbetsmark-
nadsåtgärd ska utgöra motsvarande 6,3% av kommunens tillsvidarean-
ställda.  

Under första halvåret 2020 var måluppfyllelsen i förhållande till den 
arbetsmarknadspolitiska handlingsplanen 4,6%. Anledningarna till att 
målet inte uppnåtts trots en ökande arbetslöshet är flera. En anledning är 
att antalet praktikanvisningar från Arbetsförmedlingen har varit fortsatt 
få, 5 vid de månadsvisa mätningarna under våren 2020 jämfört med cirka 
100 under de inledande månaderna 2019. 

En annan anledning är att också antalet arbetsmarknadsanställningar 
ännu inte är uppe på lika höga nivåer som under 2018 och tidig vår 2019. 
I mars 2019 hade exempelvis 197 personer en extratjänst och i juni är 
antalet 131. Antalet extratjänster har ökat succesivt under våren. Den 
satsning som gjordes i juni där Kommunstyrelsen tilldelade medel till 
arbetsmarknadsanställningar har inneburit att ytterligare arbetsmarknads-
anställningar påbörjades under juni månad. Placeringen har i huvudsak 
inte varit inom kommunens verksamhetsområde varför dessa inte syns i 
denna redovisning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Parallellt med dessa faktorer har vi även en pågående pandemi i form av 
Covid-19 som påverkar förmågan hos kommunens verksamheter att ta 
emot deltagare. Exempelvis har två enheter inom arbetsmarknadsverk-
samheten (Jobbförberedande gruppen och Sysselsättning och rehabilite-
ring) begränsat sitt deltagarantal vilket dels inneburit att inte alla arbets-
marknadsanställningar som planerats inte kunnat påbörjas men också att 
övriga arbetsmarknadsinsatser fått pausas. 

Sammantaget är det flera faktorer som spelar in, men verksamheten 
analyserar läget kontinuerligt och arbetar strategiskt att nå mot målnivån 
på 6,3%. En djupare analys lämnas i samband med årsredovisningen den 
arbetsmarknadspolitiska handlingsplanen i februari månad. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då ärendet gäller 
uppföljning av beslutad arbetsmarknadspolitisk handlingsplan. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna halvårsrapporten  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020, 20-08-03 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplansplan – halvårsrapport. 20-08-05 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen 20-03-18 

Bilaga Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 116 

Redovisning av medborgarförslag 2020 
Änr AVN 2019/3906 

Beslut 
 Arbete och välfärdsnämnden inte har några medborgarförslag som är 

under beredning eller som har gått till beslut under perioden 200115- 
200812 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har inga medborgarförslag som är under 
beredning eller som har gått till beslut under perioden 200115-200812. 
Detta ska enligt Arbete och välfärdsnämndens reglemente redovisas till 
Kommunfullmäktige i januari och augusti varje år.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Arbete och välfärdsnämnden inte har några medborgarförslag 
som är under beredning eller som har gått till beslut under perio-
den 200115- 200812 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 200812, Redovisning av medborgarförslag 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 117 

Riktlinjer för ersättningsskanning 
Änr AVN 2020/1391 

Beslut 
 fastställa riktlinjer för ersättningsskanning 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Ersättningsskanning innebär att en handling vars original är i pappers-
format kan skannas in och därefter ersättas av den digitala versionen.  

I brytpunkten mellan äldre analog hantering av handlingar och nya digi-
tala verksamhetssystem har ineffektiva arbetssätt tillämpats. Ett och 
samma dokument finns ofta i både fysisk och digital form och måste 
därför administreras och arkiveras i två led.  

För att möta behovet av en effektivare administration föreslås arbete och 
välfärdsnämnden besluta att fastställa riktlinje om ersättningsskanning 
som anger villkor och förutsättningar för att kunna gallra pappersoriginal.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 fastställa riktlinjer för ersättningsskanning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-08-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-05-12 

Förslag på riktlinjer för ersättningsskanning 2020-04-17 

Barnkonsekvensanalys 2020-05-11 

 

 

 


