
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset B107 13:00-13:40 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

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

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

 Neta Andersson (S) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

 Fia Rosenstråle (SD) Kim Nurmi (L)  

    

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) 

 
Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Abdikarim 
Hassan (POB) 

  

    
Ersättare Titti Tingström (S) Manal Nasif (V) Ulf Nilsson (SD) 
         

Övriga närvarande Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Emilie Paridon, 
nämndsekreterare Pål Sander, verksamhetschef 

 
Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef 

Kajsa Jordevik, 
utvecklingschef 

 Anna Löfvall, HR-chef Emma Krüger, ekonomichef  

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2020-09-25 

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

121-129 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-09-25 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 121 

Fastställande av dagordning 
    

 Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 

 Se sidan 1 

 

 

Val av justerare  
 

 Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 122 

Informationer 
    

 Ordförande informerar 

- ingen information 

 Förvaltningschefen informerar 

- situationen på Väglednings- och lärcentrum (VLC) 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 123 

Nämndstatistik 2020 
Änr AVN 2020/441 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

      

 

Beslutsunderlag 
Nämndstatistik 20200924 

Nämndstatistik 20200924 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanfattning 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och väl 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 124 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2019/3813 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 125 

Delegationsbeslut Lex Sarah 2020 
Änr AVN 2019/3781 

Beslut 
 godkänna redovisningen 

 

 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah septembernämnd 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 126 

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

Beslut 
 godkänna rapporten 

 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång 
per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gyn-
nande be-slut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre må-
nader 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 verk-ställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av soci-
al-nämnden före 2020-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (2 
st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte 
att rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna rapporten 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-02 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-06-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 127 

Uppdrag växling från försörjningsstöd till 
arbetsmarknadsinsatser - delrapport 2 
Änr AVN 2020/1293 

Beslut 
 godkänna delrapporten 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden att ta fram 
verktyg som möjliggör att växla medel från försörjningsstöd till arbets-
marknadsinsatser på individbasis under 2020. I beslutet bestämdes tider 
för avrapportering och under september skulle delårsrapporten av upp-
draget delges nämnden. 

En barnkonsekvensanalys biläggs inte till ärendet eftersom det handlar 
om en delrapport av pågående uppdrag. 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna delrapporten 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Delrapport – uppdrag växling försörjningsstöd till 
arbetsmarknadsinsatser 2020-09-10 

Uppdrag växling från försörjningsstöd till arbetsmarknadsinsats – delrap-
port 2 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 128 

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

Beslut 
 godkänna förvaltningens svar som nämndens ställningstagande angå-

ende initiativärendet  

 

Reservationer 

Sverigedemokratiska gruppen reserverar sig genom Carl Henrik Nilsson 
(SD) mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar 
bifall till initiativärendet. 

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

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot sverigedemokra-
tiska gruppens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.  

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende angående 
digitala ansökningar gällande försörjningsstöd. De föreslår att Arbete och 
välfärdsförvaltningen ska redovisa månadsvis statistik på hur stor andel 
av de som ansöker om löpande försörjningsstöd använder sig av digital 
ansökning samt löpande analyserar det ekonomiska utfallet av det på-
gående digitaliseringsarbetet och redovisar det för nämnden kvartalsvis.  
Ärendet inkom till förvaltningen 2020-06-25.  Genom tjänsteutlåtande 
svarar Arbete och välfärdsförvaltningen på Sverigedemokraternas fråge-
ställning.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
 

 godkänna förvaltningens svar som nämndens ställningstagande 
angående initiativärendet  

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningen tjänsteutlåtande daterat 2020-09-08 

Beslut Arbete och välfärdsnämnden 2020-06-25 § 100 

Initiativärende från Sverigedemokraterna Kristianstad 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 129 

Delårsbokslut 2020 
Änr AVN 2020/3149 

Beslut 
 godkänna delårsrapport med uppföljning av styrkort för 2020 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens delårsuppföljning av styrkort 2020 visar på 
att perspektiven medborgare, medarbetare och ekonomi kommer bli 
delvis uppfyllda under 2020. Utvecklingsperspektivet visar på att målen 
kommer att uppnås för året. Flera indikatorer i styrkortet har ej mätts än 
vilket gör att slutsatser ej går att göras förrän dessa mätningar är genom-
förda under hösten 2020.  

Pandemins påverkan märks i måluppfyllelsen utifrån att förvaltningens 
verksamhet har fått anpassa sig utifrån rådande restriktioner. 

Delårsrapporten delgavs kommunledningskontoret den 2/9. Tillsammans 
med rapporten skickades också bilagan gällande kostnader för Covid-19 
som skall delges kommunstyrelsen månadsvis i samband med den eko-
nomiska uppföljningen. 

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

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-09-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna delårsrapport med uppföljning av styrkort för 2020 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Delårsbokslut 2020 

Arbete och välfärdsnämnden delårsrapport 2020 

Covid-19 dilemman och kostnader 2020 utfall efter augusti 
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