
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset B107 13:06-14:20, sammanträdet ajournerat 14:01-14:08 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

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

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

 Ulrika Tågström (M) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

 Fia Rosenstråle (SD) Neta Andersson (S)  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

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

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

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

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

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

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef Örjan Carlsson, utvecklare 

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2020-12-17 

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

186-194 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2020-12-17 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-12-18 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 186 

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 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 187 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Beslut om internbudget 2021 skjuts till januari månad. 

- Covid-19 kommer att påverka Arbete och välfärdsnämndens sam-
manträden under en längre tid. Förvaltningen har fått i uppdrag att 
möjliggöra digitala lösningar för att genomföra ordinarie informa-
tioner som har varit bortplockade från dagordningen.  

Förvaltningschefen informerar 

- En kort resumé från året som gått.  

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 188 

Tillsyn - Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ej 
verkställda beslut relaterade till Covid-19 
Änr AVN 2020/3917 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter 

Bilaga till Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter 

Besvarad enkät IVO tillsyn Ej verkställda beslutade insatser 2020-11-26 

Utskick beskrivning och antal för insatser 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 189 

Förvaltningsstatistik 2020 
Änr AVN 2020/441 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 
 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20201217 

Förvaltningsstatistik 20201217 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanfattning 

Förvaltningsstatistik 20201217 Bilaga 2 Kriscentrum statistik och analys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 190 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2020 
Änr AVN 2019/3813 

Beslut 
 informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
      

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2020-11-10, Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 

Beslut, HVB Valnöten i Kristianstad 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 191 

Delegationsbeslut 2020 
Änr AVN 2019/3781 

Beslut 
 godkänna redovisningen 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah decembernämnd 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 192 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2021 
Änr AVN 2020/4254 

Beslut 
 anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

 

Sammanfattning 
Verksamheten Utredning har sedan tidigare haft riktlinjer för handläggning 
av ekonomiskt bistånd och dessa har nu uppdaterats. Efter beslut av Arbete 
och välfärdsnämnden i februari 2020 ska riktlinjer fastställas i Arbete och 
välfärdsnämnden.  

Riktlinjerna är ett stöd vid handläggningen och har sin grund i lagar, före-
skrifter, propositioner och domar från högre prövningsinstanser.  

Utöver för verksamheten gällande lagstiftning samt gällande tolkning i 
form av rättspraxis följer handläggningen riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd, 2013, samt senaste 
versionen av SOSFS 2013:1, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 
bistånd (lydelse från 2017-04-01) inom följande områden: 

Verksamhetsspecifika uppdrag i form av försörjning och självförsörjning 
definieras i Handboken för ekonomiskt bistånd.  

Handbok för ekonomiskt bistånd samt SOSFS 2013:1 reglerar i övrigt 
arbetssättet för ekonomiskt bistånd och självförsörjning. 

Riktlinjerna har omarbetats under 2020 och har minskats ner.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 2020-11-30 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020-11-30 

Barnkonsekvensanalys  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 193 

Revidering av delegationsordningen 
Änr AVN 2020/471 

Beslut 
 anta reviderad bilaga 1 till delegationsordning för Arbete och välfärds-

nämnden att gälla från och med 2020-12-17 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden gällande uppdaterad version av Bilaga 1 tillhörande 
delegationsordningen. Det nya förslaget finns som bilaga till detta ärende. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 anta reviderad bilaga 1 till delegationsordning för Arbete och väl-
färdsnämnden att gälla från och med 2020-12-17 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 

Bilaga – Förslag till reviderad delegationsordning, december 2020 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 194 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2019/1442 

Beslut 
 godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen efter november samt 

helårsprognosen för 2020 

 

 

Sammanfattning 
Årets sista prognos för Arbete och välfärdsnämnden kvarstår på ett under-
skott om 27 mkr för helåret. 

Underskotten inom verksamheterna beror framförallt på lågkonjunkturen 
och effekterna av pandemin. 

I årets sista prognos har dock en lite förbättring av kostnaderna för utbetalt 
försörjningsstöd kunnat göras då höstens kostnader legat på en lägre nivå 
än tidigare under året, denna kostnadspost har förbättrats med 2 mkr. 

Samtidigt har dock prognosen för SFI försämrats med anledning av att 
intäkterna minskat ytterligare under november. Detta gör att prognosen 
fortsatt kvarstår på ett underskott om 27 mkr trots justeringar av avvikel-
serna inom förvaltningen. 

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

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen efter november 
samt helårsprognosen för 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2020-12-17   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning och prognos 2020 

Månadsrapport november 2020 

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter november 2020 

Covid-19 dilemman och kostnader 20201204 
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