
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-15:50, sammanträdet ajournerat 14:15-14:36 

 
Beslutande Sabina Månsson Hultgren 

(S), ordförande Ulrika Tågström (M) Gunn Högberg (C) 

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

 Fia Rosenstråle (SD) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Radovan 
Javurek (L) 

Manal Nasif (V) tjänstgör för 
Abdikarim Hassan (POB) §§ 1-
4, 6-13 

Fredrik Hamrin (M) tjänstgör 
för Kim Nurmi (L) 

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

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

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

 

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Abdikarim 
Hassan § 5 

            

Ersättare Ulf Nilsson (SD) Johannes Bengtegård (SD) §§ 
1-4, 6-13  

                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef Örjan Carlsson, utvecklare 

 Pål Sander, verksamhetschef 
§§ 1-2, 9             

 Utses att justera Bodil Thuresson        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-01-29 

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

1-13 

 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Sabina Månsson Hultgren             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Bodil Thuresson        

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-01-28 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-01-29 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkand
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 1 

Fastställande av dagordning 
    

 Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 Se sidan 1 

 

Val av justerare 
 Bodil Thuresson (KD) väljs till justerare  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 2 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Ordinarie ordförande Radovan Javurek (L) deltar inte på dagens 
sammanträde. Med anledning av detta tjänstgör Sabina Månsson 
Hultgren (S) som ordförande. 

- Sammanträdena kommer hållas strikt digitalt fram tills restriktio-
nerna ändras med anledning av pågående pandemi.  

- Urvalsärenden kommer idag att väljas inför nästa sammanträde. 
Sabina Månsson Hultgren (S) kommer välja ärenden från de listor 
som har tagits fram.  

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen utifrån Covid-19 på förvaltningen. Det pågår en stän-
dig analys och omvärldsbevakning kopplat till pandemin. 

- En tvisteförhandling är begärd i ett personalärende.  
 

Verksamhetsinformation från Barn och ungdomsverksamheten – Pål 
Sander 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 3 

Protokoll - Lokala Drog och brottsförebyggande 
rådet 201211 
Änr AVN 2020/531 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Lokala Drog och brottsförebyggande rådet (BRÅ) protokoll 201211 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 4 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 202101 

Förvaltningsstatistik 202101 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning av 
ekonomiskt bistånd 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 5 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2021 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2020-12-02, Revidering av riktlinjer för hantering av digitala 
allmänna handlingar 

Revisionsrapport - Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande 
upphandling 

Beslut KS 2020-12-16, Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns samt-
liga reglementen 

Beslut KF 2020-12-08, Medborgarförslag - Permanent härbärge för hemlö-
sa 

Beslut KSPU 2020-12-21, Tidpunkt för ny lönesättning i 2020 års löneläge 
för timavlönade inom Kommunals avtalsområde 

Beslut IVO, ändring av beslut gällande Behaviour and brain AB 

JO beslut, brister vid hanteringen av överklaganden 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 6 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah januarinämnd 

Delegationsbeslut till januarinämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 7 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr AVN 2019/3906 

Beslut 
 överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medbor-

garförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen under perioden 
200813-210111 

 

 

Sammanfattning 
I enlighet med Arbete och välfärdsnämndens reglemente överlämnas en 
förteckning till kommunfullmäktige över aktuella medborgarförslag under 
perioden 200813-210111.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella med-
borgarförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen under perioden 
200813-210111 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210111 

Förteckning medborgarförslag 200813-210111 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 8 

Uppföljning av strategisk plan för 
jämställdhetsintegrering 2021 
Änr AVN 2020/4231 

Beslut 
 Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen 

 

 

 

Sammanfattning 
Den 27 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att Kristianstads kommun 
skulle underteckna CEMR - Europeiska deklaration om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen förbundit 
sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.  

Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitets-
säkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på kommu-
nens arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. 

Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten. 

Förvaltningen har besvarat checklistan och enligt instruktioner från Kommun-
ledningskontoret ska nämnden informeras och stå bakom uppföljningen. 

Barnkonsekvensanalys är gjord i ärendet och finns som bilaga.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-28 

Checklista för jämställdhetsintegrering 

PM - Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegre-
ringsarbetet 

Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 9 

Svar på revisionsrapport - Utredningstider vid 
handläggning av ärenden, barn och unga 
Änr AVN 2020/2344 

Beslut 
 Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen 

 

 

Sammanfattning 
Revisionen har granskat utredningstider vid handläggning av ärenden, 
barn och unga, och lämnat rekommendationer till nämnden. Rekommenda-
tioner som bemöts genom detta ärende 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
 Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Svar på revisionsrapport – Utredningstider vid handlägg-
ning av ärenden, barn och unga 

Revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och 
unga 

Barnkonsekvensanalys



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 10 

Sammanställning kränkningsutredningar 
Änr AVN 2018/1826 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen sammanställer halvårsvis antalet kränk-
ningsutredningar inom Vuxenutbildningen. Sammanställningen lämnas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen som gör en samlad redovisning över 
det totala antalet kränkningsutredningar inom skolformerna. Redovisning 
för Arbete- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden görs i 
januari och juni månad.  

Redovisning av kränkningsutredningar lämnas för perioden 200814-
201113. En redovisad kränkningsutredning har gjorts för GyVux under 
aktuell period och det är inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Eftersom ärendet avser sammanställning av kränkningsutredningar inom 
vuxenutbildning biläggs ingen barnkonsekvensanalys. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna redovisningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2021-01-08 

Sammanställning över kränkningsutredningar 2020-08-14 – 2020-11-13 

Information om sammanställning kränkningsutredningar, 2018-10-08
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 11 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Änr AVN 2020/4254 

Beslut 
 anta förändringar av riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

 

Sammanfattning 
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd antogs av Arbete och 
välfärdsnämnden i december 2020. I de förändringar som gjorts är förslag 
på justering för godtagbara hyresnivåer för 2021. Förvaltningen föreslår en 
justering i riktlinjerna gällande högsta godtagbara hyreskostnad efter att 
det kommunala bostadsbolaget gjort en höjning med 0,75 % inför 2021. 
Justering i text har även gjort gällande högsta godtagbara hyra vid innebo-
ende. Här har justering gjorts i text där uträknad hyresnivå ändras till % 
för att förenkla vid framtida justeringar av hyresnivåer.  

Justering har även gjorts i delen som berör självbosättning enligt EBO 
lagstiftning där undantag för 2020 tas bort och ett tillägg men länk till 
Migrationsverkets sida där kontroll av adress kan göras.  

Ändring har även gjorts gällande genomförandeplan från att denna ska 
göras för de personer som bedöms kunna bli självförsörjande till samtliga 
personer som beviljas försörjningsstöd.  

Ändringar av ålder för ungdomar där särskild boendeutredning ska göras 
innan beslut om hyreskostnad. Förslag att höja åldern från 21 år till 25 år.  

Föreslagna förändringar är markerade med röd text i underlaget. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 anta förändringar av riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 12 

Internbudget 2021 
Änr AVN 2020/1180 

Beslut 
 Fastställa internbudgetfördelning per verksamhet i enlighet med bilaga 

till internbudget 2021 Arbete och välfärdsnämnden  

 Fastställa investeringsbudgeten i enlighet med bilaga till internbudget 
2021 Arbete och välfärdsnämnden  

 Ge förvaltningen i uppdrag att under 2021 inom verksamheten Barn 
och ungdoms ramtilldelning utveckla insatser och samordning kring 
arbete med unga i kriminell gängmiljö  

Reservationer 

Ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) reserverar sig å socialdemokra-
tiska gruppens vägnar mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Deltar inte i beslutet 

Fia Rosenstråle (SD) deltar inte i beslutet. 

Susanna Svensson (SD) deltar inte i beslutet. 

Carl-Henrik Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Nämndens behandling 
Ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å socialdemokratiska grup-
pens vägnar tilläggsyrkande med följande motivering: 

Inför budgetåret 2021 har det beslutats om neddragningar som motsvarar 
1,25%  för arbete och välfärdsnämnden vilket blir en nedskärning på 5,9 
miljoner. Vi Socialdemokrater önskade att motverka dessa nedskärningar i 
vårt kommunala budgetförslag, detta föll tyvärr i kommunfullmäktige.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Alliansstyret hade även till budgeten förslag om att tilldela arbete och väl-
färd 10 miljoner utöver den tilldelade budgetramen. De 10 miljonerna ska 
användas till åtgärder för att minska försörjningsstödet. Intentionerna från 
Alliansstyret verkar vara att använda dessa 10 miljoner till arbetsmark-
nadsåtgärder, vilket givetvis glädjer oss Socialdemokrater eftersom det är 
förslag som vi ofta förespråkar.   

Alliansstyret har lagt fram ett förslag till budget för 2021 med förslag på 
åtgärder som dels redan är genomförda under 2020 och dels de som ska 
genomföras under 2021. Åtgärder som redan är genomförda uppgår till ca 
3 miljoner och då återstår ca 2,9 miljoner. Vi Socialdemokrater står inte 
bakom dessa nedskärningar och ser därför att det bästa för medborgarna i 
vår kommun är att tillföra ytterligare 2,9 miljoner kronor. Vi socialdemo-
krater anser att med det positiva resultat som Kristianstad Kommun går in 
i 2021 med att där finns möjligheter att tillföra de pengarna till arbete och 
välfärdsförvaltningen.  

Vidare ser vi att de så kallade Delmosmedlen kommer att finnas tillgängliga 
även under 2021. En väsentlig del av dem bör användas till arbetsfrämjan-
de åtgärder, inte minst till feriearbeten för unga och andra åtgärder som 
motverkar segregation. Här spelar till exempel Urbana hembygdsgården en 
viktig roll som mötesplats för föreningar och volontärer. Minskade statsbi-
drag på grund av minskat flyktingmottagande innebär att medel som finan-
sierat Urbana hembygdsgårdens verksamhet faller bort från 2021. Det 
handlar om 1,7 mkr för dels Urbana hembygdsgården och dels en tjänst 
som integrationssamordnare, som varit knuten till Urbana hembygdsgår-
den. Medel till Urbana hembygdsgården bör inarbetas i ordinarie budget 
från 2022. Vi föreslår att delar av delmosmedlen används för att prioritera 
och stärka arbetet på Urbana hembygdsgården med exempelvis ytterligare 
en tjänst. I arbetet mot segregation spelar möjligheten till arbete stor roll 
men även arbetet med det förebyggande arbetet för att motverka krimina-
litet och utsatthet framförallt kopplat till våra utsatta områden för med 
polisiära åtgärder ska samhället ta itu med grov brottslighet, men när det 
gäller unga är det förebyggande arbetet allra viktigast i enlighet med ett 
handslag för trygghet som är en flerpartiöverenskommelse. I ett handslag 
för trygghet pekas riktningen ut och det går att läsa exempelvis följande I 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

åtgärdslistan pekas bland annat ökade insatser mot ungas fritid ut och att 
fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet, med arbete och stu-
dier. Vi kan aldrig acceptera att ungas liv slösas bort!  

Med den bakgrunden lägger vi i den socialdemokratiska gruppen i arbete 
och välfärdsnämnden följande tilläggsyrkande att: 

- Arbete och välfärdsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 
ytterligare 2,9 miljoner kronor för att nedskärningarna inte ska på-
verka exempelvis de verksamheterna med direkt klientkontakt. 

- Ge förvaltningen i uppdrag att hos Kommunstyrelsen hemställa om 
pengar från Delmosmedlen med syfte att ge fler unga möjligheter 
till feriearbeten och för att stärka upp arbetet på Urbana hem-
bygdsgården samt arbeta integrationsfrämjande och brottsföre-
byggande på våra utsatta områden.   

Ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar bifall till socialdemokratis-
ka gruppens tilläggsyrkande. 

Carl-Henrik Nilsson (SD) meddelar å sverigedemokratiska gruppens väg-
nar att de inte deltar i beslutet då de i kommunfullmäktige hade förslag till 
en annan budgetram gällande arbete och välfärdsnämnden.  

Ulrika Tågström (M) yrkar å alliansgruppens vägnar bifall till förvaltning-
ens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

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

Votering 

Votering begärs och verkställs. Arbete och välfärdsnämnden godkänner 
följande beslutsgång ja för förvaltningens förslag till beslut och nej för 
Socialdemokratiska gruppens förslag till beslut.   
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Med 8 ja röster Ann-Charlotte Lindner (L), Monika Åängasköld (M), Ulrika 
Tågström (M), Inger Hagelin (M), Fredrik Hamrin (M), Gunn Högberg (C), 
Bodil Thuresson (KD), Manal Nasif (V) och 4 nej röster Peter Isacson (S), 
Titti Tingström (S), Patric Nelson (S), ordförande Sabina Månsson Hultgren 
(S) och 3 avstår Fia Rosenstråle (SD), Susanna Svensson (SD), Carl Henrik 
Nilsson (SD) beslutar Arbete och välfärdsnämnden i enlighet med förvalt-
ningens förslag till beslut. 

 

 

Sammanfattning 
 

 En av de större utmaningarna för förvaltningen fortsättningsvis är den 
försvagade arbetsmarknaden. Redan föregående år nådde förvaltningen 
upp till målet att skapa system för att i samband med varje beslut om för-
sörjningsstöd för en individ väga in alternativa arbetsmarknadsåtgärder. 
Detta bör under 2021 förkorta individens tid i behov av försörjningsstöd. 
Satsningen med 10 extra arbetsmarknadspolitiska miljoner från kommun-
fullmäktige tillsammans med förväntade bidrag från Delegationen mot 
segregation (summan ännu inte känd), 10 miljoner kronor från konto för 
framtida försörjningsstöd samt andra mindre satsningar och projekt ger 
förutsättningar för att lyckas motarbeta bidragsberoende på ett effektivt 
sätt. 

Svenska för invandrare (Sfi) har genomgått två stora förändringar under de 
senaste åren. Språket är nyckel till en lyckad integration och självförsörj-
ning och därför förstärks Sfi:s budget med 5 miljoner kronor från kontot 
för framtida försörjningsstöd. 

Under flera år har västvärlden, Sverige och även vår kommun drabbats av 
drogrelaterad gängkriminalitet. En del av brotten begås av minderåriga. 
Huvudansvaret för sociala insatser för denna grupp har socialtjänsten och i 
vår kommun är det Arbete och välfärdsnämndens ansvar. Förvaltningen 
har under åren utvecklat och anpassat både förebyggande- och myndig-
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Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

hetsutövande insatser, men mer behöver göras. Därför föreslås att verk-
samheten Barn och ungdom ges i uppdrag att utveckla insatser och sam-
ordning kring arbetet med unga i kriminell gängmiljö. Uppdraget ska ge-
nomföras inom ramtilldelning för 2021. Vuxenvården föreslås omprioritera 
500 tusen kronor från eget placeringskonto till Ungdomsbasen för att 
förstärka ungdomsinsatser. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
 Fastställa internbudgetfördelning per verksamhet i enlighet med bilaga 

till internbudget 2021 Arbete och välfärdsnämnden  

 Fastställa investeringsbudgeten i enlighet med bilaga till internbudget 
2021 Arbete och välfärdsnämnden  

 Ge förvaltningen i uppdrag att under 2021 inom verksamheten Barn 
och ungdoms ramtilldelning utveckla insatser och samordning kring 
arbete med unga i kriminell gängmiljö  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Förslag till internbudget för verksamhetsår 2021  
 
Ordförandes budgettext  
 
Bilaga – Alliansstyrets förslag internbudgetfördelning 2021 arbete och väl-
färdsnämnden  

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 13 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 
2020 
Änr AVN 2021/38 

Beslut 
 godkänna redovisningen av medarbetarenkäten och handlingsplaner 

för 2021 

 

 

 

Sammanfattning 
Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har tillsam-
mans med medarbetarundersökning genomförts på samtliga organisato-
riska nivåer i förvaltningen (enhet, verksamhet och förvaltning). Hand-
lingsplaner för respektive nivå har lagts in och sparats i kommunens stöd-
system för arbetsmiljö - SARA.  

Utifrån identifierade utvecklingsbehov har förvaltningsövergripande hand-
lingsplaner tagits fram inför 2021. En handlingsplan avser åtgärder utifrån 
årlig uppföljning SAM, samverkan och likabehandling medan den andra är 
en handlingsplan utifrån resultatet av genomförd medarbetarenkät. 

Det kan konstateras att flera av de utvecklingsområden som identifierats 
på förvaltningsnivå i samband med den årliga uppföljningen av SAM, sam-
verkan och likabehandling är desamma som varit föremål för åtgärder 
under innevarande år. Det gångna året har varit speciellt på många sätt och 
det kan ha påverkat möjligheten att genomföra åtgärderna på det sätt som 
varit önskvärt. I vissa fall har utvecklingsinsatser prioriterats bort och i 
andra fall har åtgärder genomförts på alternativa sätt, exempelvis genom 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-01-28   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

digitala kanaler, vilket kan ha haft påverkan på resultatet av åtgärderna.  
Med anledning av detta återkommer tidigare åtgärder även i årets hand-
lingsplan men dessa kompletteras av ytterligare åtgärder i syfte att utveck-
la såväl arbetsmiljö, samverkan och likabehandling inom förvaltningen. 
Resultatet från medarbetarenkäten 2020 för Arbete och Välfärdsförvalt-
ningen har generellt förbättrats i jämförelse med den medarbetarenkät 
som genomfördes 2018. Av bifogad handlingsplan framgår de fyra fokus-
områden som förvaltningen avser att arbeta med tills nästa medarbetaren-
kät.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna redovisningen av medarbetarenkäten och handlingspla-
ner för 2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-01-11 

Förvaltningsövergripande uppföljning av SAM, samverkan och likabehand-
ling 2020 

Prioriterade förbättringar utifrån medarbetarenkät 

Medarbetarundersökning 2020, Arbete och välfärdsförvaltningen 

Barnkonsekvensanalys 
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