
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:05-17:30 sammanträdet ajournerat 14:30-14:45 och 16:10-
16:25 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

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

 Bodil Thuresson (KD) Fia Rosenstråle (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Monika Åängasköld (M) Peter Isacson (S) Susanna Svensson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

Richard Berggren (M) 
tjänstgör för Ewa Jacobsen 
(M) 

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Abdikarim 
Hassan (POB) 

Inger Hagelin (M) tjänstgör 
för Fredrik Hamrin (M) 

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

Manal Nasif (V) tjänstgör för 
Patric Nelson (S)  

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

Ersättare Ulf Nilsson (SD)        
    

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 
 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Preben Bruzelius, 
verksamhetschef 

 
Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef 
 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef Pål Sander, verksamhetschef 

 

Anna Nordin, drog- och 
brottsförebyggande 
samordnare §§ 26-29 

Örjan Carlsson, utvecklare 
Mattias Schmidt, 
Digitalisering och IT-
avdelningen 

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

2021-02-26 Östra kommunhuset 

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

26-44 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-02-25 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-02-26 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-03-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 26 

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 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 27 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Richard Berggren (M) hälsas välkommen som ersättare i Arbete och 
välfärdsnämnden. 

- Ledningsgruppen deltar på dagens sammanträde och hälsas väl-
komna. 

- Styrkortsarbete och budgetarbete inför 2022 kommer att förläggas 
till hösten. 

- Redovisning av delegationsbeslut i sekretessärenden redovisas 
numera digitalt. 

 

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19 

- Uppdatering gällande ekonomichefsrekryteringen 

 

Verksamhetsinformation från Vuxenvården – Peter Sonnsjö 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 28 

Verksamhetsberättelse år 2020 Personligt ombud 
Änr AVN 2021/592 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Personligt ombud 2020 

Statistik Personligt ombud 2020 

Redovisning Länsstyrelsen, Personligt ombud 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnd 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 29 

Årsrapport lokala Drog och brottsförebyggande rådet 
2020 
Änr AVN 2020/531 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 
      

Beslutsunderlag 
Årsrapport 2020 Drog och brottsförebyggande rådet 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 30 

Personalrapport helår 2020 
Änr AVN 2020/1717 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
      

Beslutsunderlag 
Personalrapport helår 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 31 

Nyckeltal Utbildning och arbete 2020 
Änr AVN 2020/1665 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 
 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 4 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 32 

Synpunkter 2020 Arbete och välfärdsförvaltningen 
Änr AVN 2021/539 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Synpunkter 2020 Arbete och välfärdsförvaltningen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 33 

Verksamhetsberättelse år 2020 Barnahus 
Nordöstra Skåne 
Änr AVN 2021/579 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 
 

 

      

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse år 2020 Barnahus Nordöstra Skåne 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 34 

Rapport brukarundersökning 2020 
Änr AVN 2021/610 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Rapport brukarundersökning 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 35 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 202102 

Förvaltningsstatistik 202102 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 36 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 2021 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Beslut IVO tillsyn 

Beslut IVO, tillsyn 

Beslut IVO, tillsyn 

Beslut KSAU 2021-01-20, Tider för boksluts- och budgetberedning, ägardi-
alog med bolagen 2021 

Beslut KS 2021-01-27, Rapport intern kontroll 2020 för kommunkoncer-
nen 

Beslut IVO, tillsyn ungdomsbasen, HVB 

Beslut KF 2021-02-09, Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Ulrika Tågström (M) 

Beslut KF 2021-02-09, Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Magnus Dahlström (M) och Fredrik Hamrin (M) 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 37 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Lex Sarah februarinämnd 

Delegationsbeslut februarinämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 38 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020 
Änr AVN 2020/2725 

Beslut 
 Godkänna årsrapporten 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 om en reviderad arbetsmark-
nadspolitisk handlingsplan. 

Målet anges i andel personer i arbetsmarknadsåtgärd i förhållande till 
samtliga tillsvidareanställda i kommunen. Målet för 2020 var ett årssnitt 
på 6,3%. Under 2020 deltog i snitt 325 personer/månad i arbetsmark-
nadsåtgärd inom kommunkoncernen. Antalet motsvarar 4,4 % av kom-
munens tillsvidareanställda. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna årsrapporten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020, 2020-01-
22 

Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan årsuppföljning 2020, 2020-01-22 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Bilaga 1 Arbetsmarknadsåtgärder 2020, 2020-01-22 

Bilaga 2 Uppföljning av arbetsmarknadsanställningar, 2020-01-22 

Bilaga 3 Kommunala jobb till unga, 2020-01-20 

Bilaga 4 Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen av KS 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 39 

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

Beslut 
 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige 

 

 

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 beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre måna-
der från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en sta-
tistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 
kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av soci-
alnämnden före 2020-09-30 och som ej verkställts inom tre månader (7 
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 

 Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-29 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-12-31 

Barnkonsekvensanalys 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 40 

Remissvar - Revidering av riktlinjer för hantering av 
digitala allmänna handlingar 
Änr AVN 2020/4343 

Beslut 
 ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlin-

jer för bevarande av digitala allmänna handlingar, KS 2020/1225 

 

 

Sammanfattning 
För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och 
hanterar kan bevaras och tillgängliggöras över tid är det viktigt att infor-
mationen framställs, ordnas och vårdas på ett arkivsäkert sätt.  

Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer 
för be-varande av digitala allmänna handlingar Änr KS 2015/457, anta-
gen av kom-munfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla fr.o.m. 2015-12-
01. Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt 
bevarande av digitala allmänna handlingar.  

De kommunala myndigheterna ansvarar själva för att myndighetens 
digitala allmänna handlingar hanteras i enlighet med kommunens arkiv-
reglemente, men kommunarkivets riktlinjer ska användas som stöd för att 
säkerställa att arkivlagens krav uppfylls. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar, KS 
2020/1225 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021- 01-15 

Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar Änr KS 
2015/457  

Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar Änr 
KS 2020/1225 

Barnkonsekvensanalys 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 41 

Remissvar - Handlingsplan för ett aktivt och 
hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun 
Änr AVN 2021/416 

Beslut 
 ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Hand-

lingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun, 
Änr KS 2012/958 
 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med handlingsplanen är att Kristianstads kommun ska få en tydli-
gare och mer samlad bild av hur arbetet ska planeras för att bli en mer 
äldrevänlig kommun. Handlingsplanen syftar till att samla, tydliggöra, 
initiera och lyfta äldreperspektivet i kommunkoncernen. Handlingsplan 
för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun grundar sig 
i WHO:s koncept kring äldrevänliga städer. Handlingsplanen sträcker sig 
till år 2022 då den ska utvärderas. Aktiviteterna i handlingsplanen är in-
delade i fyra målområden:  

Målområde 1: Delaktighet och samverkan  

Målområde 2: Trygga bostäder och bostadsområden  

Målområde 3: Mötesplatser  

Målområde 4: Tillgänglighet 

Till varje målområde föreslås aktiviteter. Aktiviteter som Arbete och väl-
färdsförvaltningen föreslås vara delaktig i är trygghetsvandringar (mål-
område 2). Dessa ska genomföras med fokus på äldre och göras i samver-
kan med ideella sektorn och kommunens Brottsförebyggande råd. Under 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

målområde 3 föreslås Omsorgsförvaltningen och Arbete och välfärdsför-
valtningen stärka samarbetet kring volontärverksamheten och informa-
tionsspridning till målgruppen äldre i kommunen.  

Såväl trygghetsvandringar som en gemensam volontärsamordning är ak-
tiviteter som förvaltningen fram till 2022 kommer att vara delaktig i. Ar-
bete och välfärdsförvaltningens föreslår Arbete och välfärdsnämnden att 
ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Handlings-
plan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 

 Ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristian-
stads kommun, Änr KS 2012/958 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021- 02-05 

Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kom-
mun, Änr KS 2012/958  

Beslut KSAU 2021-01-20 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 42 

Årsrapport för växling försörjningsstöd till 
arbetsmarknadsinsatser 
Änr AVN 2020/1293 

Beslut 
 godkänna helårsrapport 2020 
 ta fram kvartalsvis statistisk uppföljning 

 

 

 

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 februari 2021 skulle helårsrapporten av 
uppdraget delges nämnden. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna helårsrapport 2020 
 ta fram kvartalsvis statistisk uppföljning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-05 

Årsrapport 2020 - Växling av försörjningsstöd 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 43 

Revidering av avtal - Barnahus Nordöstra Skåne 
Änr AVN 2021/551 

Beslut 
 godkänna förslag till reviderat samverkansavtal för Barnahus 

nordöstra Skåne 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommunrepresentanterna i styrgruppen för Barnahus Nordöstra Skåne 
föreslår: 

att samverkansavtalet mellan de ingående parterna i samverkan kring 
Barnahus nordöstra Skåne ändras och fastställs i enlighet med förslag, 
förslag 1 

att ytterligare en tjänst knyts till Barnahus för att förstärka möjligheterna 
att ge stöd till barn, ungdomar och familjer i samband med att barnförhör 
genomförs, kostnad ca 700 000 kr per år, 

att kompetensen att genomföra riskbedömningar för barn med sexuella 
beteendeproblem knyts till Barnahus och att dessa bedömningar utförs 
där, för kommunerna som ingår i samverkan och 

att den ökade kostnaden för Barnahus fördelas mellan kommunerna i 
enlighet med den fördelningsnyckel som framgår av samverkansavtalet  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna förslag till reviderat samverkansavtal för Barnahus 
nordöstra Skåne 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 

Barnkonsekvensanalys 

Styrgruppsmöte 210129 

Samverkansavtal BH NÖ Skåne förslag  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 44 

Bokslut 2020 
Änr AVN 2021/541 

Beslut 
 Godkänna årsredovisningen 2020 

 

 

 

Sammanfattning 
Nämndens helårsresultat för 2020 blev ett underskott om 30 mkr. Under-
skottet berodde framförallt på det ökade behovet av försörjningsstöd där 
kostnaden översteg budgeten med 22 mkr.  Även SFI hade en stor nega-
tiv avvikelse mot budget på 11 mkr.  I början av året hade barn och ung-
domsverksamheten ett stort förväntat överskott. Under våren ökade dock 
behovet av insatser och antalet placeringar av barn och ungdomar ökade 
väsentligt. Kostnadsutvecklingen påverkades negativt och resultatet vid 
årets slut blev ett mindre underskott.  

Helårsuppföljningen av nämndens mål i styrkortet visar på att vi nått upp 
till våra mål inom perspektiven medborgare och medarbetare, målen är 
delvis uppnådda för perspektivet utveckling.  För ekonomiperspektivet 
uppnåddes inte målet på grund av den stora helårsavvikelsen om 30 mkr. 

Den 16/2 träffar presidiet, förvaltningschef och tf ekonomichef KSAU 
för att gå genom bokslutet. Där redovisas årets resultat samt hur förvalt-
ningen arbetat med kvalitet under året och hur framtiden ser ut och vad vi 
ser kommer påverka oss. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då detta gäller års-
redovisning och uppföljning. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-02-25   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna årsredovisningen 2020 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande bokslut 2020 

AVN Årsredovisning 2020  

AVN Styrkort 2020 

AVN Underlag till bokslutsberedningen 
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