
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-16:00, sammanträdet ajournerat 14:30-14:50, 15:00-
15:15 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

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

 Bodil Thuresson (KD) Fia Rosenstråle (SD) Patric Nelson (S) 

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

 Fredrik Hamrin (M)   

    

Tjänstgörande 
ersättare 

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

Richard Berggren (M) 
tjänstgör för Kerstin Sandberg 
(M) 

Inger Hagelin (M) tjänstgör 
för Abdikarim Hassan (POB) 

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

Ulf Nilsson (SD) tjänstgör för 
Carl Henrik Nilsson (SD)  

                   
Ersättare Manal Nasif (V)   
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef §§ 81-82 

 Örjan Carlsson, utvecklare             

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-04-30 

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

81-93 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-04-29 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-04-30 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-05-22 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 81 

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 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 82 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Kerstin Sandberg (M) hälsas välkommen som ledamot i nämnden 

 

Förvaltningschefen informerar 

- Eva Svensson är rekryterad som ny ekonomichef 

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19 

- Det har skett en tvisteförhandling i ett personalärende 

 

Verksamhetsinformation från Utredningsverksamheten – Ann-Christin 
Bjerrehus 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 83 

Lokala drog och brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
protokoll 210218 
Änr AVN 2021/1253 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Lokala drog och brottsförebyggande rådet (BRÅ) protokoll 210218 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 84 

Integrationsrådet protokoll 210303 
Änr AVN 2021/1255 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Integrationsrådet protokoll 210303 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 85 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20210429 

Förvaltningsstatistik 20210429 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 86 

Budgetberedningen 20/4 2021 
Änr AVN 2021/794 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Frågemall budgetberedning april 2021 AVN 

Bilaga 2. PPT-mall budgetberedning 2021 AVN 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 87 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser 

Återkoppling Komvux Kristianstad SFI  2021-03-18 

Beslut KS 2021-03-24, Utrymningsplan Kristianstads tätort 

Kvinnojouren verksamhetsberättelse inkl. verksamhetsplan 2020 

Kvinnojouren revisionsberättelse 2020 

Beslut KF 2021-04-14, Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot och ersättare 
i Arbete och välfärdsnämnden efter Fredrik Hamrin (M) och Magnus Dahl-
ström (M) 

Beslut KF 2021-04-14, Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Ewa Jakobsen (M) 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 88 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah aprilnämnd 

Delegationsbeslut till nämnden i april 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 89 

Verksamhetsplan Arbete och välfärdsförvaltningen 
2021-2023 
Änr AVN 2021/1517 

Beslut 
 

 Godkänna verksamhetsplanen 2021-2023 

 

Reservationer 

Sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

 

” Reservation ärende 11 Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29 

11.2 sidan 10-11 

”Fortsatt behov av insatser som främjar integration” 

Under första stycket; ”Flera har fått stanna, många inte” vill vi ändra till 
”Många har fått stanna, vissa inte.” 

Hela tredje stycket vill vi ta bort; 

”Det finns en risk att invånare i resurssvaga områden, oavsett om de är nya 
eller gamla svenskar, får bära det som kan benämnas som ”mångfaldsbör-
dan”, det vill säga ökad konkurrens om arbete, löneutrymme och offentlig 
vård liksom konkurrens om skola och omsorg. På samma sätt finns risken 
att vinster av mångfald (t ex inflöde av humankapital, förstärkning av 
innovation, kulturell berikning och billiga servicetjänster) tillfaller andra 
invånare. Det kan bidra till att medborgare bosatta i utsatta bostadsområ-
den kan känna sig utanför, uppleva en minskad delaktighet och minskad 
tillgång till samhällets stöd och resurser. Det kan ta sig uttryck på olika sätt; 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

bristande tillit till samhället, extremism, antidemokratiska värderingar, 
gängproblematik och våld mot myndigheter.” 

Då vårt ändringsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss. 

För Sverigedemokraterna i Kristianstad 

Fia Rosenstråle (SD)                                                                                               ” 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Fia Rosenstråle (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar föränd-
ring i form av att på sidan 10-11 ändra texten om Fortsatt behov av insatser 
som främjar integration. Förändringen är att i första stycket bestående av 
att flera har fått stanna många inte ändra till många har fått stanna vissa 
inte, samt att hela tredje stycket på sidan 11 ska tas bort som börjar med 
”Det finns en risk att invånare…”. 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) begär ajournering.  

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

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot förvaltningens 
förslag till beslut inklusive Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Ordfö-
rande finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen innehåller och beskriver arbete och välfärdsförvalt-
ningens uppdrag, organisation, ekonomiska förutsättningar, värdegrund, 
målstyrning och prioriterade områden samt strategier.  

Verksamhetsplanen gäller för åren 2021-2023. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna verksamhetsplanen 2021-2023 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210419 

Verksamhetsplan Arbete och välfärdsförvaltningen 2021-2023 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 90 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder 
Änr AVN 2020/3508 

Beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kristianstads kommun. 

 

 

Sammanfattning 
Projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen har som 
uppdrag att se över nämndernas reglementen i kommunen och, förutom att 
säkerställa att de överensstämmer med gällande lagar och författningar, ge 
förslag på hur de kan bli tydligare och mer enhetliga.  

Samtliga nämnder har, efter att ärendet varit ute på remiss, ställt sig bakom 
förslaget om att alla nämnder ska ha ett gemensamt reglemente. 

Projektgruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett nytt, gemensamt 
reglemente, Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun, som ska gälla för alla nämnder i kommunen. 

De revideringar som gjorts jämfört med nämndernas nuvarande reglemen-
ten framgår av ett särskilt dokument för respektive nämnd. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 

Barnkonsekvensanalys 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Kristianstads kommun 

Revidering av reglemente Arbete och välfärdsnämnden 

Förstudie 2020-09-14  

Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-16, Änr AVN 2020/3508 

Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-12, Änr AVN 2020/3508 

Projektdirektiv, 2020-01-07 

Projektbeskrivning, 2020-04-29 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 91 

Intern kontroll 2021 
Änr AVN 2021/498 

Beslut 
 Fastställa kontrollplanen för Arbete och välfärdsförvaltningen med 

hänsyn tagen till de gemensamma kontrollområdena som fastställts 
av kommunstyrelsen 

 Avlämna rapport samt självvärdering av kontrollområdena senast den 
30 november 2021 till kommunstyrelsen 

 

 

 

Sammanfattning 
Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram ett förslag till internkon-
troll plan med kontrollområden för 2021. Förslaget har sin grund i riska-
nalysen av huvudprocesserna som årligen dokumenteras och revideras. 
Områdena har värderats utifrån väsentlighet och konsekvens. De områ-
den som bedömdes ha hög eller mycket hög risk har tagits med i planen 
för 2021.  Ett kommungemensamt område är också medtaget utifrån 
anvisningar från kommunstyrelsen. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Fastställa kontrollplanen för Arbete och välfärdsförvaltningen 
med hänsyn tagen till de gemensamma kontrollområdena som 
fastställts av kommunstyrelsen.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Avlämna rapport samt självvärdering av kontrollområdena senast 
den 30 november 2021 till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210407 

Handbok intern kontroll 2021 

Organisation intern kontroll AVN  

Intern kontroll plan 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 92 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2020/1180 

Beslut 
 Godkänna månadsuppföljning efter mars samt helårsprognos för 

2021. 
 uppdra förvaltningen att återkomma till nämnden med analys och 

handlingsplan för budget i balans till nämndsammanträdet i juni 
månad 2021. 

 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Ordförande Radovan Javurek (L) tilläggsyrkar å alliansstyrets vägnar att 
uppdra förvaltningen att återkomma till nämnden med analys och hand-
lingsplan för budget i balans till nämndsammanträdet i juni månad 2021. 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar bifall till alliansstyrets tilläggsyrkande.  

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter första kvartalet 2021 visar på 
ett underskott om 11 mkr.  

Elevantalet på SFI ligger fortsatt högt medan andelen elever med flyk-
tingstatus nu endast är 12%. Den låga andelen elever med flyktingstatus 
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Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

innebär mindre intäkter från Migrationsverket till SFI. Kostnaderna har 
inte kunnat minskats i samma omfattning som intäkterna vilket innebär ett 
underskott för SFI. Ett arbete med analys av SFI pågår.  

Barn- och ungdomsverksamheten har fortsatt många placeringar på HVB 
och i konsulentstödda familjehem. Verksamheten ser ingen minskning utan 
tvärtom en befarad risk för fortsatt ökning.  

Utbetalningarna på ekonomiskt bistånd har under årets inledande måna-
der varit lägre jämfört med samma period 2020. Fortsätter de lägre utbe-
talningarna så kan verksamheten nå en budget i balans.  

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna månadsuppföljning efter mars samt helårsprognos för 
2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-07 

Månadsrapport mars 2021 

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet 2021 

Arbete och välfärdsnämnden Prognos efter mars 2021 

AVN Covid-19 dilemman och kostnader 2021, utfall per 20210331 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-04-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 93 

Revisionssvar - Uppföljningsgranskning av 
kommunens fordonshantering 
Änr AVN 2021/1717 

Beslut 
 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 

kommunrevisionen 

 

 

 

Sammanfattning 
Granskningen har syftat till att bedöma om berörda nämnder har vidtagit 
åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och rekommendationer 
utifrån tidigare genomförd granskning av fordonshantering 2017. 

Efter genomförd granskning bedömer revisionen att kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och väl-
färdsnämnden inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas 
synpunkter och rekommendationer utifrån tidigare genomförd gransk-
ning.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens svar till 
kommunrevisionen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210421, Svar på revisionsrapport – Uppföljnings-
granskning avseende kommunens fordonshantering. 

Revisionsrapport, Uppföljningsgranskning avseende kommunens for-
donshantering. 
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