
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (2) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-17:30, sammanträdet ajournerat 15:30-15:50 

 
Beslutande Radovan Javurek (L), 

ordförande 
Sabina Månsson Hultgren (S), 
vice ordförande  Richard Berggren (M) 

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

 Monika Åängasköld (M) Peter Isacson (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) § 
130-139, 141-143 

 Fredrik Hamrin (M)   

    

Tjänstgörande 
ersättare 

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

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

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för tjänstgör för 
Susanna Svensson (POB) 

 
Manal Nasif (V) tjänstgör för 
Gunn Högberg (C) 

Ulf Nilsson (SD) tjänstgör för 
Carl Henrik Nilsson (SD) § 
128-129, 140 

Ulf Nilsson (SD) tjänstgör för 
Abdikarim Hassan (POB) § 
130-139, 141-143 

    
Ersättare    
    
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef      

Helena Magnusson, 
Samordnande utvecklare § 
128-129, 140 

 
Lovisa Gentz, 
integrationssamordnare § 
128-129, 140 

Örjan Carlsson, utvecklare Eva Svensson, ekonomichef § 
128-129, 140, 133-143 

 

Kajsa Jordevik, 
utvecklingschef § 128-129, 
140 

Anna Löfvall, HR-chef § 128-
129, 140       

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

  

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

128-143 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-06-29 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-07-01 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-07-23 



Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 128 

Fastställande av dagordning 
    

Sabina Månsson Hultgren (S) anmäler jäv till ärende 25. 

Ärende 16 är utdraget från dagordningen.  

 

 Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 

 Se sidan 1 

 

 

Val av justerare 

 
 Sabina Månsson Hultgren (S) väljs till justerare §§ 128-149, 151-155, 

pga jäv 

 Patric Nelson (S) väljs till justerare till § 150 

 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 129 

Informationer 
   

Ordförande informerar 

- Styrkortsdag den 7/10 

 

Förvaltningschefen informerar 

- Inbrott på Östra kommunhuset och Hagahuset  

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19 

- Nattjouren har varit stängd på grund av renovering 

- Presentation av ny ekonomichef Eva Svensson 

 

Verksamhetsinformation HR-, Ekonomi- och Utvecklingsenheten  

 

 

 

 

 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 130 

Lokala drog och brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
protokoll 210507 
Änr AVN 2021/1253 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Lokala drog och brottsförebyggande rådets (BRÅ) protokoll 210507 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 131 

Interreligiösa rådets protokoll 210518 
Änr AVN 2021/2194 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll Interreligiösa rådet 210518 

Bilaga till möte 210518, power point Trossamfundsråd  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 132 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20210629 

Förvaltningsstatistik 20210629 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 133 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut ON 2021-04-28, Val av ledamot till integrationsrådet 

Beslut KF 2021-05-11, Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning 
av den nya pandemilagen 

Beslut IVO, ansökan om tillstånd att bedriva hem eller öppen verksamhet 

Beslut IVO, HVB Valnöten 

Beslut KSPU 2021-06-14, Revidering av pensionspolicy 

Beslut KF 2021-06-16, Avsägelse som ersättare i Arbete och välfärdsnämn-
den - Richard Berggren (M) 

Beslut KF 2021-06-16, Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Kerstin Sandberg (M) 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 134 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah juninämnd 

Delegationslista nämnden i juni månad 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 135 

Val av kontaktpolitikeruppdrag aug 2021- dec 2022 
Änr AVN 2021/1949 

Beslut 
 fördela kontaktpolitikeruppdrag i enlighet med förslag inkl. korrigering 

i form av att Peter Isacsson (S) byter plats med Neta Andersson (S) 

 

 

Nämndens behandling 
Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) framför att Peter Isacsson 
och Neta Andersson (S) önskar byta plats i kontaktpolitikerfördelningen.  

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden utser kontaktpolitiker till förvaltningens 
verksamheter med klientkontakt samt till ideella föreningar. Vid varje 
mandatperiods början utser nämnden kontaktpolitiker till varje verksam-
het inklusive föreningarna. Uppdraget gäller för två år av mandatperio-
den varefter nytt beslut fattas i nämnden. Beslut om förändringar i för-
delningen ska beslutas av nämnden. 

Med anledning av pandemin fattade inte nämnden beslut om ny kontakt-
politikerfördelning vid årsskiftet, utan valet av kontakpolitikeruppdrag 
skulle istället hållas vid nämndens sammanträde i juni månad.  

Alla ledamöter har givits möjlighet att inkomma med önskemål om kon-
taktpolitikeruppdrag. Presidiet har utifrån önskemål och utifrån partipoli-
tisk tillhörighet gjort ett förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Efter korrigering med byte av kontaktpolitikeruppdrag mellan Peter 
Isacson (S) och Neta Andersson (S) ser fördelningen ut på följande vis: 

Ledamot Partibeteckning 
Förslag till kontaktpoliti-
keruppdrag 

   
Richard Berggren (M) Utbildning och arbete 

   
Monika Åängasköld  (M) Barn och ungdom 

   
Fredrik Hamrin (M) Vuxenvården 

   
Kim Nurmi (L) Utredningsverksamheten  

   
Gunn Högberg (C) Utbildning och Arbete 

   
Bodil Thuresson (KD) Vuxenvården 

   
Peter Isacson (S) Barn och ungdom 

   
Neta Andersson (S) Utbildning och Arbete 

   
Patric Nelson (S) Vuxenvården 

   
Fia Rosenstråle (SD) Utredningsverksamheten  

   
Susanna Svensson (POB) Vuxenvården 

   
Carl Henrik Nilsson (SD) Utbildning och arbete 

   
Abdikarim Hassan (POB) Barn och ungdom 

   
Vakant (M) Utbildning och Arbete 

   
Inger Hagelin (M) Barn och ungdom 

   
Ewa Jacobsen  (M) Utredningsverksamheten  

   
Ann-Charlotte Lindner (L) Vuxenvården 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

   
Titti Tingström (S) Utredningsverksamheten  

   
Manal Nasif (V) Vuxenvården 

   
Johannes Bengtegård (SD) Barn och ungdom 

   
Ulf Nilsson (SD) Utredningsverksamheten  

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 fördela kontaktpolitikeruppdrag i enlighet med förslag 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210531 

Riktlinjer för kontaktpolitiker 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 136 

Revidering av riktlinje för delegationsbeslut och 
uppföljning av delegationsordning 
Änr AVN 2021/2379 

Beslut 
 anta reviderad riktlinje för delegationsbeslut och uppföljning av dele-

gationsordning för arbete och välfärdsnämnden att gälla från och med 
2021-06-30 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden antog den 29/11-2018 en rutin för delega-
tionsbeslut och uppföljning av delegationsordning. Rutinen behöver upp-
dateras och föreslås göras om till en riktlinje i enlighet med de anvisningar 
som framgår av Riktlinje för styrande dokument, AVN 2020.382. Revide-
ringar görs för att riktlinjen ska vara förenlig med såväl lagstiftning som 
gällande arbetsrutiner. När nämnden senast fattade beslut om rutinen 
gjordes en tolkning av kommunallagen som nu behöver uppdateras. Samt-
liga delegationsbeslut ska redovisas till nämnden. Ändringar görs även i 
förfarandet av registrering av vissa delegationsbeslut samt redovisningsru-
tiner av dessa för att möjliggöra digitala dokumentflöden. Det införs även 
ett stycke i riktlinjen som informerar om möjligheterna att laglighetspröva 
de beslut som fattas inom nämndens verksamhetsområde.  

Revidering av dokumentet är i enlighet med vissa av de rekommendationer 
som framgått vid revisioner i förvaltningens verksamhet under hösten 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

2020. De revisionsrapporter som har berört området är ” Granskning av 
delegation av beslutsrätt gällande upphandling (201209)” och ”Granskning 
av utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga (201007)”. 

I bifogat förslag till uppdaterad riktlinje är ny text markerad med röd färg. 
Den text som ska strykas/ersättas är överstruken. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
 anta reviderad riktlinje för delegationsbeslut och uppföljning av dele-

gationsordning för arbete och välfärdsnämnden att gälla från och med 
2021-06-30 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210601 

Barnkonsekvensanalys 

Förslag till reviderad Riktlinje för delegationsbeslut och uppföljning av 
delegationsordningen 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 137 

Sammanställning kränkningsutredningar 
Änr AVN 2018/1826 

Beslut 
 Godkänna redovisningen 

 

 

 

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

Redovisning av kränkningsutredningar lämnas för perioden 201201-
210429 Fyra redovisad kränkningsutredning har gjorts för GyVux under 
aktuell period inom Barn- och utbildningsförvaltningen, se bilaga. 
Två redovisade kränkningsutredningar har gjorts inom Sfi under aktuell 
period in Arbete och välfärdsförvaltningen där åtgärden har varit att ta 
upp det i grupp/klass samt individuellt stöd. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna redovisningen 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2021-06-07 
Kränkningsutredningar 2020-12-01 - - 2021-04-29 
Information om sammanställning kränkningsutredningar, 2021-01-11 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 138 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i 
myndighetsutskottet 
Änr AVN 2021/1591 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen 

 Välja Richard Berggren (M) till ledamot i myndighetsutskottet efter 
Ewa Jacobsen (M) för tiden fram till och med 2022-12-31 

 

 

Sammanfattning 
Ewa Jacobsen (M) har inkommit med en avsägelse för sin plats som 
ledamot i myndighetsutskottet. Genom detta ärende hanteras avsägelsen 
samt fyllnadsval av ledamot i myndighetsutskottet.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Bifalla avsägelsen 
 Välja Richard Berggren (M) till ledamot i myndighetsutskottet 

efter Ewa Jacobsen (M) för tiden fram till och med 2022-12-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210609 

Avsägelse 210305 

Nominering från Moderaterna, inkommen 210608 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 139 

Revidering av delegationsordningen 
Änr AVN 2021/473 

Beslut 
 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2021-07-01 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden gällande uppdaterad version av gällande delegations-
ordning. Det nya förslaget finns som bilaga till detta ärende. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämn-
den att gälla från och med 2021-07-01 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 210604 

Bilaga - Förslag till ny delegationsordning 

Barnkonsekvensanalys
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 140 

Integrationsbidrag invandrarföreningar 2021 
Änr AVN 2020/4445 

Beslut 
 Bevilja invandrarföreningen Kulturellt forum integrationsbidrag med 

10 000:- 

 

Deltar inte i beslutet 

Sverigedemokratiska gruppen deltar inte i beslutet.  

 

Protokollsanteckning 

Fia Rosenstråle (SD) lämnar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar föl-
jande protokollsanteckning: 

”Integrationsbidrag invandrarföreningar 2021 

Då vi inte deltog i ärende 17 (2021-03-25) eftersom vi tycker att integra-
tionsbidrag till invandrarföreningar inte leder till bättre integration. Vi ser 
hellre de 245.000 kr hade gått till arbetsmarknadsåtgärder för alla de 
invandrare som ännu inte har någon arbetslivserfarenhet ifrån det svenska 
arbetslivet trots att de befunnit sig lång tid i Sverige. 

För Sverigedemokraterna i Kristianstad 

Fia Rosenstråle (SD)    ” 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har för år 2021 ett budgetanslag ämnat till 
föreningsbidrag med 245 000 kronor. Vid nämndens marssammanträde 
fördelades 229 000 kronor till 12 föreningar som ansökt om bidrag. Det 
finns medel kvar och dessa fördelas enligt förslag. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Bevilja invandrarföreningen Kulturellt forum integrationsbidrag 
med 10 000:- 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-11 

Barnkonsekvensanalys 

Ansökningshandling från föreningen 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 141 

Svar på ordförandedirektiv, utreda möjligheten till 
individuella utbetalningar av försörjningsstöd till par 
och familjer 
Änr AVN 2019/4023 

 

 

Ärendet är utdraget från dagordningen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 142 

Ekonomisk uppföljning och prognos Arbete och 
välfärdsnämnden 2021 
Änr AVN 2020/1180 

Beslut 
 Godkänna månadsuppföljning efter maj samt helårsprognos för 2021. 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter årets första fem månader visar 
på ett fortsatt underskott om 11 mkr.  

Elevantalet på SFI ligger kvar på en hög nivå medan andelen elever med 
flyktingstatus nu endast är 12%. Etableringsintäkterna fortsätter att mins-
ka och det innebär ett underskott för SFI.  

Barn- och ungdomsverksamheten har fortsatt många placeringar på HVB 
och i konsulentstödda familjehem. Verksamheten kan inte se någon minsk-
ning utan befarar en risk för fortsatt ökning.  

Prognosen för Vuxna missbrukare visar på ett överskott som är kopplat till 
att det just nu är få externa placeringar av vuxna missbrukare.  

En tendens till ökning av utbetalningarna på ekonomiskt bistånd syns nu, 
men i jämförelse med samma period 2020 är utbetalningarna fortsatt på en 
lägre nivå. Omvärldsfaktorer påverkar utfallet och gör prognosen osäker.  

Överskottet på gemensam verksamhet beror på vakanta tjänster, reduce-
ringar och sjukskrivningar.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna månadsuppföljning efter maj samt helårsprognos för 
2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-11 

Månadsrapport maj 2021 

Månadsuppföljning per verksamhet och enhet efter maj 2021 

Arbete och välfärdsnämnden Prognos efter maj 2021 

AVN Covid-19 dilemman och kostnader 2021, utfall per 20210531 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

AVN § 143 

Analys och handlingsplan för budget i balans 2021 
Änr AVN 2021/2647 

Beslut 
 Godkänna redovisningen av analys och handlingsplan för budget i 

balans 2021. 
 Hos Kommunstyrelsen äska om 11 mkr för att kunna finansiera verk-

samhet under 2021. 
 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden gav förvaltningen i uppdrag under samman-
trädet i april att återkomma till sammanträdet i juni med en analys och 
handlingsplan med anledning av den prognostiserade helårsavvikelsen 
mot budget. 

Av analys och handlingsplan framgår att förvaltningen under flera år 
vidtagit åtgärder samt gjort omprioriteringar och omfördelningar inom 
ram för att möta behov i förvaltningen.  Analyserna och handlingsplanen 
visar att med volymökningar och fortsatt minskade intäkter är det svårt 
att vidta åtgärder för att uppnå budget i balans för året. De insatser och 
åtgärder som genomförs förväntas dock på längre sikt kunna ge effekt på 
kostnadsutvecklingen. 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-06-29   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

 Godkänna redovisningen av analys och handlingsplan för budget 
i balans 2021. 

 Hos Kommunstyrelsen äska om 11 mkr för att kunna finansiera 
verksamhet under 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-17 

Analys och handlingsplan för budget i balans 2021 

Bilaga 1, Analys Barn och ungdom 2021 

Bilaga 2, Analys SFI 2021 
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