
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-15:55, sammanträdet ajournerat 14:30-15:05 

 
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)  

 Fredrik Hamrin (M) Titti Tingström (S) Susanna Svensson (POB) 

 Hanna Rogland (L)   

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Gunn Högberg 
(C) 

Lovisa Ysberg (M) tjänstgör 
för Abdikarim Hassan (POB)       

                   
Ersättare Johannes Bengtegård (SD) Ulf Nilsson (SD) Inger Hagelin (M) 
 Manal Nasif (V)   
         
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Peter Sonnsjö, 
verksamhetschef §§ 200-201 

                   

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-10-29 

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

200-212 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-10-29 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-11-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 200 

Fastställande av dagordning 
   

Susanna Svensson (POB) anmäler jäv till punkt 20. 

• Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 

• Se sidan 1 

 

 

Val av justerare 
 

• Sabina Månsson Hultgren (S) väljs till justerare 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 201 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Budgetprocessen 2022 för Arbete och välfärdsnämnden. 

- Styrkortsprocessen 2022 för Arbete och välfärdsnämnden. 

Vice ordförande informerar 

- Titti Tingström (S) har avsagt sin plats som ersättare i nämnden 
och är nu ledamot istället efter Neta Andersson (S). Lars Sjögren (S) 
är invald som ny ersättare i nämnden. Lars Sjögren (S) kommer att 
vara kontaktpolitiker gentemot Utbildning och arbete.  

Förvaltningschefen informerar 

- Kvalitetsdagen den 13/10.  

- Det är hög arbetsbelastning inom mottaget i Utredningsverksamhe-
ten samt inom utredningsenheterna i Barn och ungdomsverksam-
heten.  

- Återgång till arbetsplatsen efter pandemin.  

Verksamhetsinformation från Vuxenvården, Peter Sonnsjö  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 202 

Slutrapport projekt - Arbetslivskunskap för 
nyanlända ungdomar 
Änr AVN 2019/1303 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Slutrapport projekt - Arbetslivskunskap för nyanlända ungdomar 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och väl 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 203 

Integrationsrådet protokoll 210922 
Änr AVN 2021/1255 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Integrationsrådet protokoll 210922 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 204 

Kvalitetsuppföljning Kristianstads Kvinnojour 2021 
Änr AVN 2021/4294 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsuppföljning Kristianstads Kvinnojour 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 205 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20211028  

Förvaltningsstatistik 20211028 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 206 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad  

Beslut IVO, tillsyn Bokvillan HVB 

Beslut KF 2021-10-19, Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i arbete och 
välfärdsnämnden för Titti Tingström (S) 

Beslut KF 2021-10-19, Fyllnadsval som ledamot i arbete och välfärds-
nämnden för Neta Andersson (S) 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 207 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah oktober 

Delegationslista till nämnden i oktober månad 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 208 

Utrymningsplan Kristianstads tätort 
Änr AVN 2021/1452 

Beslut 
• godkänna föreslagen utrymningsplan för Arbete och välfärdsnämnden 

• överlämna utrymningsplan som nämndens svar till Kommunstyrelsen  

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-03-24 (ärende KS 
2021/105) beslutat att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta 
fram utrymningsplan för den egna verksamheten utifrån den övergripande 
utrymningsplanen.  

Bilagd rapport utgör Arbete och välfärdsnämndens utrymningsplan för 
Arbete och välfärdsförvaltningarnas verksamheter.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• godkänna föreslagen utrymningsplan för Arbete och välfärds-
nämnden 

• överlämna utrymningsplan som nämndens svar till Kommunsty-
relsen  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 

Barnkonsekvensanalys 

Utrymningsplan Arbete och välfärdsförvaltningen, Sekretessmarkerad 

Beslut KS 2021-03-24 Utrymningsplan Kristianstads tätort 

Tjänsteutlåtande Utrymningsplan Kristianstads tätort 

Utrymningsplan Kristianstad tätort 

Beslut KSAU 2021-02-10 Utrymningsplan Kristianstads tätort 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 209 

Medborgarförslag - Permanent härbärge för 
hemlösa 
Änr AVN 2021/11 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å alliansstyrets vägnar att medbor-
garförslaget ska anses besvarat.  

Beslutsgång 

Ordförande Radovan Javurek (L) frågar om nämnden kan besluta i enlighet 
med alliansstyrets yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
alliansstyrets yrkande.  

 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit med förslag om inrättandet av permanent 
härbärge för hemlösa, samt att Kristianstads kommun arbetar aktivt för en 
nolltolerans mot hemlöshet. Kommunen har sedan 2005 en permanent 
Nattjour genom avtal med Skånes Stadsmission. Verksamheten bedöms 
som tillräcklig, och ytterligare behov föreligger inte. Stadsmissionen driver 
också, genom avtal med kommunen, en dagverksamhet i form av Café 
David. När det gäller nollvision gällande hemlöshet bedriver Kristianstads 
kommun ett aktivt arbete genom såväl förvaltningens arbete, som genom 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

övergripande bostadssociala program med mera. Arbetet är i ständig ut-
veckling. Arbete och välfärdsnämnden föreslås därför att avslå medborgar-
förslaget. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• avslå medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-09-13 

Medborgarförslag - Permanent härbärge för hemlösa 

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

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 210 

Revidering av delegationsordningen 
Änr AVN 2021/473 

Beslut 
• anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämn-

den att gälla från och med 2021-11-01 

 

 

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 2021-11-01 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 211001 

Bilaga - Förslag till ny delegationsordning 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 211 

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

Beslut 
• ge förvaltningen i uppdrag att införa delade utbetalningar av försörj-

ningsstöd i enlighet med utredningen 

• förvaltningen rapporterar vid varje nämndssammanträde om hur 
arbetet framskrider 

• Arbete och välfärdsförvaltningen i november 2022 presenterar en 
utvärdering av införandet och dess implementering av jämställd utbe-
talning av ekonomiskt bistånd.  

 

Protokollsanteckning 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) lämnar å socialdemokratiska 
gruppen följande protokollsanteckning: 

”Protokollsanteckning till Arbete och välfärdsnämnden den 28 oktober 
2021 ärende 14 , svar på ordförandedirektiv, utreda möjligheten till indivi-
duella utbetalningar av försörjningsstöd till par och familjer. 

Vi i den Socialdemokratiska gruppen är i grunden för ett arbetssätt där det 
ekonomiska biståndet fördelas utifrån en individuell bedömning. Denna 
metod, som alliansstyret ställer sig bakom, innebär inte att den uppdelning 
och utbetalning som görs fördelar inkomsterna lika mellan parterna. Denna 
modell kan även bidra till att den ena parten får en betydligt högre inkomst 
om fallet är så att den parten har andra inkomster också.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Vi Socialdemokrater är för en modell med proportionella utbetalningar då 
vi anser att det blir mer jämställt även ur ett längre perspektiv. Vi anser 
också att individuella bedömningar och proportionella utbetalningar ger 
ett större utrymme för det sociala arbetet med den sökande och arbetet för 
att återgå till egen försörjning ökar. Vi ser det som att det behövs både 
gemensamma samtal med de sökande men även egna samtal detta för att 
kunna synliggöra båda parterna som egna individer istället för en gemen-
sam enhet. Detta sätt kan också leda till att normer och värderingar om att 
exempelvis mannen är den som är huvudförsörjaren i familjen kan arbetas 
bort.  

Vi förstår att det inte är en glasklar väg fram till hur förvaltningen ska 
arbeta med detta då det idag saknas nationella riktlinjer, därför anser vi att 
Arbete och välfärdsförvaltningen årligen bör genomföra omvärldsbevak-
ning gällande jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd, detta för att 
ambitionen ska vara att förvaltningen övergår till proportionerlig utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd.  

 Då våra yrkande i ärendet inte vann gehör lämnar vi denna protokollsan-
teckning. 

För den socialdemokratiska gruppen i Arbete och välfärdsnämnden 

Sabina Månsson Hultgren (S) Vice ordförande ” 

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar å Socialdemokratiska 
gruppens vägnar på tilläggs att-satser enligt följande: 

- Arbete och välfärdsförvaltningen årligen gör en omvärldsbevakning 
gällande jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd, detta för att 
ambitionen ska vara att förvaltningen övergår till proportionerlig 
utbetalning av ekonomiskt bistånd.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

- Arbete och välfärdsförvaltningen i november 2022 presenterar en 
utvärdering av införandet och dess implementering av jämställd 
utbetalning av ekonomiskt bistånd.  

Ordförande Radovan Javurek (L) begär ajournering av sammanträdet. 
Ajourneringen verkställs. 

Ordförande Radovan Javurek (L) yrkar å alliansstyrets vägnar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och avslag till tilläggsyrkande 

- Arbete och välfärdsförvaltningen årligen gör en omvärldsbevakning 
gällande jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd, detta för att 
ambitionen ska vara att förvaltningen övergår till proportionerlig 
utbetalning av ekonomiskt bistånd.  

och bifall till tilläggsyrkande 

- Arbete och välfärdsförvaltningen i november 2022 presenterar en 
utvärdering av införandet och dess implementering av jämställd 
utbetalning av ekonomiskt bistånd.  

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar 
bifall till alliansstyrets yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer alliansstyrets yrkande mot Socialdemokratiska grup-
pens yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med alliansstyrets 
yrkande.  

 

 

Sammanfattning 
Ordförande i Arbete och välfärdsnämnden gav i december 2019 förvalt-
ningen ett direktiv att utreda möjligheten till individuella utbetalningar av 
försörjningsstöd till par och familjer. Förvaltningen har genomfört en 
utredning och ger genom detta ärende en redogörelse för de möjligheter 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

som finns till omställning i kombination med de svårigheter som behöver 
hanteras vid en övergångsprocess.  

En övergång till jämlika utbetalningar ligger väl i linje med förvaltningens 
självförsörjningsuppdrag, som i sin tur stämmer överens med riksdagens 
jämställdhetspolitiska mål kring ekonomisk självständighet. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• ge förvaltningen i uppdrag att införa delade utbetalningar av försörj-
ningsstöd i enlighet med utredningen 

• förvaltningen rapporterar vid varje nämndssammanträde om hur ar-
betet framskrider 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-10-11 

Utredning, Möjligheten till individuella utbetalningar av försörjningsstöd 
till par och familjer AVN 2019/4023 

Ordförandedirektiv 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-10-28  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 212 

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

Beslut 
• Godkänna månadsuppföljning efter september samt helårsprognos för 

2021.  

• Godkänna särskilda redovisningar 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter september månad visar på ett 
underskott om 21 mkr.  

Prognosen visar ett underskott för SFI och det är flera faktorer som påver-
kar. Den största faktorn är de drastiskt minskade etableringsintäkterna 
samtidigt som elevantalet ligger kvar på en hög nivå.  

Barn- och ungdomsverksamheten har fortsatt många placeringar på HVB 
och i konsulentstödda familjehem. Verksamheten ser ingen minskning 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 2021-10-28   
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Särskilda redovisningar 

Redovisning görs i enlighet med beslut från delårsbokslut i september 
månad, AVN § 193. Denna månad sker redovisningen genom bilagd skriftlig 
rapport. 

- SFI 
- Barn och ungdomsverksamheten 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna månadsuppföljning efter september samt helårsprognos 
för 2021.  

• Godkänna särskilda redovisningar 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-11 

Månadsrapport september 2021 

Volymuppföljning september 2021 

AVN Covid-19 dilemman och kostnader 2021, utfall per 2021-09-30 

Rapport om hur beslutade uppdrag från nämnden 2021-09-30 framskrider 
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