
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-15:40 sammanträdet ajournerat 14:30-15:00 

 
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) Gunn Högberg (C) 

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

 Hanna Rogland (L)   

Tjänstgörande 
ersättare 

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

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

                   
Ersättare Ann-Charlotte Lindner (L) Patrick Lorén (M) Inger Hagelin (M) 
 Lars Sjöberg (S)   
                   
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef  

                   

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-11-25 

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

222-235 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2021-11-25 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-11-25 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-12-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 222 

Fastställande av dagordning 
   

• Dagordningen fastställs 

 

Upprop  
 

• Se sidan 1.  

 

 

Val av justerare 
• Sabina Månsson Hultgren väljs till justerare för dagens protokoll 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 223 

Informationer 
   

Ordförande informerar 

- Handlingar till förvaltningsstatistik kommer bli lite försenad vid 
kallelsen i december månad.  

- Budgetprocessen 2022, nämnden kommer delges underlag för poli-
tisk beredning. 

- Styrkorten för 2022 kommer finnas för diskussion under dagens 
sammanträde. Beslut planeras till nästa sammanträde. 

- Öppet Rådhus den 28/11. 

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19 

- Löneanalys inför lönesättning 2022 

- Personalärenden 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 224 

Nyckeltal Utbildning och arbete 2021 
Änr AVN 2021/1883 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Nyckeltal Utbildning och arbete kvartal 3 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 225 

Feriearbete 2021 
Änr AVN 2021/4370 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Feriearbete 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 226 

Förvaltningsstatistik 2021 
Änr AVN 2021/21 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20211125 

Förvaltningsstatistik 20211125 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 227 

Personalrapport kvartal 3 
Änr AVN 2021/1764 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      
 

 

Beslutsunderlag 
Personalrapport kvartal 3 2021 AoV 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 228 

Genomgång av förslag till styrkort 2022 
  

 

 

Sammanfattning 
Nämnden för en dialog utifrån det underlag som förvaltningen redogör för. 
Dagens beredning är en del av processen inför beslut om styrkort 2022 
som planeras till nämndens sammanträde i december.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 229 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2020/4488 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut IVO, 211004 

Beslut IVO, stödboende Änglagård 1 och 2 i Kristianstad 

Beslut, IVO, stödboende Degeberga 

Beslut KS 2021-09-29Motion - Utred och ta fram en modell i likhet med 
Bostad först för våldsutsatta 

Beslut KF 2021-10-19Motion - Utred och ta fram en modell i likhet med 
Bostad först för våldsutsatta 

Beslut KF 2021-10-19, Delårsrapport januari-augusti 2021 

Beslut KF 2021-10-19, Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 230 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2021/41 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

      
      

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah november 

Delegationslista till nämnden i november månad 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 231 

Revidering av riktlinje för styrdokument 
Änr AVN 2021/4372 

Beslut 
• anta reviderad riktlinje för styrande dokument  

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen har sedan 2015-06-02 haft en samman-
ställning av vilka typer av dokument som ska användas inom förvaltningen 
samt på vilken nivå de ska fastställas och hur de ska hanteras.  

Riktlinjen ger vägledning i vilka dokument som ska fastställas av nämnd 
och vilka dokument som fastställs på verksamhetsnivå. 

De styrande dokument som rör fastställande av nivåer, prioriteringar samt 
i övrigt utgör riktlinjer för verksamhetens kvalitet ska fastställas av nämn-
den.  

Övriga styrande dokument som fastställer arbetsordning och/eller är 
utformade som stöd för verksamhetens genomförande, fastställs av ansva-
rig chef. 

Denna riktlinje har reviderats i samband med att ett nytt kvalitetssystem 
införs i förvaltningen. Föreslagna förändringar framgår av bilagan.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• anta reviderad riktlinje för styrande dokument  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Riktlinje för styrdokument, 2021-10-13 

Riktlinje för styrande dokument 2021-10-13 

Barnkonsekvensanalys AVN 2021.4372 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 232 

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 gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport 
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 social-
nämnden före 2020-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (8 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. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-29 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2021-09-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 233 

Sammanträdestider för Arbete och 
välfärdsnämnden 2022 
Änr AVN 2021/4488 

Beslut 
• fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2022 

enligt förslag 

• fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksamhetså-
ret 2022 enligt förslag 

 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har lagt fram ett förslag till sammanträdeskalender för 
Arbete och välfärdsnämnden 2022. Kalenderförslaget innehåller såväl 
nämndsammanträden som myndighetsutskottets sammanträden. Extra 
myndighetsutskott utöver planeringen sätts in vid behov. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• fastställa nämndens sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2022 

enligt förslag 

• fastställa myndighetsutskottets sammanträdesdagar för verksamhetså-
ret 2022 enligt förslag 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 211102 

Förslag Arbete och välfärdsnämndens kalender 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 234 

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

Beslut 
• Godkänna månadsuppföljning efter oktober samt helårsprognos för 

2021.  

• Godkänna särskilda redovisningar 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter oktober månad visar på ett 
fortsatt underskott med 21 mkr.  

Prognosen visar ett underskott för SFI och det är flera faktorer som påver-
kar. Den största faktorn är minskning med etableringsintäkter om 5 mkr 
samtidigt som elevantalet ligger kvar på volymer om 850 elever vilket är en 
hög nivå jämfört med år 2020. 

Barn- och ungdomsverksamheten har många placeringar på HVB och i 
konsulentstödda familjehem. Verksamheten befarar en risk för fortsatt hög 
nivå av placeringar. 

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

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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 prognostiserade externa 
intäkter, återsökningar, vakanta tjänster, reduceringar och sjukskrivningar.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna månadsuppföljning efter oktober samt helårsprognos 
för 2021.  

• Godkänna särskilda redovisningar 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-08 

Månadsrapport oktober 2021 

AVN Covid-19 dilemman och kostnader 2021, utfall per 2021-10-31 

Rapport om hur beslutade uppdrag från nämnden framskrider 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 235 

Intern kontroll 2021 
Änr AVN 2021/498 

Beslut 
• Intern kontroll arbetet 2021 värderas som standardiserad 

• Godkänna avrapporteringen av intern kontroll uppföljningen 2021 

 

 

 

Sammanfattning 
Riskanalys har gjorts av förvaltningens huvudprocesser. Riskanalysen 
grundar sig i verksamhetsplan med omvärldsanalys, förändrad lagstift-
ning, revisionsrapporter, avvikelserapporter och andra granskningar. 
Urvalet av kontrollmoment gjordes enligt den Väsentlighet och Risk-
modell som är antagen för intern kontroll arbetet av Kristianstad kom-
mun.  

Alla kontrollmoment är genomförda under året. Utfallet visar på att några 
av områdena behöver fortsatt kontrolleras. Det är områden som är sårbara 
och där konsekvenserna är stora för medborgaren vid eventuella felaktig-
heter vilket gör att det är viktigt att fortsätta att kontrollera att rutiner och 
strukturer finns och efterföljs.  

Förvaltningens förslag är att uppföljningen av årets intern kontroll skall 
värderas som standardiserad. Det finns en mognadsmodell för internkon-
troll som visas nedan och som går från skalan otillförlitlig till optimerad 
och som förklaras mer om i bilagan årsrapport intern kontroll. Kristian-
stads kommuns målsättning är att nå mognadsnivån övervakad. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2021-11-25   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakad Optimerad 
  x   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Intern kontroll arbetet 2021 värderas som standardiserad 
 

• Godkänna avrapporteringen av intern kontroll uppföljningen 2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande uppföljning Intern kontroll 2021 

Intern kontrollplan 2021 

Årsrapport intern kontroll 2021 

Avrapportering intern kontroll 2021 
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