
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (2) 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-15:51, sammanträdet ajourneras 14:30-14:50 och 15:45-
15:50 

 
Beslutande Ordförande Radovan 

Javurek (L) 
Vice ordförande Sabina 
Månsson Hultgren (S) Richard Berggren (M) 

 Monika Åängasköld (M) Fredrik Hamrin (M) Hanna Rogland (L) 

 Gunn Högberg (C) Bodil Thuresson (KD) Peter Isacson (S) 

 Titti Tingström (S) Patric Nelson (S) Fia Rosenstråle (SD) 

 Susanna Svensson (POB) Carl Henrik Nilsson (SD) §§ 3-
18  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

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

Johannes Bengtegård (SD) 
tjänstgör för Carl Henrik 
Nilsson (SD) §§ 1-2 

      

                   

Ersättare Johannes Bengtegård (SD) 
§§ 3-18 Inger Hagelin(M) Patrick Lorén (M) 

 Ann-Charlotte Lindner (L) Lars Sjöberg (S) Ulf Nilsson (SD) 
         
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef § 1-2 

 Mark Holm, utredare § 1-2 
Anna Nordin, drog- och 
brottsförebyggande 
samordnare § 1-3 

Örjan Carlsson, utvecklare 

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2022-01-28 

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

1-18 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2022-01-27 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-01-28 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-02-19 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 



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

        
Emilie Paridon  

 
Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 1 

Fastställande av dagordning 
    

• Dagordningen fastställs 

 

Upprop 
 

• Se sidan 1 

 

 

Val av justerare 
 

• Sabina Månsson Hultgren väljs som justerare till dagens protokoll 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 2 

Informationer 
 

Ordförande informerar 

- Digitala nämndsammanträden på grund av ökad smittspridning av 
Covid-19 

 

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen på förvaltningen utifrån Covid-19 

 

Verksamhetsinformation Utredningsverksamheten, Ann-Christin Bjerrehus 
och Mark Holm   
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 3 

Trygghetsmätning 2021 
    

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
Drog och brottsförebyggande samordnare föredrar resultatet av trygg-
hetsmätning 2021 i Kristianstads kommun.  

 

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 4 

Rapportering chefers förutsättningar 
Änr AVN 2022/41 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Rapportering chefers förutsättningar AoV 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 5 

Lokala drog och brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
protokoll 211210 
Änr AVN 2021/1253 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Lokala drog och brottsförebyggande rådets (BRÅ) protokoll 211210 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 6 

Förvaltningsstatistik 
Änr AVN 2022/46 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20220127 

Förvaltningsstatistik 20220127 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 7 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/27 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-11-24, Initiativärende - Förebyggande åtgärder för trygg-
het och en bättre arbetsmiljö 

Beslut KF 2021-12-14, Gallring av avslutade användarkonton 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 8 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2022/61 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lex Sarah januarinämnd 2022 

Delegationsbeslut till Arbete och välfärdsnämnden januari 2022 

Ordförandebeslut, Remiss - förslag till reviderade föreskrifter om avfalls-
hantering för Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 9 

Strategisk utvecklingsplan för 
jämställdhetsintegrering, uppföljning 2021 
Änr AVN 2021/3983 

Beslut 
• Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen 

 

 

 

Sammanfattning 
Den 27 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att Kristianstads kommun 
skulle underteckna CEMR - Europeiska deklaration om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen förbundit 
sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.  

Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitets-
säkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på kommu-
nens arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande. 

Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den 
egna verksamheten. 

Förvaltningen har besvarat checklistan och enligt instruktioner från Kommun-
ledningskontoret ska nämnden informeras och stå bakom uppföljningen. 

Barnkonsekvensanalys är gjord i ärendet och finns som bilaga.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Uppföljning av strategisk utvecklingsplan 
för jämställdhetsintegrering AoV 2021 

Checklista för jämställdhetsintegrering 

PM - Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegre-
ringsarbetet 

Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 10 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr AVN 2021/5335 

Beslut 
• överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella och beslu-

tade medborgarförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen under pe-
rioden 210810-220110 

 

 

Sammanfattning 
I enlighet med Arbete och välfärdsnämndens reglemente överlämnas en 
förteckning till kommunfullmäktige över aktuella och beslutade medbor-
garförslag under perioden 210810-220110.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• överlämna förteckning till kommunfullmäktige över aktuella och 
beslutade medborgarförslag på Arbete och välfärdsförvaltningen 
under perioden 210810-220110 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 220110 

Förteckning medborgarförslag 210810-220110 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 11 

Sammanställning kränkningsutredningar 
Änr AVN 2018/1826 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

Sammanfattning 
Tidigare har Barn och utbildningsförvaltningen sammanställt och redovi-
sat kränkningsanmälningar för vuxenutbildningen som helhet inom 
kommunen där även Arbete och välfärdsförvaltningens vuxenutbildning 
har ingått. Då Barn och utbildningsförvaltningen har lagt om sina struktu-
rer hur kränknings- och diskrimineringsutredningar följs upp i deras 
verksamhetssystem så kommer framåt redovisningen ske utifrån respek-
tive förvaltnings ansvarsområden. Redovisning till Arbete- och välfärds-
nämnden utifrån Arbete och välfärdsförvaltningens ansvarsområde görs i 
januari och juni månad.  

Inga kränkningsutredningar har gjorts inom redovisad period 210501-
211231 inom vuxenutbildningen i Arbete och välfärdsförvaltningen. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna redovisningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2022-01-03 

Rutin för sammanställning kränknings och diskrimineringsutredningar 

inom Arbete och välfärdsförvaltningen, 2022-01-03 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 12 

Ersättningsnivåer för arvode och omkostnader vid 
familjehemsplaceringar 
Änr AVN 2021/5409 

Beslut 
• fastställa ersättningsnivåer för arvode och omkostnader vid familje-

hemsplaceringar i enlighet med förvaltningens förslag 

 

 

 

Sammanfattning 
Ersättningsnivåer för arvode och omkostnader vid familjehemsplacering-
ar fastställdes senast 2005. Sedan dess har teknikutvecklingen gått framåt 
och andra förutsättningar m.m. förändrats i samhället.  Familjehemspla-
cerade barns förutsättningar och uppväxtmiljö inte ska skilja sig från 
andra barn, inte heller från familjehemmets barn. Riktlinjerna behöver 
därför anpassas.  

Under arbetet har andra kommuner kontaktats för att säkerställa att 
Kristianstads riktlinjer inte skiljer sig från andra kommuners ersätt-
ningsnivåer. Det konstateras att även om det kan skilja på detaljer i för 
vad ersättning ges utifrån lokala förutsättningar, överensstämmer förelig-
gande förslag i stort med hur andra kommuner arbetar. 

I huvudsak utgår arvode och omkostnader från Sveriges kommuners och 
regioners rekommendationer (SKR). I underlaget finns beskrivning på 
tillämpningen i Kristianstad avseende t.ex. dator, cykel och andra om-
kostnader av engångskaraktär som ersätts utanför grundkostnadsersätt-
ningen 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Om SKR:s rekommendationer inte är tillämpliga har Arbete- och väl-
färdsnämndens myndighetsutskott delegation på att besluta om ersättning 
som går utöver rekommendationen. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• fastställa ersättningsnivåer för arvode och omkostnader vid famil-
jehemsplaceringar i enlighet med förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 211222 

Ersättningsnivåer för arvode och omkostnader vid familjehemsplacering-
ar 

SKR Reviderat Cirkular-21_40-Ersattning familjehem 2022-TA2 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 13 

Redovisning av kontaktpolitikeruppdrag 2021 
Änr AVN 2021/1855 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämnden har utsett kontaktpolitiker till förvaltningens 
verksamheter samt till vissa föreningar/organisationer som får bidrag från 
nämnden. Uppdraget som kontaktpolitiker fullgörs genom att besöka 
verksamheten efter inbjudan från verksamhetschef och ta del av den 
fördjupade information som ges. Att vara kontaktpolitiker innebär att 
vara nämndens förlängda arm mot verksamheten. Kontaktpolitikerna ska 
årligen, skriftligt redovisa uppdraget. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna redovisningen 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 220105 

Redovisning av kontaktpolitikeruppdrag 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 14 

Revidering av Arbete och välfärdsnämndens 
delegationsordning 
Änr AVN 2022/53 

Beslut 
• anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2022-02-01 

 

 

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 2022-02-01 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 220105 

Förslag till reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 15 

Verksamhetsplan 2022 
Änr AVN 2022/74 

Beslut 
• Godkänna verksamhetsplanen 2022 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen innehåller och beskriver Arbete och välfärdsförvalt-
ningens uppdrag, organisation, ekonomiska förutsättningar, värdegrund, 
samt resultatmål för 2022 och prioriterade områden. Verksamhetsplanen 
gäller för 2022. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• Godkänna verksamhetsplanen 2022 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 220110 

Verksamhetsplan 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 16 

Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 
Änr AVN 2022/81 

Beslut 
• godkänna handlingsplan för 2022 

 

 

 

 

Sammanfattning 
En förvaltningsövergripande handlingsplan inom områdena för systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och likabehandling har tagits fram 
inför 2022. Handlingsplanen bygger på framkomna utvecklingsbehov i 
samband med den årliga uppföljningen av 
SAM/samverkan/likabehandling.   

Den årliga uppföljningen av SAM/samverkan/likabehandling har genom-
förts på samtliga organisatoriska nivåer i förvaltningen (enhet, verksam-
het och förvaltning). Uppföljningen har 2021 hanterats i kommunens 
stödsystem för arbetsmiljö - OPUS.  

Det kan konstateras att vissa av de utvecklingsområden som identifierats 
på förvaltningsnivå i samband med den årliga uppföljningen av SAM, 
samverkan och likabehandling är desamma som varit föremål för åtgär-
der under innevarande år. Flertalet åtgärder under 2021 har påvisats av 
gott resultat i årets SAM/samverkan/likabehandling. Några nya utveck-
lingsområden har identifierats där pandemin tros kan ha påverkat arbetet.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• godkänna handlingsplan för 2022 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-12-15, Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmil-
jöarbete (SAM), samverkan och likabehandling 2021 samt handlingsplan 
2022 

Årlig uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), samverkan och 
likabehandling 2021 samt handlingsplan 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 17 

Tilläggsavtal - Idéburet offentligt partnerskap med 
Skånes Stadsmission 
Änr AVN 2021/5369 

Beslut 
• teckna tilläggsavtal med Skånes Stadsmission avseende förlängt öppet-

hållande vid Café David i enlighet med förvaltningens förslag 

 

 

 

 

Sammanfattning 
I samband med kommunens veckovisa lägesbildsrapportering kring olika 
trygghetsfrågor i Kristianstad, har det framkommit att det förekommer en 
hel del störningar vid järnvägsstationen och även i de centrala delarna av 
staden, främst beroende på att grupper av personer i missbruk och annan 
social utsatthet befunnit sig där. En ökning av antalet personer som upp-
fattas som problematiska har skett efter Café Davids stängning kl 15.00. 
Skånes Stadsmission har, efter samråd med representanter för förvalt-
ningen och andra aktörer, erbjudit sig att förlänga sitt öppethållande 
måndag till fredag till kl 18.00. Detta skulle starkt kunna bidra till mins-
kade störningar under denna tid, som också sammanfaller med tidpunk-
ten för många skolungdomars och pendlares restider. Öppethållandet 
skulle inledningsvis ske under fyra månader, med en utvärdering efter tre 
månader. Vid positivt beslut kommer uppstart att ske så snart erforderlig 
personal är på plats.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Dialog har förts med kommunledningen och medel för prövotiden, cirka 
220 tkr, kommer att fördelas från avsatta medel för trygghetssatsning 
(Kommunstyrelsens ofördelade). Vid en eventuell förläng-
ning/permanentning av försöket, behöver frågan lyftas till budgetbered-
ningen, då förvaltningen inte har medel avsatta för detta ändamål.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• teckna tilläggsavtal med Skånes Stadsmission avseende förlängt 
öppethållande vid Café David i enlighet med förvaltningens för-
slag 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-01-13 

Skrivelse från Skånes Stadsmission 2021-12-17 

Tilläggsavtal till IOP mellan Skånes Stadsmission och Kristianstads 
kommun 

Grundavtal IOP mellan Skånes Stadsmission och Kristianstads kommun 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 18 

Yttrande till Skolinspektionen 
Änr AVN 2022/210 

Beslut 
• översända förvaltningens yttrande som nämndens svar till Skolinspek-

tionen 

 

 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har fått en förfrågan från Skolinspektionen utifrån 
att de har tagit emot uppgifter angående vuxenutbildning vid TAU Hant-
verksskola (TAU Learning AB). Uppgifterna har lämnats till Skolinspek-
tionen av elever som studerar hos utbildningsanordnaren där Kristian-
stads kommun inte är huvudman. Kommunen har dock 9 andra elever 
som studerar hos utbildningsanordnaren utifrån det avtal som kommunen 
har och då även är huvudman för.  
 
För att säkerställa att de 9 eleverna är nöjda med sin utbildning och får 
den undervisning de har rätt till har de kontaktats. Överlag beskriver 
eleverna att de är nöjda med utbildningen men att den har försämrats 
under hösten 2021. 
  
Utifrån det som har kommit till kommunens kännedom visar det sig att 
det finns brister inom flera områden. Uppföljning kommer att göras för 
att säkerställa att samtliga brister åtgärdas. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-01-27   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 

• översända förvaltningens yttrande som nämndens svar till Skolin-
spektionen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Yttrande till Skolinspektionen utifrån förfrågan med 
Dnr SI 2021_8867, 2022-01-13 

Yttrande - Yttrande till Skolinspektionen från Kristianstads kommun 
utifrån förfrågan med anledning av uppgifter om vuxenutbildning vid 
TAU Hantverksskola (TAU Learning AB) med Dnr SI 2021_8867, 2022-
01-13 

Förfrågan från Skolinspektionen med anledning av uppgifter om vuxen-
utbildning vid TAU Hantverksskola (TAU Learning AB) 

Bilaga 1 Avtal med TAU Hantverksskola (TAU Learning AB) 

Svar avseende begäran om anstånd dnr SI 2021_8867 
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