
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (2) 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-15:50 sammanträdet ajourneras 14:30-14:55 

 
Beslutande Ordförande Radovan 

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

 Titti Tingström (S) Patric Nelson (S) Hanna Rogland (L) 

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

 Susanna Svensson (POB) Carl Henrik Nilsson (SD) §§ 
124-133 

Fia Rosenstråle (SD) §§ 118-
129 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Inger Hagelin(M) tjänstgör 
för Monika Åängasköld (M) 

 
Ann-Charlotte Lindner (L) 
tjänstgör för Fredrik Hamrin 
(M) 

Lars Sjöberg (S) tjänstgör för 
Abdikarim Hassan (POB) 

 

Pia Dahlin (SD) tjänstgör för 
Carl Henrik Nilsson (SD) §§ 
118-123 

Pia Dahlin (SD) tjänstgör för 
Fia Rosenstråle (SD) §§ 130-
133  

      

 
Ersättare 

 
Pia Dahlin (SD) §§ 124-129 

 
Ulf Nilsson (SD)  

    
         
                   

Övriga närvarande 
Emilie Paridon, 
nämndsekreterare 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef 

Ann-Christin Bjerrehus, 
verksamhetschef §§ 118-121 

 
 
Caroline Månsson, 
nämndsekreterare 

            

                   

 Utses att justera Sabina Månsson Hultgren        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2022-07-01 

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

118-133 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2022-06-30 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-07-01 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-07-23 



Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emilie Paridon 

 
Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 118 

Fastställande av dagordning 
   

• Dagordningen fastställs 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 119 

Upprop 
   

• Se protokollets förstasida 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 120 

Val av justerare 
    

Beslut 
• Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) väljs till justerare för 

dagens protokoll 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 121 

Informationer 
    

Ordförande informerar 

- Pia Dahlin (SD) hälsas välkommen som ny ersättare i Arbete och 
välfärdsnämnden.  

- Patric Nelson (S) gratuleras inför sin 50-årsdag. 

- Arbete och välfärdsnämnden sammanträde flyttas från den 29/9 till 
den 4/10. Arbete och välfärdsnämnden godkänner denna datums-
förflyttning.  

Förvaltningschefen informerar 

- Situationen utifrån kriget i Ukraina.  

 

Verksamhetsinformation från Utredning, Ann Christin Bjerrehus 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 122 

Integrationsrådets protokoll 2022-05-18 
Änr AVN 2022/400 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Integrationsrådets protokoll 2022-05-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 123 

Slutrapport - Genomlysning av barn och ungdoms-
verksamheten, Kristianstads kommun 2022 
Änr AVN 2021/5082 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Slutrapport - Genomlysning av barn och ungdomsverksamheten, Kristian-
stads kommun 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 124 

Förvaltningsstatistik 2022 
Änr AVN 2022/46 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsstatistik 20220630 

Förvaltningsstatistik 20220630 Bilaga 1 Socialstyrelsens sammanställning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 125 

Delgivningar Arbete och välfärdsnämnden 
Änr AVN 2022/27 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Beslut KF 2022-05-10, Medborgarförslag - Installera en tjänst för att intro-
ducera och handleda personer på väg in i arbetslivet 

Beslut KS 2022-05-25, Arbetsmarknadsanställningar för verksamhetsåret 
2022 

Beslut KS 2022-05-25, Yttrande över granskning av intern kontroll vid 
bidragsgivning till föreningar och studieförbund 

Beslut IVO 

JO Beslut Dnr 5672-2021 

Årsredovisning VoB Syd AB 2021 Utsänd 220608 

Beslut KF 2022-06-23, Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i arbete och 
välfärdsnämnden efter Johannes Bengtegård (SD) 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 126 

Delegationsbeslut 
Änr AVN 2022/61 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Delegationslista lex Sarah juninämnd 

Delegationslista Arbete och välfärdsnämnden juni 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 127 

Medborgarförslag - Installera en tjänst för att intro-
ducera och handleda personer på väg in i arbetslivet 
Änr AVN 2022/2157 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat 

 

 

 

Sammanfattning 
Jarmo Kumpulainen, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 
Kristianstads kommun installerar en tjänst som hjälper till att introducera 
och handleda personer som är på väg in i arbetslivet. Förslagsställaren 
menar här att det skulle vare bra att även kunna finnas med vid ett över-
lämningsskede som ett stöd för nästa arbetsplats. 

Arbete och välfärdsförvaltningen har idag två enheter som arbetar med 
att förbereda deltagare inför arbetslivet; jobb och kompetenscenter och 
matchningsgruppen. Inom jobb- och kompetenscenter finns handledare 
anställda vars arbetsuppgift är att förbereda deltagare för arbetslivet 
genom att handleda i praktiska arbetsuppgifter.  

Matchningsgruppen placerar ofta deltagare som står långt från arbets-
marknaden på jobb- och kompetenscenter och handledarnas uppdrag är 
då att förbereda deltagarna så att de som har förutsättningar kan gå vidare 
till en praktik/arbetsmarknadsanställning inom någon annan av kommu-
nens verksamheter. När deltagaren bedöms redo tar matchningsgruppen 
vid och erbjuder deltagaren att prova en annan arbetsplats.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Arbetsplatser som tar emot praktikanter/arbetsmarknadsanställda från 
matchningsgruppen erbjuds en handledarutbildning. Handledarutbild-
ningen hålls vanligen två ggr/år men finns även tillgänglig digitalt. Syftet 
med utbildningen är att förbereda handledarna på att ta emot deltagare i 
praktik/arbetsmarknadsanställningar och hur handledarna ska hantera 
olika situationer kan uppkomma. Under en prak-
tik/arbetsmarknadsanställning finns också alltid en koordinator från 
matchningsgruppen tillgänglig för att ge stöd både till deltagare och 
arbetsplats.  

Arbete och välfärdsförvaltningen ser utifrån ovanstående i dagsläget 
inget behov av att inrätta en sådan tjänst som förslagsställaren föreslår 
dels utifrån uppdraget att handleda personer på väg in i arbetslivet redan 
ingår i handledarrollen och dels utifrån att det idag finns en handledarut-
bildning som täcker behovet. 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Anse medborgarförslaget besvarat 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-30 

Beslut från KF 2022-05-10 

Medborgarförslag 2022-04-20 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 128 

Kompletteringsärende - Integrationsbidrag invand-
rarföreningar 2022 
Änr AVN 2022/222 

Beslut 
• bevilja Afrikanska ungdomsföreningen grundbeloppet 10 000 kronor i 

integrationsbidrag för 2022 

 

Reservationer 

Fia Rosenstråle (SD) reserverar sig å Sverigedemokratiska gruppens väg-
nar mot beslutet.  

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Fia Rosenstråle (SD) yrkar å Sverigedemokratiska gruppens vägnar avslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Sverigedemokra-
tiska gruppens yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
Integrationsbidrag ska lämnas till invandrarföreningar med verksamhet 
som kommer Arbete och välfärdsförvaltningens målgrupper till del. En 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

invandrarförening definieras som en i kommunen verksam ideell förening 
som är bildad på etnisk, språklig eller religiös grund och där majoriteten av 
medlemmarna har sitt ursprung i ett utomnordiskt land. 

Fördelning av integrationsbidrag 2022 genomfördes av Arbete och väl-
färdsnämnden i mars månad. Det har inträffat ett fel i e-tjänsten för ansök-
ningar, vilket föranlett att Afrikanska ungdomsföreningens ansökan inte 
har blivit behandlad. Ansökan har inkommit i tid, men inte nått berörd 
handläggare.  

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• bevilja Afrikanska ungdomsföreningen grundbeloppet 10 000 kronor i 

integrationsbidrag för 2022 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 220504 

Ansökningshandlingar från Afrikanska ungdomsföreningen 

Riktlinje för föreningssamverkan 

Barnkonsekvensanalys Integrationsbidrag 2022 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 129 

Revidering av Arbete och välfärdsnämndens delega-
tionsordning 
Änr AVN 2022/53 

Beslut 
• anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2022-07-01 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Arbete och 
välfärdsnämnden för revidering av gällande delegationsordning. Det nya 
förslaget finns som bilaga till detta ärende. Flera av de ändringar som är 
aktuella vid denna revidering är beslut som kommer från lagförändringar 
kopplade till lex Lilla hjärtat.  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• anta reviderad delegationsordning för Arbete och välfärdsnämnden att 

gälla från och med 2022-07-01 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-06-02 

Barnkonsekvensanalys 

Förslag till reviderad delegationsordning 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 130 

Sammanställning kränkningsutredningar 
Änr AVN 2018/1826 

Beslut 
• Godkänna redovisningen 

 

 

 

Sammanfattning 
Tidigare har Barn och utbildningsförvaltningen sammanställt och redovisat 
kränkningsanmälningar för vuxenutbildningen som helhet inom kommu-
nen där även Arbete och välfärdsförvaltningens vuxenutbildning har ingått. 
Då Barn och utbildningsförvaltningen har lagt om sina strukturer hur 
kränknings- och diskrimineringsutredningar följs upp i deras verksamhets-
system så kommer framåt redovisningen ske utifrån respektive förvalt-
nings ansvarsområden. Redovisning till Arbete- och välfärdsnämnden 
utifrån Arbete och välfärdsförvaltningens ansvarsområde görs i januari och 
juni månad.  
Inga kränkningsutredningar har gjorts inom redovisad period 220101-
220531 inom vuxenutbildningen i Arbete och välfärdsförvaltningen. 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna redovisningen 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande sammanställning kränkningsutredningar, 2022-06-02 

Sammanställning kränknings och diskrimineringsutredningar inom Arbete 
och välfärdsförvaltningen, 2022-01-03 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30  
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AVN § 131 

Remissvar KSAU - Klimat- och miljöplan 
Änr AVN 2022/1856 

Beslut 
• översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande som 

Arbete och välfärdsnämndens remissvar till KSAU 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram en Klimat- och miljöplan 
som utgör en kombination av tidigare miljömålsprogram samt kli-
mat- och energistrategi. Planen syftar att sätta färdriktningen för 
Kristianstads kommuns klimat och miljöarbete fram till år 2026 med 
målsättningar som sträcker sig vidare fram till år 2034. 

Med hjälp av planens målsättningar och förslag ämnas arbetet med 
klimat- och miljöplanen på lokal nivå bidra till att internationella, 
nationella och regionala klimat- och miljömål uppnås. 

Förslaget är nu på remiss till Arbete och välfärdsnämnden och be-
svaras genom detta ärende. 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• översända Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 

som Arbete och välfärdsnämndens remissvar till KSAU 
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Arbete och välfärdsnämnden 2022-06-30   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-05-17 

Klimat- och miljöplan 2020-2026 

Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning 

Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag 

Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016-2020 

Bilaga 4. Klimatredovisning 2022 

Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande 

Sändlista remissinstanser 

Beslut KSAU 2022-04-20 
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AVN § 132 

Ekonomisk uppföljning och prognos 
Änr AVN 2021/2927 

Beslut 
• Godkänna månadsuppföljning efter maj samt helårsprognos för 2022.  

• Godkänna särskilda redovisningar. 

 

 

 

Sammanfattning 
Arbete och välfärdsnämndens prognos efter maj månad visar fortsatt på en 
negativ avvikelse på -15 mkr 

Prognosen visar en negativ avvikelse för SFI (Svenska för invandrare) men 
ett omställningsarbete pågår för en budget i balans. Under hösten 2021 
genomfördes en översyn av organisationen för att anpassa verksamheten 
kopplat mot tilldelade medel. Översynen fortsätter med ett fokus på effek-
tiviseringar, ett förändrat arbetssätt, att slimma organisationen och där-
med också mindre kostnader. Helårseffekten av detta arbete kommer att 
synas först under 2023. 

Barn- och ungdomsverksamheten har många placeringar på HVB och i 
konsulentstödda familjehem. Verksamheten befarar en stor risk för fortsatt 
hög nivå av placeringar under 2022 vilket leder till en negativ avvikelse för 
verksamheten. 

Prognosen för Vuxna missbrukare visar på en budget i balans.  

Utfallet för verksamheterna våld i nära relation och ekonomiskt bistånd 
ligger något högt i förhållande till budget men helårsprognosen visar en 
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budget i balans.  Placeringar av personer som utsatts för våld har ökat 
under flera år. Oroligheter i omvärlden till följd av kriget i Ukraina gör 
prognosen för ekonomiskt bistånd mycket osäker. Priser som stiger påver-
kar alla medborgare i kommunen och även försörjningsstödstagare. Scha-
bloner för tex livsmedel kan komma att justeras och ökade hyres- och 
elkostnader kommer att påverka utbetalningar för försörjningsstöd.  

Överskottet på gemensam verksamhet beror på vakanta tjänster och stor 
återhållsamhet. 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Godkänna månadsuppföljning efter maj samt helårsprognos för 

2022.  

• Godkänna särskilda redovisningar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 

Månadsrapport maj  

Månadsprognos AoV Maj 2022 

Rapport om hur beslutade uppdrag från nämnden framskrider juni 
2022. 
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AVN § 133 

Initiativärende Socialdemokraterna 220630 - Utökat 
samarbete med folkhögskolor 
Änr AVN 2022/2825 

Beslut 
• Arbete och välfärdsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten 

till ett utökat samarbete med folkhögskolor och studieförbund med syf-
te att de kan hjälpa till att utbilda och sysselsätta individer som står 
långt från arbetsmarknaden.  

 

Reservation 

Susanna Svensson (POB) reserverar sig mot beslutet.  

 

Nämndens behandling 
Yrkanden 

Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar att Arbete och väl-
färdsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ett utökat sam-
arbete med folkhögskolor och studieförbund med syfte att de kan hjälpa till 
att utbilda och sysselsätta individer som står långt från arbetsmarknaden.  

Susanna Svensson (POB) yrkar avslag till Socialdemokratiska gruppens 
yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Radovan Javurek (L) ställer bifall och avslag till Socialdemokra-
tiska gruppens yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Socialdemokratiska gruppens yrkande.  
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Sammanfattning 
Vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S) har å socialdemokratiska 
gruppens vägnar inkommit med ett initiativärende till dagens sammanträ-
de. I initiativärendet föreslår socialdemokratiska gruppen att Arbete och 
välfärdsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ett utökat 
samarbete med folkhögskolor och studieförbund med syfte att de kan 
hjälpa till att utbilda och sysselsätta individer som står långt från arbets-
marknaden.  

 

 

Beslutsunderlag 
Initiativärende – Utökat samarbete med folkhögskolor Arbete och väl-
färdsnämnden 220630 
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